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ELŐSZÓ
Az Úr iránti hálával bocsátom útjára ezt a kötetet, s bízom benne, fel tudják
használni Isten Igéinek hirdetői az Ő dicsőségére és hallgatóik épülésére. Azt
hiszem, mint minden más műből, ebből is az írója épült a legtöbbet. Az alatt a
közel egy év alatt, amíg ezen a könyvön dolgoztam, prédikációk, elmélkedések
ezreit olvastam át, jegyzeteltem ki, elmondott beszédekből kellett vázlatokat
készítenem és átdolgoznom, hogy minél szabadabban lehessen továbbadni a
különböző körülmények között élő igehallgatók számára. Nagyon sokat tanulhattam azoktól, akik életüket az Úr szolgálatának szentelve, az Ő követségében jártak, másokhoz intézett üzenetük hozzám is szólt és formálta hitemet,
életemet. Az Úr szolgálatában voltak áldottak, akik elmondták és lejegyezték
az évszázadok igehirdetéseit, hogy azok talán megsárgult papírlapokon, kopott
tintával is, de Jézus Krisztus evangéliumát hirdessék az idők végéig, és a menny
felé vezérlő bizonyságtételekké lehessenek akár emberöltőkkel később is. Kiapadhatatlan kincsesbányából próbál e szerény mű felszínre hozni és továbbadni
egy parányi morzsát: ötszáz prédikáció rövid foglalata abból a megszámlálhatatlanból, amely megszámlálhatatlan ember üdvösségének lehetett eszköze. Ezek a
vázlatok nem lettek következetesek a felépítésüket, beosztásukat tekintve, néhol
talán túl bőven írtam, másutt talán kevesebbet a szükségesnél. Nem törekedtem
valamiféle skolasztikus merevségre, inkább személyesebb hangvételű impulzusokat próbáltam adni, gondolatokat kiemelni, amiket aztán tovább lehet szőni,
ki lehet bővíteni vagy akár el lehet hagyni. Néhol olyannyira ragaszkodtam a
szöveghez, hogy a vázlatpontok szó szerinti idézetek egyegy elhangzott vagy
kinyomtatott prédikációból, másutt pedig a Lélek vezetése szerint szinte teljesen átírtam az eredeti beszédet, és csak az alapige vagy az alapgondolat maradt
meg. Gyakorlatból tapasztaltam meg, hogy kellő bibliaismerettel és igehirdetési
„rutinnal” – sajnos? - alkalmasak ezek a vázlatok arra is, hogy készülés nélkül,
szinte felcsapva egy tetszőleges oldalon, el lehessen mondani egy igehirdetést.
De nem ezért készült e mű! Nem kívánja, és nem is tudja helyettesíteni azt a soksok imádságot, míg az igehirdető megkapja az Úrtól azt az alapigét vagy témát,
amiről beszélnie kell a gyülekezete előtt, és nem helyettesítheti azt a nagyon
komoly felkészülést sem, amit az Élő Isten üzenetének tolmácsolása jelent! Nem
kíván több lenni, mint amire viszont használható: egy, a számtalan segédeszköz mellett, ami a prédikátor rendelkezésére áll. Mint egy csupasz fenyőfa,
amit szépen és gazdagon fel kell ékesíteni, hogy karácsonyfává legyen, vagy
mint az az alaktalan kőtömb, amely a művész keze alatt alakul kecses szoborrá.
Újra és újra átgondolva, felfűzve rá a konkrét gyülekezet konkrét élethelyzetét,
megtöltve az Úr élő üzenetével, feldíszítve példákkal és képekkel: csak így lehet
valóban hasznos munkatárs. Nem titkolom, elsősorban lelkészeknek, igehirdetéssel és tanítással szolgálóknak készült e mű, de haszonnal forgathatja az is, aki
„csak” elmélyülni vágyik Isten Igéjében. Kívánom az Úr bölcsességét és áldását
e vázlatok, gondolatok felhasználásához, és imádkozom, hadd váljon hasznos
segítőtárssá minden igehirdető testvérem számára. Mindezért pedig egyedül
Istené legyen a dicsőség!
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Lk 7:36-50
Lk 8:22-25
Lk 8:43-48
Lk 9:11
Lk 9:23
Lk 11:29-32
Lk 12:13-21
Lk 12:16-21
Lk 14:7-11
Lk 14:25-30
Lk 14:25-35
Lk 14:25-35
Lk 14:28-35
Lk 15:1-2
Lk 15:1-2
Lk 15:8-10
Lk 15:11-24
Lk 15:11-32
Lk 15:20
Lk 17:5
Lk 17:5-6
Lk 17:33-36
Lk 18:18-30
Lk 19:1-10
Lk 19:5
Lk 19:41-44
Lk 22:31-34, 54-62
Lk 22:44
Lk 22:61-62
Lk 23:26
Lk 23:48
Lk 24:1-8
Lk 24:13-31
Lk 24:18-21
Lk 24:28-29
Lk 24:34
Ján 1:14a
Ján 1:9-12
Ján 1:14

Karácsony éjszakája
A karácsonyi öröm forrása
Ne féljetek!
Menjünk el, nézzük meg!
Simeon váradalma
Simeon és Anna
Anna – a kegyelem prófétanője
Az elveszett Jézus
József és Mária üzenete a mai szülőkhöz
Újévi programbeszéd
Ma teljesedett be ...!
A kapernaumi százados
Vigasztaló Istenünk van!
Akarsz-e a bűnösök barátja lenni?
Magdolna kenete, könnyei és hálája
A farizeus és a bűnös nő
Hol van a ti hitetek?
A vérfolyásos asszony
Örömmel lát titeket ...!
Minden nap!
Jónás és Jézus
A bolond gazdag
A bolond gazdag tévedése
Hol az én helyem?
Jézus rostája
Önmegtagadás
A keresztyén élet menete
A megrekedt keresztyén élet
Egy asztalnál Jézussal
Asztalközösség az Úrral
Az elveszett drakhma megkerül
Hazafelé
A tékozló ﬁú példázata
Kelj fel!
Növeld a hitünket!
A mustármagnyi hit
Az egyik felvétetik, a másik elhagyatik
A gazdag ifjú
Zákeus változása
A határozott hívás
A könnyező Jézus
Péter tagadása
A Megváltó szenvedése a Gecsemánéban
Amire emlékezhet az ember
Jézus keresztjét hordozva
Bűnbánat a kereszt alatt
Az Úr sírjánál
Napkelettől napnyugtáig
Mi történt nagypénteken?
Az év utolsó napján
Húsvéti tanítás
Az Ige testté lett
Karácsony beszéde
Rügyfakadás
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Ján 1:19-28
Jn 1:19-37
Ján 1:29-39
Ján 2:1-11
Ján 2:13-25
Ján 3:3
Ján 3:16
Ján 3:22-36
Ján 4:25-26
Ján 4:5-12
Ján 4:6-15
Ján 4:46-53
Ján 5:1-18
Ján 6:24
Ján 6:37
Ján 8:24
Ján 8:32
Ján 8:37
Ján 9:1-12
Ján 9:1-38
Ján 13:12-17
Ján 14:1
Ján 14:1
Ján 14:6
Ján 14:26
Ján 14:26
Ján 15:1-8
Ján 15:13
Ján 16:14-15
Ján 16:20-22
Ján 16:33
Ján 16:33
Ján 18:38
Ján 18:39-40
Ján 19:25-30
Ján 20:24-29
Ján 21:20
Csel 1:1-11
Csel 1:1-11
Csel 1:1-14
Csel 1:8
Csel 2:4
Csel 2:22-41
Csel 2:37-41
Csel 2:37-38.41
Csel 4:13
Csel 4:30
Csel 4:36-37
Csel 8:26-39
Csel 11:18
Csel 13.rész
Csel 16:13-15
Csel 17:25
Csel 19:1-6
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Kicsoda vagy te?
János bizonyságtétele
Az Isten Báránya
Az Úr dicsősége
A régi és az új templom
Az újjászületett ember hét jellemzője
Életünk legfontosabb kérdései
Növekedni és alábbszállni
A samáriai asszony vallásossága
Az örök élet vize
Víz és szomjúság
A hitről
Ahol Jézus, ott van Bethesda!
Jézus keresése
Akiben csalódni nem lehet!
Én vagyok!
Szabadság az igazság által
Hely az Ige számára
Mire visszatért, látott!
Noha vak voltam, most látok!
Mester és Úr – Úr és Mester
Higyjetek Istenben!
A megoldás
Utak, amelyeken Krisztussal találkozhatunk
A Szentlélek tanítóhivatala
A Szentlélek mint Vígasztaló
Hogyan éljünk közösségben?
A szeretet koronája
Krisztus a Szentlélek egyetlen témája
Szomorúságtok örömre fordul!
Hogyan szenved a tanítvány?
Ember, nézz körül!
Pilátus kétkedése
Barabbás Jézus helyett – Jézus Barabbás helyett
A kereszt dimenziói
Tamás hitetlensége
„A tanítvány, akit Jézus szeretett vala ...”
Három ellentét a mennybemenetel történetében
Jézus mennybemenetele
Egy szívvellélekkel
Pünkösd üzenete
A Szentlélek ajándéka
Akiket szíven találtak
Üres pünkösd
Pünkösd: először és ma
Krisztus képmása
Jézus a Szent Gyermek
Barnabás, a „vígasztalás ﬁa”
Hogyan olvassuk a Bibliát?
Megtérés életre
Isten szolgálatában
Lídia
Adj!
Lélek nélkül vagy Lélekkel?
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Csel 22:3-21
Csel 24:10-22
Csel 26:1-32
Róm 1:8-16
Róma 1:17
Róma 4:25
Róm 5:1-11
Róm 5:6-8
Róma 5:12
Róma 8:15-16
Róm 8:20-24
Róm 8:28
Róma 10:13
Róm 12:1-5
Róma 14:10-12
Róma 15:13
1Kor 1:2-3
1Kor 1:4-7
1Kor 2:6-12
1Kor 3:6-15
1Kor 3:16-17
1Kor 5:1-10
1Kor 6:12
1Kor 7:29
1Kor 9:24-27
1Kor 13:11
1Kor 15:20 (,35-49, 58)
1Kor 15:54-57
1Kor 15:55-57
1Kor 16:13
2Kor 1:5
2Kor 3:1-3
2Kor 3:17
2Kor 3:18
2Kor 5:17
2Kor 6:2
2Kor 7:4
2Kor 7:1-6
2Kor 7:10
2Kor 11:22-33
Gal 3:13
Gal 3:24
Gal 4:4-5
Gal 4:19
Gal 5:1
Gal 5:13
Gal 5:25
Gal 6:7
Gal 6:9
Gal 6:14
Ef 2:1-10
Ef 2:19
Ef 4:13-16
Ef 5:1-9

Saulból Pál
Mostan!
Majdnem...?
A magány ellenszere
Az üdvözítő hit
„Bűnömnek fán függő díja”
Békesség Istennel
Ami elmúlt ...
Az ember tragédiája
A szolgaság lelke
Kétféle váradalom
Minden javukra van!
Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül
Az élő áldozat
Isten ítélőszéke
A Szentlélek ereje
A gyülekezet problémái
Komoly önvizsgálat
Isten vezetése
Mit építünk?
Isten temploma
A menny előképei
Használati utasítás
Rövid az idő!
Hogyan éljek fegyelmezett életet?
Gyermekből felnőtt
A jövő, mint feltámadás
Az örök élet kapuja: a halál
Győzelem a halál felett
Álljatok meg hitben!
A mérleg két serpenyője
A mi levelünk vagytok …
Rabok legyünk vagy szabadok?!
Jézus munkája mibennünk
Krisztus születése: a világ újjászületése
Üdvösség ma!
Mit tanít a Biblia a szenvedésről
Tele vagyok vígasztalással...!
A bánat hatalma
Kereszthordozás
Aki átokká lett érettünk
Krisztus a törvény vége
A megváltás szükségessége
A gyermek három arca
A szabadság élete
A szabadság lényege
A Szentlélek jelenléte a gyülekezetben
Ki mint vet, úgy is arat
A jó cselekvésében megfáradva
A kereszt az én dicsekedésem
Isten mesterműve
Mennyei polgárság
Érett férﬁúság a hitben
Krisztus kiábrázolása
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Ef 5:20
Ef 5:22
Ef 5:25
Ef 5:25b
Ef 6:10-18
Ef 6:14-20
Fil 2:7-9
Fil 2:15
Fil 3:8
Fil 3:17-21
Fil 4:4
Fil 4:4-7
Kol 1:15-23
Kol 1:21-22
Kol 3:1-2
Kol 3:4
Kol 3:17
1Thess 1:1-3
1Thess 1:2-5
1Thess 1:6-10
1Thess 5:12-13
1Thess 5:17
1Tim 2:1-2
1Tim 3:13
2Tim 1:9-10
2Tim 1:11-18
2Tim 2:1-3
2Tim 2:1-13
2Tim 2:8-13
2Tim 2:11
Tit 2:11-14
Tit 2:11-15
2Tim 4:5
2Tim 4:7-11
Zsid 4:15-16
Zsid 9:27
Zsid 11:23-26
Zsid 12:1-2
Zsid 12:2
Zsid 12:5-11
Zsid 12:5-11
Zsid 12:6
Zsid 12:12-13
Zsid 12:18-29
Zsid 13:8
Jak 1:5
Jak 2:5
Jak 2:14-22
Jak 3:2-12
Jak 5:14-15
1Pét 1:18-19
1Pét 2:18-25
1Pét 2:20-24
1Pét 2:21
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A hála himnusza
Tanítás keresztyén feleségeknek
Tanítás keresztyén férjeknek
Mi néked az Egyház?
Erősödjetek meg!
A harcos
A három titok
Mint csillagok fénye ...
Krisztus ismerete
Válasszatok!
Az örömtelenség bűne
Örüljetek az Úrban!
Jézus Krisztus jótéteménye
Megengesztelődés Krisztus által
A feltámadott Krisztus nyomában
Életünk Krisztus
Atheizmus
A pásztori és gyülekezeti imaközösség
Változatok egy témára
Az evangélium befogadása
A lelkipásztorért imádkozni kell!
Egyszerű szavak az imádságról
Keresztyén hazaszeretet
Szolgálat a közösségben
Isten evangéliuma
Felelősségünk az evangéliummal szemben
Légy Krisztus jó vitéze!
Timótheus szolgálata
Szenvedés nélkül nincs áldás
Igaz beszéd ez!
Kegyelem az időben
Három karácsony
Intelem Timótheushoz
Három munkás Isten országában
Győzelem a kísértések fölött
Elrendeltetett
Háromszor negyven év
A ránk bízott harc
Nézz Jézusra!
Fenyítés
Isten tornatermében
A keresztyén és a szenvedés
Újra elindulni!
Krisztus a gyülekezet gazdagsága
Jézus Krisztus örökkévalósága
Akinek nincs bölcsessége – kérje Istentől!
Akik Istent szeretik
A megholt hit
Hamis tanúk
Betegek tanítása
Krisztus drága vére
A meg nem érdemelt szenvedés
Jézus szenvedése
Krisztus követése
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1Pét 3:10-11
1Pét 4:7-11
1Pét 4:8
2Pét 1:3
2Pét 1:5-7
1Ján 1:6
1Ján 1:9
1Ján 2:6
1Ján 2:12-17
1Ján 2:15
1Ján 3:14-18
1Ján 4:7-14
Júd 20-21
Júd 23
Jel 7:11-17
Jel 14:4
Jel 14:13
Jel 20:4
Jel 21:23

Békesség az emberekkel
Szolgálat
A szeretet elsősége
Jézus Krisztus elhívása
Önfegyelem
Az Úr Jézus közössége
Bűn és bűnbánat
Jézus követése
Őrizzétek kincseiteket!
Hogyan szeressük a világot?
A legfőbb jó
A szeretet csodája
A négy védőbástya
Mentsétek meg őket a tűztől!
Letöröl minden könnyet
Az út a Bárány nyomdokában
A vígasztaló halál
Kinek a bélyegét hordjuk magunkon?
A Bárány tanítása
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HOMILETIKAI BEVEZETÉS
NÉHÁNY ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS
A PRÉDIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOSAN
Nem kívánok homiletikai esszét írni e mű elejére - ehhez mások nálam jobban értenek - de néhány gondolatot szeretnék kiemelni az igehirdető személyével, az igehirdetés előkészítésével és tolmácsolásával
kapcsolatosan és csupán vázlatszerűen (a könyv stílusához méltóan) felsorolni:
I. AZ IGEHIRDETŐ
Néhány gondolat erejéig hadd elmélkedjünk először az igehirdető személyéről. Klasszikus, bár kissé
túlzó retorikai szembeállítás az a pünkösdi kép, amikor Péter apostol prédikált egyet, és megtértek
háromezren, míg ma elhangzik háromezer prédikáció, amire talán megtér egyetlen lélek. Az igehirdetés
eredménye és gyümölcse – vagy éppen eredménytelensége és gyümölcstelensége - elválaszthatatlan
következménye az igét hirdető személy életétől. Valljuk, hogy az igehirdetés által maga az Úr szól szolgáján keresztül, maga a Szentlélek Isten árad ki láthatatlanul és költözik be a hallgatók szívébe, hogy átformálja azoknak életét. A Szentlélek ezen kiáradása, amely a szavak életet alakító erejében és hatásában
mutatkozik meg leginkább, csak az olyan igehirdető bizonyságtételét kíséri, akinek élete összhangban áll
a szavaival, s mindkettő Isten Igéjével. A Szentlélek Isten éppen azért, mert az inkarnáció következtében
megbecsüli az emberi faktort, nem függetleníti magát az eszközétől: úgy hirdeti Krisztus evangéliumát,
hogy a maga isteni erejét (dünamiszát) elsőrendűen magának az igehirdetőnek a személyiségében és
életében kívánja érvényesíteni és megdicsőíteni! Ennek a dr. Boross Gézától származó gondolatnak a
legerőteljesebb foglalatát Robert Murray McCheyne, skót prédikátor fogalmazta meg eképpen: „Az én
népem legnagyobb szüksége az én személyes szentségem.” Enélkül az életszentség nélkül nincs hitele és
nincs súlya a kimondott szavaknak, bármennyire is ékesszóló legyen is a beszéd. Talán nem túlzás, amit
Ravasz László klasszikusnak tekintett Homiletikájában ír: „… az igehirdető egyéni élete mintegy példája
és tüköre legyen a hirdetett igazságoknak. Szinte azt lehetne mondani, hogy a prédikátor erkölcsi súlya
az Igének, mintegy emberi kezességét adta, míg az isteni garanciát a Kijelentés biztosította … A prédikátor feddhetetlen és példás keresztyénsége volt az igehirdetés apológiája, a legszebb tropus [jel, sz.sz.:
szókép] s egyszersmind a legerősebb érv.” Az Élet Vize tehát nem csorgadozhat repedezett falu ásott
kutakból, csakis élő forrásból! Istenünk előtti felelősséggel kell intenem tehát mindenkit, aki igét hirdet:
csak akkor tegye, ha a saját életében is igaz, megélt valóság az, amiről beszélnie kell: a Jézus Krisztus
evangéliuma!
Hadd soroljuk fel most vázlatosan, hogy mi jellemzi az ilyen hiteles, a Szentlélek vezetése alatt álló
prédikátor életét, személyiségét és szolgálatát:
a./ Határozott hivatástudata van: nem véletlenül lett prédikátor! Engedelmeskedett egy konkrét hívásnak
és isteni parancsnak, amelynek minden tudása és ereje szerint próbál megfelelni.
b./ Határozott küldetéstudata van: e küldetéstudat birtokában meri megszólítani az embereket, és ez
kényszeríti mindig előre a szolgálatában. Ez a küldetéstudat valójában azt a felelősséget jelenti, aminek
eleget kell tennie Isten valamennyi szolgájának, akikre Ő gyermekeinek vezetését és tanítását rábízta.
c./ Tisztában van a kegyelmi ajándékaival: ezek nélkül nem is tudná szolgálatát elvégezni. Akit az Úr
igehirdetőnek elhív, azt „képesíti” is a szolgálatára. Az Újszövetség szerint a prófétaság, a tanítás és az
intés karizmája az, amelyre a prédikátornak szüksége van, vagy ahogyan Péter summázza: a prédikálás
kegyelmi ajándéka. S hogy ezek az ajándékok valóban megvannak, és valóban Istentől való ajándékok,
azt egyedül a prédikátor szolgálatának valós gyümölcsei mutatják meg és ragyogtatják fel.
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d./ Az igehirdető maga is Krisztus tanúja. Hitelesen beszélni csak személyes megtapasztalásból lehet. Az
igehirdetés a személyes bizonyságtétel alaphangja nélkül száraz tételekké és üres frázisokká alacsonyul,
viszont ha ez áthatja beszédünket, a legelvontabb teológiai igazságot is az emberközelség melegségébe
vonja.
e./ Az igehirdető következő jellemvonása a bátorság: Krisztus örömhíre mindig bolondság vagy
botránkozás ennek a világnak, de életet, sorsot, természetet átformáló ereje annak, aki befogadja azt. Ennek a közvetítéséhez – a kompromisszumok nélküli, egyenes közvetítéséhez mindenképpen – bátorság
kell!
f./ Teológiai szomjúság. A prédikátor szolgálata Isten igéjének átadása. Ehhez azonban előbb neki kell
felfedeznie, kibontania, megélnie az igét. Spurgeon azt írja, az igazi teológus arról ismerszik meg, hogy
mire a teológiára felvették volna, magától megtanulta a bibliai nyelveket, szolgált és tanult. Az Élő Forrás nem víztározó! Ezzel a vízzel csak az elégíttetik meg, aki szomjúhozza azt, és csak az tud másokat
is megelégíttetni! Az igehirdetőnek tehát állandóan tanulnia kell, képeznie önmagát, olvasnia és nyitott
szemmel, befogadó nyitott szívvel forgolódnia a világban.
g./ Alázatosság: mi Istennek csupán eszközei vagyunk: üres korsók, amelyet Ő tölt meg tartalommal.
Csak aki naponként átéli azt, hogy mennyire rá van szorulva Isten kegyelmére, és a legnagyobb hatású
beszéd után is csak Istennek tud hálát adni, az alkalmas arra, hogy igehirdetővé legyen.
h./ Öröm: nem állandó mosolygás, nem poénokkal fűszerezett előadásmód, hanem a szív legmélyéről
sugárzó, krisztusi öröm. Csak ez tudja megadni a szavak mennyei izzását, a beszéd elevenségét és természetességét, és csak ez az öröm teheti egyedül hitelessé a Krisztusról szóló Örömhírt is!
i./ Lelki érzékenység: az igehirdetés akkor élő, ha párbeszéd a prédikátor (pontosabban az ige) és a
hallgatóinak gondolatai között. Ha párbeszéd, akkor az igehirdetés ki nem mondott kérdésekre, valós
problémákra válaszol, személyes vagy gyülekezeti hiányokat tölt be, konkrét élethelyzetekben ad
tanácsot vagy vezetést. Az igehirdetőnek azonban minderre nyitottnak kell lennie, ismernie kell a gyülekezetét és gyülekezetének tagjait, hogy prédikációja ne szálljon el a hallgatók feje fölött, hanem találja
szíven és késztesse válaszra őket.
j./ Imádság: a keresztyén élet, de különösen a szolgáló élet lélegzetvétele ez. Valójában az egyetlen
lehetséges emberi magatartás, amely hozzásegítheti a prédikátort a Szentlélek kiáradásához, ahhoz, hogy
átlátszóvá válhasson Isten igéje előtt.
Természetesen lehetne tovább folytatni a felsorolást, de ez a felvezetés elvesztené eredeti rendeltetését,
ha nem szabnánk gátat föltóduló gondolatainknak. Amit fontosnak ítéltünk az igehirdető személyével
kapcsolatosan, röviden összefoglaltuk, áttérhetünk hát magára az igehirdetésre.
II. AZ ÉLŐ IGEHIRDETÉS TARTALMI JELLEMZŐI:
Krisztocentrikus
Textusszerű
Prófétikus beszéd
Konkrét és gyakorlatias
1. Az élő igehirdetés krisztocentrikus:
A prédikáció: krisztológia a szószéken! Nekünk állandóan Krisztust kell prédikálnunk - mondja Spurgeon - hiszen Őbenne foglaltatik az evangélium! Az Ő személye, életműve, váltsághalála és feltámadása
keresztyén hitünk alapja és tartalma. És erre az evangéliumra van szüksége mai világunk emberének
is: nekünk nem ﬁlozóﬁát, történelmet vagy ideológiát kell tanítanunk a szószékről, hanem az egyszerű
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örömhírt: az ember bűnösségét, az újjászületés szükségességét, a bűnök bocsánatát Krisztus helyettesítő
áldozata érdeméért és a hit által elnyerhető örök üdvösséget. Ezt az üzenetet semmi nem homályosíthatja
el mondanivalónkban! Ahogyan Bibliánkat felnyitva mindenütt Krisztussal találkozunk, hiszen minden igevers „Krisztusra vezérlő mester”, így kell, hogy minden prédikációnk is Krisztushoz irányító és
ösztönző bizonyságtétel legyen.
2. Az élő igehirdetés textusszerű:
Az igehirdető legfontosabb feladata és legnagyobb felelőssége a megfelelő textus megtalálása - azaz
elkérése, „kiimádkozása” Istentől! Uram, mit akarsz Te ma a gyülekezeted asztalára tenni eledelként?
Melyik az az igazság, az a tanítás, bátorítás, vigasztalás, amelyre a gyülekezetnek szüksége van? Milyen
konkrét kérdésekre várnak megoldást a prédikációtól? Mert Istennek minden egyes alkalomra, minden
gyülekezet felé van konkrét mondanivalója! És a prédikátor feladata ezt a mondanivalót megtalálni és
tolmácsolni. Hogyan lehet rátalálni? Az igazi textus a Szentlélek ajándéka! És egyetlen csalhatatlan
ismertetőjele van - írja Spurgeon - az öröm, amit az olvasása okoz. Az igazi textus felgyújt, izgalomba
hoz, térdre kényszerít, és addig nem hagy nyugodni, míg nem beszélünk róla! Várni kell erre az igazi
textusra, akár az istentisztelet előtti utolsó óráig is! Mert enélkül lehet tartalmas, igei a beszédünk, nem
sokat ér, hiszen nem az Isten üzenete! Csak azt vihetjük a szószékre, amit az Úrtól kaptunk - és aki kéri,
aki nem elégszik meg kevesebbel, az meg fogja kapni.
Második megjegyzésünk pedig, hogy a prédikációnak mindig magából a textusból kell kiindulnia, arról
kell szólnia és ahhoz kell visszatérnie! Isten üzenete az a bibliai Ige, amit beszédünkben kibontunk: ha
attól eltérünk, az Isten üzenetétől térünk el. A textusszerűség jelenti azt is, hogy prédikációnkban élesen szem előtt kell tartani minden bibliai hely sajátos, külön értelmét, és nekünk ezt kell felfedeznünk,
kibontanunk és alkalmaznunk.
3. Az élő igehirdetés prófétikus beszéd:
Az igazi igehirdetés nem csupán Istenről szól - hanem azon keresztül maga Isten szól! Mert az igehirdetés célja és feladata az Isten jelenvalóságának hirdetése és bemutatása. Az igehirdető küldetése sokban
hasonlít az Ószövetség prófétáinak hivatására: Isten mindenkor aktuális mondanivalóját és akaratát nyilvánítja ki, bűnbánatra és megtérésre hív, az üdvösséget készíti elő. Ezen követelményeknek kell megfelelnie a prédikációnak is. A prófétikus beszéd megérinti a lelket, feltárja a szívet Isten előtt és válaszra
kényszerít. A prófétikus igehirdetés mögött ott van az élő Isten ereje és megtapasztalható szeretete. Isten
az, aki hat, aki kinyilatkoztatja magát - de nem akármilyen prédikációban! A prófétikus igehirdetésnek
ezért lesz mindig eredménye és következménye! Nem szabad lemondani a prédikáció hatásáról - sőt,
azon kell csodálkoznunk, ha nem kísérik üdvözítő eredmények a Krisztusról szóló bizonyságtételt
- ﬁgyelmeztet Spurgeon.
4. Az élő igehirdetés konkrét és gyakorlatias:
Az igehirdetés nem száraz, tantételeket mereven és szaknyelven tálaló előadás! A gyülekezet tagjai azért
jönnek prédikációt hallgatni, hogy konkrét kérdéseikre, valós problémáikra kapjanak választ és megoldást, hogy szükségeik töltessenek be, hogy gyászukban vigasztalódjanak vagy hitükben növekedhessenek. Ezért az igehirdetésnek mindig személyhez szólónak kell lennie, elég egyszerűnek ahhoz, hogy
mindenki megérthesse és meg is valósíthassa az életében, de elég mélynek ahhoz, hogy a Biblia minden
fontos igazsága beleférjen. Sajnos, el kell ismernünk, olyan igehirdetés nincs, ami minden jelenlévő
minden problémájára választ tudna adni, így az igehirdető feladata dönteni a legsürgősebben orvosolandó dolgok felől. A végső választást azonban bízzuk az Úrra, és ha buzgón ﬁgyelünk és imádkozunk,
Ő vezetni fogja felkészülésünket.
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III. AZ ÉLŐ IGEHIRDETÉS ALKOTÓELEMEI:
Tanít
Evangéliumot hirdet
Döntésre és cselekvésre késztet
1. Az élő igehirdetés tanít:
Minden prédikációban legyen egy nagy adag tanítás, azaz valamilyen erőteljes keresztyén igazság kifejtése, magyarázata és alkalmazása! Újból Spurgeont idézem: Mi nem azért foglaljuk el a szószéket, hogy
beszédgyakorlatokat tartsunk, hanem mert tanítást akarunk adni a legfontosabb dolgokról ... ezért nincs
bocsánat számunkra, ha a prédikációnknak nincs erőteljes tartalmi mondanivalója! Azokról az alapigazságokról, amelyekre keresztyén hitünk felépül, beszélni kell, sőt, azok elhallgatása vagy elhomályosítása egyenesen bűn! A tanításnak biblikusnak, megmagyarázottnak és konkrétan megvalósíthatónak kell
lennie, hogy úgy senki ne távozzon el az igehirdetésről, hogy nem értette meg Isten beszédét, vagy bár
megértette, de fogalma sincs, hogy mihez kezdhet vele.
2. Az élő igehirdetés evangéliumot hirdet:
Minden prédikációban benne kell foglaltatnia Isten egész üdvtervének! Emlékeztetnie kell arra, hogy az
ember bűnös, hogy szüksége van az újjászületésre, hogy ennek egyetlen útja a Golgotai kereszt, ahol Jézus Krisztus elhordozta bűneink büntetését, hogy feltámadt és elküldte a Szent Lelket, hogy elvezéreljen
bennünket minden igazságra, hogy a hitnek növekednie kell, míg be nem teljesedik az örök életben.
Keresztyén prédikáció nem lehet Krisztus nélkül, mert ha nem Rá mutat, úgy nem keresztyén! De nem
lehet az embert kihagyva sem beszélni Krisztusról, mert úgy mi maradunk ki az üdvösségből, és akkor
ugyan kinek prédikálunk? Tehát minden igehirdetésnek a teljes üdvösséget kell kinyilatkoztatnia: mert
Krisztus a kezdet, Ő a válasz, Ő a példa és Ő a vég! Jegyezzük meg: úgy kell prédikálnunk, hogy ha
valaki csupán egyetlen alkalomra tér be, hogy meghallgasson egy igehirdetést, akkor abból az egyből is
megismerhesse és megérthesse azt, amit Isten Krisztusban érette elvégzett.
3. Az élő igehirdetés döntésre és cselekvésre késztet:
Miután Isten szólt és kinyilatkoztatta magát, az ember nem maradhat változatlanul olyan, mint amilyen
volt. Jézus Krisztus evangéliuma a változás: a megszentelődés. Istennel közösségben el kell hagynunk a
bűnt és mindent, ami ahhoz tapad, és fel kell öltöznünk az új embert, a krisztusi természetet és indulatot,
hogy egyre inkább hasonlatossá váljunk Őhozzá. Ezt készíti elő az igehirdetés. „A hit hallásból van”
- a Krisztusról szóló bizonyságtétel célja az, hogy elvezessen magához Krisztushoz. Ezért a prédikáció
döntésre és válaszra késztet - nem érheti be enélkül. Az az igehirdetés, amely nyomán semmi nem változik, céltévesztett és erőtlen. Mert az Isten szavának nem lehet ellenállni: a bűnös megtér vagy megszégyenülve elvész. A megfáradt elindul vagy még mélyebbre süpped. A beteg meggyógyul vagy meghal.
„Isten Igéje nem tér vissza dolgavégezetlenül...” Isten nem azért szól, hogy mi végighallgassuk, és utána
csináljunk mindent ugyanúgy tovább. Ő választ vár - és az élő prédikáció válaszra
kényszerít. Beszéljünk ezekről a válaszokról és a következményeiről világosan és konkrétan - és várjuk,
hogy beszédünknek legyen következménye!
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IV. AZ ÉLŐ IGEHIRDETÉS SZÜKSÉGES FELTÉTELEI:
Személyes tusakodás a prédikáció elkészítéséért
Személyes átélésből fakadjon
Szívből és szívvel szóljon
1. Személyes tusakodás a prédikáció elkészítéséért:
Úgyis megfogalmazhatnánk: az eredményes prédikáció megimádkozott és megdolgozott prédikáció.
Meggyőződésem, hogy a feladat komolyságához méltatlan és elégtelen a készülés nélküli vagy összecsapott prédikáció! Minél komolyabban veszi valaki a munkáját, annál többet dolgozik vele, és minél
értékesebb vagy minél több függ tőle, annál inkább ügyel a legapróbb részletekre is. Mit mondhatnánk
akkor a Mindenható Isten szavának tolmácsolására, amitől emberek lelkének örök sorsa függ! Az élő
igehirdetés előkészítése komoly tusakodás: imádság a textusért, a hallgatókért, az igeszólóért, az áldásért, a kegyelemért! De ugyanakkor komoly emberi munka is: az igeszakasz értelmezése, a prédikáció
megtervezése, megírása sok időt és energiát igényel. És minél komolyabban veszi valaki ezt a feladatot
és megbízatást, annál többet! Hosszasan a semmiről lehet prédikálni mindenféle előkészület nélkül, de
a rövid és velős mondanivalót alaposan ki kell dolgozni! A prédikációt legelőször az elkészítésére szánt
idő minősíti!
2. Személyes átélésből fakadjon!
Az ember csak arról tud hitelesen beszélni, amit maga is átélt. Ez elengedhetetlen feltétele a prédikálásnak is. Olyan ne beszéljen bűnbocsánatról, kegyelemről, újjászületésről, aki maga nem élte át, mert
azzal csak ítéletet vesz magára és megbotránkoztatja hallgatóit! Viszont a prédikátor bátran meríthet
példát saját megtapasztalásaiból, ezzel csak életszerűbbé és befogadhatóbbá teszi az evangéliumot. Az
Úrban lehet - sőt kell is dicsekedni, hiszen ezekből a megtapasztalásokból meríthet erőt a csüggedő, a
reménytelen és a hitetlen. És mivel támaszthatnánk alá jobban annak az igazságnak a működését, amiről
beszélünk, mint ha elmondjuk, hogy azt mi hogyan éltük meg. Minden igehirdetés egyben személyes
bizonyságtétel: nem választható el az igehirdető életétől!
3. Szívből szóljon!
Azt jelenti: szeretettel szóljon! Szíveket megnyerni ugyanis csak szívvel lehet! Aki nem sírt még a
bűnösök felett, aki nem küzdött Istennel a hallgatóiért, akinek szívében nem lobog az Isten tüze, az
nem fogja tudni megragadni és Krisztushoz vezetni a hallgatóit! Nincs annál borzasztóbb, mint Isten
szeretetéről prédikálni közömbösen vagy egyenesen gyűlölettel a szívünkben. A szó önmagában semmit
nem ér: a Lélek az, ami egyedül megelevenítheti! Ne feledjük: a legszebb dolgokat is el lehet rontani
a nem megfelelő formával, viszont a legkeményebb igazságokat is elfogadhatjuk, ha mentő szeretettel
mutatjuk be! Az Isten szeretet - de ha ez nem látszik az üzenetét hirdető szolgáin, akkor azok beszéde
üres és hiábavaló!
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V. AZ ÉLŐ IGEHIRDETÉS FORMAI JELLEMZŐI:
Érthető legyen
Érdekes legyen
Élénk legyen
Megfelelő hosszúságú legyen
1. Érthető legyen!
Isten legfőbb törvénye a rend, s ezt éppen Isten követeinek nem szabad ﬁgyelmen kívül hagyniuk! Aki
az emberekre hatást akar gyakorolni, annak mindenekelőtt érthetővé és világossá kell tennie mondanivalóját. A jó igehirdetés erénye az áttekinthetőség - ezt segíti a logikusan felépített szerkezet és a vázlat.
A hallgatók az egymásból fakadó, rendszerezett dolgokat könnyebben fejben tudják tartani és könnyebben meg is értik, mint az összefüggéstelen igazságokat. Törekedni kell tehát arra, hogy a prédikáció
elejétől a végéig követhető és logikus pontokban haladjon. Legyen felvezetése, célja és központi gondolata, de legyen ez a gondolat részletesen és több oldalról kifejtve, legyen foglalata és gyakorlati haszna.
2. Érdekes legyen!
Az embereket az ragadja meg, amiben ők is érdekelve vannak és ami a mindenapi életüknek része.
Fontos feladata a prédikátornak az érdeklődés felkeltése és megtartása, aminek eszköze lehet a humor, a
meglepetés, de mindenek előtt az illusztrálás, azaz a szemléletesség. Thomas Fuller mondja: Az alapvető
tanítások az oszlopok a prédikáció épületében, a példázatok azonban az ablakok, melyek fényt bocsátanak be az épületbe. Ilyen példákat találhatunk az újságokban, a televízióban, az utcán, a természetben
vagy a tudományban - mindezekkel bele tudjuk vinni a hétköznapi életbe azokat az igazságokat, amelyeket egyébként csak a Bibliában olvashatunk. Viszont ügyelnünk kell, nehogy a sok példa legyen a hangsúlyos: ne válljon az igehirdetés komoly tanítás nélküli „sztorizássá”. Kéthárom illusztrációnál többet
egy igehirdetésben ne alkalmazzunk.
3. Élénk legyen!
Nekünk a gyülekezet legkomolyabb, őszinte, éber és kitartó ﬁgyelmére van szükségünk, a legﬁatalabbakétól a legöregebbekéig! Úgy kell prédikálni, hogy az érdemes legyen a ﬁgyelemre! A prédikátor
beszéde semmiképp ne legyen monotonon: beszéljen váltakozva erősen és gyengén, magasan és mélyen,
gyorsan és lassan, ünnepélyesen és egyszerűen, mindig természetesen de semmiképp ne egyhangúan!
4. Megfelelő hosszúságú legyen!
Ez vonatkozik a tartalomra és az időre egyaránt. Meg kell tanulnunk, hogy nem lehet mindent belezsúfolni egyetlen prédikációba! Ami pedig az időt illeti, a prédikáció ne legyen túl hosszú. A tapasztalat
szerint az ember folyamatosan 20-40 percet tud intenzíven ﬁgyelni, azután már gondolatai elkalandoznak
és nehezen tudja követni a gondolatmenetet. Ezt tartsuk ﬁgyelemben! Nem a hosszú igehirdetés a jó,
hanem a tartalmas és formáló!
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Összefoglalva

tehát néhány ﬁgyelmeztető gondolat az eddigiek alapján:
1. Az prédikáljon, akit erre Isten elhívott! Íme, az igehirdetés kegyelmi ajándékainak jelenléte: tanítani
tudás, egészséges ítélőképesség, érett tapasztalat, szilárdság és bátorság, tapintat és beleérző képesség,
vezetni tudás és a hívők eligazításának képessége. S ami talán ezeknél is fontosabb: az eredmény az
elhívás pecsétje! A prédikátor elhívása csak akkor biztos, ha mutatkozik gyümölcs!
2. Mivel az emberek megtérése Isten műve, teljesen rá kell bíznunk magunkat a Szentlélekre és az Ő
hatalmára, mellyel befolyást gyakorol az emberi szívekre!
3. Hirdessétek azokat a keresztén igazságokat, amelyek az üdvösséghez vezetnek el: ezek foglaltassanak
benne minden prédikációtokban!
4. Minden prédikációban legyen egy nagy adag tanítás!
5. Minden prédikációban legyen benne az evangélium!
6. Prédikáljatok komolyan, de a beszéd tartalma legyen mégis serkentő és vonzó, hogy a komolyság ne
váljon komorsággá!
7. Minden prédikációnál tegyétek fel magatokban, hogy hatása legyen: a hallgatók vagy megadják
magukat Istennek vagy pedig semmi mentség nem létezik számukra!
8. Mondjatok olyat, ami érdemes a ﬁgyelemre!
9. Adjatok hallgatóitoknak olyan tanítást, amit haza is tudnak vinni és ki tudják próbálni!
10. A prédikáció tartalmát áttekinthetően elrendezve adjátok!
11. Beszéljetek egyszerű szavakkal, nyíltan és érthetően!
12. Ne legyen beszédetek monoton és egyhangú!
13. Ne ismételjetek lényegtelen dolgokat!
14. Ne prédikáljatok hosszasan! De ha röviden akartok prédikálni, akkor alaposan készüljetek hozzá!
15. Csüngjön a szívetek a prédikáción, és akkor hallgatóitok szíve is csüngeni fog azon!
16. Mennél több képet és példát szőjetek bele prédikációba, beszéljetek szemléletesen!
17. Legyen minden prédikációban valami meglepetés!
18. Éreztessétek a gyülekezettel, hogy szavaitok fontosak nekik!
19. Imádkozzatok a prédikáció előtt, után és közben is!
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VI. A PRÉDIKÁCIÓ FELÉPÍTÉSE ÉS TAGOLÁSA:
Elengedhetetlen, hogy beszédünk logikusan felépített és tagolt legyen, így hallgatóink könnyebben tudják követni, megérteni és megjegyezni azt, amit hallottak. Legyen minden prédikációnak felvezetése és
befejezése, a konkrét üzenet pedig világosan áttekinthető.
A BEVEZETÉS
Régen a prédikátor beszéde elején bejelentette, hogy hány pontban, és miről fog beszélni. Ez nem
kötelező, de hasznos bevezetés, mert ezzel felvázoljuk igehirdetésünk tartalmát a gyülekezet előtt, ami
megkönnyíti gondolatmenetünk követését.
A bevezetésnek több fontos célja és feladata van: valóban be kell vezetnie az anyag tárgyalásába, de
a hallgatók ﬁgyelmét is fel kell keltenie a tárgy iránt, valamint ráhangolni a tulajdonképpeni üzenetre.
Fontos, hogy a bevezetés ne váljon hamissá azáltal, hogy nincs kapcsolatban a beszéd céljával, ne legyen
célszerűtlen amiatt, hogy túl sokat vesz előre abból az anyagból, amit a beszédnek kell kifejtenie, és ne
legyen túl hosszú, nehogy hangsúlyosabbá váljon, mint maga a tárgy. Figyeljünk a bevezetés és a kifejtés
közötti természetes átvezetésre is.
Lássunk néhány példát a bevezetés tartalmára:
1./ Történelmi és kulturális háttér.
Csak ahol hangsúlyos a tulajdonképpeni mondanivaló megértéséhez, ott foglalkozzunk bővebben a bibliai kor bemutatásával, de nagyon kell ügyelnünk a megfelelő terjedelemre!
2./ Személyes bizonyságtétel.
A prédikátor emberközelibbé és oldottabb légkörűvé tudja tenni az igehirdetést azzal, ha prédikációját
azzal kezdi, hogy ő is ember, akinek életében ugyanúgy munkálkodik Isten, mint hallgatóiéban.
3./ A textus kontextusának összefoglalása.
Egyegy igeverset a szövegkörnyezetéből kiragadva nem szabad sem értelmezni, sem magyarázni! Ha a
prédikáció kifejtése nem tartalmazza, a bevezetésben feltétlenül összefüggésében is tárjuk hallgatóink
elé azt az egész, komplett igazságot vagy tanítást, aminek prédikációnkban csak egy vagy több részével
foglalkozunk.
4./ Az életből vett példa, hasonlat.
Az emberek értelme könnyebben fogad be ismeretlen dolgokat, ha azokat az általuk már ismert dolgok
segítségével magyarázzuk vagy értelmezzük. Ezek a példázatok, történetek, képek mind segítenek megérteni az elvontabb igazságokat azáltal, hogy ábrázolják azokat. Ügyeljünk azonban a szemléletességre
és a jól érthetőségre, mert homályosan vagy többféleképpen érthető példával csak rontunk a helyzeten.
A KIFEJTÉS
A legfontosabb szabályok:
1./ A prédikáció tartalma legyen áttekinthetően tagolva és kidolgozva. Ez azt jelenti, hogy az első lépés
mindenkor egy megszerkesztett és részletes vázlat! Mondanivalónkat foglaljuk pontokba, azokat osszuk
be alpontokba, és folyamatosan ellenőrizzük magunkat, hogy követjüke a vázlatot és nem tértünke el az
eredeti céltól!
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2./ A textus megértésének alapelvei:
a./ A textust mindig összefüggésében (kontextusában) kell vizsgálni és értelmezni! Itt a követendő
sorrend: a Biblia kánonikus tanítása - a könyv kontextusa - a szakasz kontextusa (ez nem mindig azonos a fejezetbeosztással!) - és a közvetlen környezet kontextusa. Soha ne ragadjunk ki igeverseket az
összefüggéséből!
b./ Egzegetikai, azaz írásértelmezési feladat. Ez a prédikáció textusának eredeti (görög, héber vagy
arám) jelentésének meghatározása, azaz bibliafordítás. A megfelelő nyelvtudás hiányában elengedhetetlen a szakkönyvek, szómagyarázatok és kommentárok használata! Ez az a része a prédikáció
elkészítésének, amit leggyakrabban mellőznek az igehirdetők, és ez vezet gyakran hamis értelmezésre
és gyakorlatra. Tudomásul kell vennünk, hogy a bibliai szövegrészek eredeti értelmét, súlyát, célzatát és
mondanivalóját csak az eredeti nyelven érthetjük meg!
c./ Hermeneutikai, azaz írásmagyarázati feladat. Meg kell állapítanunk textusunk jellegét, tulajdonságai
és szerepét. Mert a helyes értelmezéshez fontos ﬁgyelembe vennünk azt, hogy mi a szöveg műfaja
(példázat, hasonlat, allegória ...), amikor elhangzott, milyen célja volt (prófécia, erkölcsi tanítás, példabeszéd, elbeszélés...), milyenek voltak a konkrét történeti és társadalmi körülmények.
Csak mindezek ﬁgyelembevételével juthatunk el textusunk eredeti mondanivalójához, ami tulajdonképpen prédikációnk kérügmája, azaz örökérvényű igazsága.
3./ A következő és legalább ugyanennyire fontos feladat, hogy a textus örökérvényű üzenetét tolmácsolni és alkalmazni kell a mi gyülekezetünk hallgatóinak számára! Odafordulni a gyülekezethez úgy,
hogy közben nem fordulunk el a textustól! Az alkalmazás célja tehát, hogy az elméleti igazságból, amit
a Biblia tanít, gyakorlati valóság válhasson, azaz a hallgató felismerje: mit, hol és hogyan kell e tekintetben cselekednie. Ha a prédikációból hiányzik az egzegézis, akkor tartalom nélkül prédikálunk, de ha
hiányzik ez a konkrét alkalmazás, akkor elvont szobatudósok módjára semmit nem használtunk hallgatóinknak. A kettő csak együtt működik - és valójában ennek kifejtése az igehirdetés.
4./ A prédikáció felépítésének módszere. Két alapformája a homilia (vagy igemagyarázat) és a témaprédikáció. A homilia úgy építi fel a prédikációt, hogy versrőlversre, gyakran szórólszóra magyarázza a
bibliai szöveget, és mintegy kommentálja, magyarázza azokat, majd a prédikáció végén összefoglalja
annak tanulságait és gyakorlati alkalmazását. A témaprédikáció ezzel szemben egy előre meghatározott
témát bont ki és magyaráz az igeszakasz segítségével. A gyakorlatban általában a kettő kombinációja
érvényesül, de maga a textus is segít dönteni: vannak olyan bibliai részek, amelyek kínálják a központi
témát, másokat pedig célszerűbb lépésrőllépésre kibontani. Vigyázni itt is a helyes hangsúlyra és arányra
kell!
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NÉHÁNY PÉLDA

AZ ÜZENET (AZ IGESZAKASZ) KIFEJTÉSÉNEK MÓDSZERÉRE:
1./ TULAJDONSÁGOK KIFEJTÉSE
Melléknevek alapján: pl. Jón 4:2 „... mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy
türelmű és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó”
1. irgalmas és kegyelmes
2. nagy türelmű (hosszútűrő)
3. a gonosz miatt is bánkódó
Cselekedetek alapján: pl. 1Kir 19:4-8 Illés megfáradása a pusztában
1. megfáradt
2. panaszkodott - de Isten előtt!
3. kipihente magát
4. evett
5. tovább indult
2./ ELLENTÉTEK
Ószövetség és Újszövetség: pl. 1Pét 2:9 „... királyi papság ...”
1. papság az Ószben: a léviták
2. papság az Úszben: Krisztus minden tanítványa
Testi ember és lelki ember*: pl. Gal 5:19-23
1. a test cselekedetei
2. a lélek gyümölcse
Föld és menny: pl. Lk 20:25 „Adjátok meg azért a mi a császáré, a császárnak, és ami az Istené, az
Istennek!”
1. engedelmesség a földi hatalmasságoknak
2. engedelmesség a mennyei Hatalmasságnak
3. MEGKÜLÖNBÖZTETÉS:
Ígéret és beteljesedés: pl. Róm 10:13 „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”
1. a feltétel: segítségül hívni
2. az ígéret: az üdvösség ajándéka
Törvény és kegyelem: pl. Róm 6:23 „A bűn zsoldja ... Isten kegyelmi ajándéka”
1. a törvény hatalma, betarthatatlansága, átka és ítélete
2. Istennek krisztusban megjelent kegyelme
Emberi és isteni: pl. 2Kir 5:1-27 Naámán
1. a segítség, ahogyan az ember gondolja (4-7.v.)
2. a segítség, ahogyan Isten kínálja (8-12.v.)
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4./ FEJLŐDÉS VAGY FOKOZATOSSÁG
pl. Mt 18:21-22 „Uram, hányszor lehet az én atyámﬁának ellenem vétkezni, és neki megbocsátanom?
Még hétszer is? Monda néki Jézus: ... hanem még hetvenhétszer is”
1. 77szeres bosszú Lámekhért (1Móz 4:24)
2. 7szeres bosszú Káinért (u.o.)
3. szemet szemért - 1:1 (5Móz 19:21)
4. 7szeres megbocsátás (Mt 18:21.v.)
5. 77szeres megbocsátás (u.o. 22.v.)
5./ LOGIKAI FELOSZTÁS
Ok - okozat: pl. Ján 3:16 „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta érte ...”
1. ok: Isten szeretete
2. okozat: Jézus Krisztus helyettes áldozata
Állítás - cáfolat: pl. Csel 11:18 „Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést életre!”
1. Mi a megtérés?
2. Mi nem megtérés?
Szükséges - lehetséges - valóságos: pl. Ján 3:3 „... ha valaki ujonnan nem születik, nem láthatja meg az
Isten országát”
1. szükséges: mert enélkül nincs üdvösség
2. lehetséges: 46. és 13.v!
3. valóságos: add át az életedet te is Krisztusnak!
Eredete - természete - hatása v. célja: pl. Ján 15:26 „Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök
néktek az Atyától, ... az tesz majd én rólam bizonyságot”
1. eredete: az Úr Jézus küldi el az Atyától
2. természete: vígasztaló, segítő, vezető
3. célja: hogy bizonyságot tegyen Krisztusról
Magyarázat - bizonyítás - alkalmazás: pl. Mt 16:16 „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia”
1. magyarázat: a hitvallás körülményei, botránya a zsidók számára és a ma embere számára
egyaránt
2. bizonyítás: Jézus valóban a Krisztus (élete és halála a bizonyság)
3. alkalmazás: fogadd be te is szívedbe a Krisztus Jézust, hogy életed legyen!
Miért - hogyan - mit? pl. Ján 14:26-27. Az üzenet (kérügma): a Szentlélek úgy vígasztal, hogy tanít
1. Mire tanít?
2. Hogyan tanít (milyen pedagógiával tanít)?
3. Mi a tanításának célja?
„Szintetikus” felépítés: négy lépcsőben
1. Bevezetés: út a Bibliától, mai élethelyzettől ... stb. a textusig
2. „Mit értsünk azon, hogy ... „ - a textus kifejezéseinek magyarázata
3. Illusztrálás: a textus mondanivalójának (evangéliumának) megvilágítása
4. Alkalmazás: mit jelent az üzenet az életünkre nézve, azaz mit kell cselekednünk itt és most?
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Néhány gondolat

az evangélizáló igehirdetés tartalmával kapcsolatosan:
1. Az evangélizáló beszéd tárja fel azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek összekötik a Biblia Istenét
és kijelentését a ma emberével (pl. kielégítetlen belső vágyakozás, racionalitás, a természet „csodája”,
az ember erkölcsisége, a végesség és halandóság tudata ...)
2. Az evangélium legyen megérthető a hallgatóság gondolkodásmódja által is, és legyen elhelyezhető
azoknak élményvilágában és tapasztalatában
3. Mutassa be a hallgatóságnál tapasztalható, a hit útjában álló akadályokat
4. Szálljon vitába azokkal a nem keresztyén világnézetekkel, amelyeket a hallgatóság képviselhet
5. Magyarázza meg érthetően, hogy a keresztyénség elfogafásából hogyan lesz Krisztusba vetett és
megélt hit
A BEFEJEZÉS
Legyen rövid és erőteljes! A tanítás általában összefoglalással, az evangélizáló beszéd döntésre hívással fejeződik be. Célszerű, ha a befejezés valami konkrét és határozott dolog: mozgósítsd hallgatóidat és
késztesd őket cselekedetekben megnyilvánuló válaszra! A prédikáció befejező mondataira nagy gonddal kell készülni, itt nem célszerű rögtönözni, mert ez erősen befolyásolja a prédikáció végkicsengését.
Nincs kínosabb, ha a hallgatók érzik: szeretné már befejezni, de nem tudja, hogyan.
Néhány példa a befejezésre (a prédikáció összefoglalásán túl):
1./ Felszólítás a döntésre vagy a cselekvésre.
2./ Bátorítás és vígasztalás
3./ Komoly ﬁgyelmeztetés
4./ Kérdés, amelyet magukkal vihetnek vagy amire imádságban válaszolhatnak
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VII. A PRÉDIKÁCIÓ SZÜLETÉSE
avagy a felkészülés lépcsői

I. A gyülekezet exegézise
Minden igehirdetés legelső kérdése: Uram, mit akarsz ma tenni a te gyülekezeted asztalára? Ugyanez a
kérdés másképpen fogalmazva: Uram, mire van szüksége ma a te gyülekezetednek?
Isten országának sajátos logikája, hogy nem a gyülekezet van a Bibliáért, hanem a Biblia a gyülekezetért. A Biblia Ura a gyülekezetben körülnéz, lát, gondolkodik és választ ad - és az Ő válasza az igehirdetés üzenete. Ezért az első lépés a prédikáció elkészítésében a gyülekezet egzegézise, elemzése, és az
elemzés végeredményének elkérése a gyülekezet Fejétől.
A konkrét, gyülekezetre és élethelyzetre szabott válaszokon túl a legáltalánosabb igénye minden igét
hallgató közösségnek:
1. hitébresztés és hitmélyítés
2. a hétköznapi élet problémáiban való útmutatás
3. lelkigondozói szó
4. tanítás, hitünk alapigazságainak újrafelfedezése és megelevenítése
II. A textus elkérése („kiimádkozása”) a Szentlélek által
Minden egyes igehirdetés az élő Isten egyszeri beszéde népével. Ennek a beszédnek egyetlen, alkalomra
szóló, meghatározott üzenete van: ezt kell mindenekelőtt megtalálnia, „kiimádkoznia” az prédikátornak.
Csak akkor lesz élő az igehirdetés, ha az Élő Forrásból fakad, egyébként lehet bármíly ékes, mélyenszántó, biblikus, gyakorlatias, nem a Gyülekezet Urának szava lesz, csak a gyülekezet pásztorának,
igehirdetőjének vagy lelkimunkásáénak. Ez pedig lényeges különbség! Minden prédikációnak egyetlen
helyes textusa van: amit az Úr egészen személyesen és egészen konkrétan bíz az igehirdetőre!
III. A textus értelmezése
1. Exegézis - hermeneutika
2. Meditáció a textus felett
3. Alkalmazás, az üzenet konkretizálása
IV. A mondanivaló logikai elrendezése
Erre a példákat lásd a Néhány példa az üzenet (az igeszakasz) kifejtésének módszerére c. részben!
V. Az igehirdetés elkészítése és „elsajátítása”
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Néhány megjegyzés
a vázlatokkal kapcsolatosan:
1. Ezek a vázlatok - néhány kivételtől eltekintve, amelyek kommentárok vagy teológiai írások hatására születtek - elhangzott prédikációk
feldolgozásai. Nagyrészük követi az eredeti beszéd felépítését és átveszi
gondolatait, de nem ritka azok kiegészítése vagy teljes átdolgozása.
2. Ezek a vázlatok önmagukban nem használhatók, nem helyettesítik az
igehirdetés előkészítésének hosszú tusáját és fáradtságát! Csak úgy válhatnak hasznos segítőtárssá a prédikátor kezében, ha alkalmazza azokat
saját gyülekezetének konkrét élethelyzetére, kiegészíti vagy átdolgozza,
képeket, illusztrációkat gyűjt hozzá - tehát lelkiismeretesen felkészül
a szolgálatára. Ez a gyűjtemény csak egy a szótárak, bibliafordítások,
kommentárok és más segédeszközök közül.
3. Az igehirdetések vázlatainak feldolgozása nem következetes: nem
követ egyetlen formai beosztást, inkább a textus mondanivalójához és a
feldolgozott prédikáció felépítéséhez igazodik. Általában azonban vagy
egymásnak alárendelt vázlatpontokból, vagy felsorolásszerű pontokból
épül fel a vázlat, azonban e pontok kidolgozása sem azonos mértékű.
Van ahol többet írtunk, van ahol kevesebbet a kelleténél, esetenként
semmiféle utalást nem fűztünk a vázlatponthoz, tágabb szabadságot
hagyva az igehirdetőnek.
4. A vázlatok felépítése nem tükrözi azokat az alapelveket, amelyeket a
Homiletikai bevezető c. részben a prédikáció felépítésével kapcsolatosan
kifejtettünk (pl. hogy a prédikáció: krisztológia a szószéken, minden
igehirdetésben legyen egy tanítás, és legyen benne az evangélium örömhíre stb.), mivel ezeknek a vázlatoknak más a rendeltetésük: nem többek
Isten örökérvényű üzenetének (kérügmájának) külső formájánál, a
Krisztusról szóló bizonyságtétel irányánál, amit az ott felsoroltak szerint
kell felépíteni és teljessé tenni.
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1.
1Móz 1:4
Világosság és sötétség
1. Isten szava teremtette a világosságot:
a./ Salamon azt mondja: a testi világosság kedves és jó (Péld 6:23) – ez a tudomány, a
parancsolatok ismerete, amelyek eligazítanak az életben
b./ Végtelenül ékesebb azonban az evangélium világossága, amely az örök életre vezető utat
mutatja meg
c./ Hasznunkra adatik a Szentlélek világossága, amely végig vezet, tanácsol bennünket ezen az
úton minden nap
d./ Aki mindvégig állhatatos és hű marad, eljut végül az igazi világosságba, az Isten
dicsőségének ragyogásába!
2. De mihelyt valami jó jön létre, szükségessé válik az elválasztás:
a./ A világos és a sötét között szemmel látható különbségek vannak! – Mi egyezsége Krisztusnak
Béliállal? (2Kor 6:14-15)
b./ A világosság ﬁainak nem szabad egyesülni a világ cselekedeteivel, tanaival, szeretetével!
c./ Aki a világosságot választotta
• határolja el magát a sötétségtől!
• éljen világosságban!
• szolgálja a világosságot!
2.
1Móz 3:1-9
(2:15-17)
Az ember bűnbeesése
1. Hogyan bukott el az ember?
a./ A kísértő közeledett az emberhez, és az ember szóba állt vele. Aki tárgyalni kezd a Sátánnal,
az mindig bajba jut!
b./ A kísértő Isten szavát vonta kétségbe (4-5.v.). A Sátán mindig az Isten iránti bizalom
megingatására törekszik. Ha az ember hitelt ad a gonosznak, menthetetlenül elbukik
c./ Az ember lassan megbarátkozik a gondolattal, hogy átlépi Isten szavát – gondolatban már
elkövette a bűnt
d./ Végül a kívánság megfoganván bűnt szül, ami teljességre jutva halált nemz (Jak 1:15) – a
szív megromlott állapotából származik a gonosz cselekedet, az engedetlenség
Ez pontosan így zajlik le ma is
2. A bukás nagyon szomorú következményeket hozott az emberre:
a./ Változás állt be az ember erkölcsi világában (7.10.12.v.):
• észrevették, hogy mezítelenek: megindult bennük az ösztönök uralma
• nem vállalták a felelősséget a tetteikért
b./ Változás állt be az ember és Isten kapcsolatában is:
• az ember félt Istentől
• az ember elrejtőzött Isten elől
c./ Isten is megváltoztatta az emberekhez való viszonyát:
• megváltozott a nő helyzete és sorsa
• megváltozott a férﬁ helyzete és sorsa
• megváltozott a rájuk bízott föld helyzete és sorsa
d./ Az ember a Sátán és a bűn hatalma alá került – ez a legsúlyosabb következménye a
bűnbeesésnek
De felvillant a szabadító kegyelem ígérete: 15.v.!
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3.
1Móz 3:8-9
Hol vagy, Ádám?
Bev. Isten első szava a teremtés Igéje: „Legyen!” A második a törvényadásé, amely utat mutat.
És a harmadik egy fájó kérdés: Hol vagy, Ádám?
1. A legszörnyűbb vád: Nem vagy azon a helyen, ahová állítottalak!
a./ Megtagadtad az engedelmességet!
b./ Elbújtál, hogy ne találjak rád!
c./ Elbújtál, mert nem akartál – nem mertél – találkozni Velem!
Hát ide jutottál?! – Mit gondolsz, Ádám, mi lesz veled nélkülem?!
2. A legforróbb keresés: a szeretet féltő kiáltása:
a./ Mint a gyermekét kereső anya kiáltása
b./ Mert nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent – hiszen a mi szeretetünkből csak a
lázadásra tellett – hanem hogy Ő szeretett minket: bűnösökként is! (1Ján 4:10)
3. A legbiztatóbb vigasztalás: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” –
Hol vagy, Ádám? Gyere elő, mert meg akarom mutatni neked, mennyire szeretlek!
Gyere elő és nézz a Golgotára!
Hol vagy, Ádám? Lépj elő a bozótból, a szíved rejtekéből, amíg nem késő! Jőjj ki a Fényre, hogy az örök
Fényességben élhess!
4.
1Móz 4:9-16
Hol van a testvéred?
Bev. Káin, az első gyilkos úgy véli: nem látta senki. Gyilkossága rejtve maradhat. – De nem az Isten
előtt!
1. Hol van a testvéred?
a./ Káin: hol van a testvéred?
• Isten hangja mindig eléri Káint – ma is!
• Íme, tanúi lehetünk, hogyan szül a gyilkosság hazugságot és cinizmust:
(héb.:) „Pásztora vagyok én egy pásztornak?”
b./ De hol van a te – vér szerinti – testvéred? – Hol van? Mit csinál? Mikor láttad utoljára? Vane
mit ennie? Hogy van lelkileg? Szüksége vane rád? Szüksége vane az Úr Jézusra?
c./ De hol van a te lelki testvéred? – A gyülekezetből, a közösségből? Sokáig talán melletted ült,
de aztán eltűnt. Hol lehet? Nem beteg? A lelke sem beteg? Ki a felelős érte, ha nem te?
d./ És hol van az embertestvérünk, a felebarátunk? Akik nyomorognak, szűkölködnek? Akiknek
nincs mit enniük, nincs hol aludniuk – és egy aluljáróban éppen téged szólítanak meg. Eszedbe
jut-e, hogy ők is testvéreid? Akik reád bízattak?
2. Káin megbélyegzett lett
a./ Nód földje: (héb.) nyugtalanság. Aki eltaszítja és megöli testvérét, kóborló és bujdosó
emberré lesz a „nyugtalanság földjén”
b./ A testvérgyilkos emberek ma is nyugtalanul kóborolnak, céltalan az életük és nem lelnek
boldogságot. (Gyilkolni nem csak fegyverrel lehet – emlékezzünk a Hegyi beszédre!) Csak a
szeretet űzi el a félelmet, a nyugtalanságot, csak a szeretet ad célt és köti össze az embert a
testvérével!
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3. De Káin elbélyegzett emberré is lett:
a./ Nem szabad megölni, mert még így is Isten tulajdona!
b./ Krisztus meghalt minden Káinért! Ezért nem szabad megölni a megbélyegzett, gyilkos
embert sem! Mert Krisztus a Golgotán eleget tett a „szemet szemért, fogat fogért” törvényének.
Káin és a mai Káinok bűnére van bocsánat: Jézus Krisztus újjáteremtő vére!
5.
1Móz 5:1-32
Névsor a vízözön előtt
Bev. Nem szoktak ilyen nemzetségi táblázatokról prédikálni, pedig Isten Igéjében egyetlen fölösleges
szó sincsen! Lássuk mire tanít bennünket ez a felsorolás:
1. Született – élt – nemzett – meghalt: tíz közül nyolcról nincs más feljegyezve
a./ Az emberiség bölcsőjéből kiindul egy emberfolyam: egyek vagyunk – összetartozunk!
Gazdagok és koldusok, okosok és kevésbé okosok: mindannyian testvérek vagyunk! Becsüljük
és szeressük így egymást!
b./ Íme, az emberiség láncszeme! Nincs értelmetlen élet – hiszen ha csak egy is hiányozna,
megszakadna a lánc, amely a máig elvezet – csak meg nem értett élet van!
c./ Több száz évig éltek: de az ő életüknek is volt határa. Kezdete és vége. És a kettő közt volt
valamilyen tartalma. (De sok ember életének ma is csak „valamilyen” tartalma van!)
2. A szomorú arány:
a./ A tízből csak kettőről tudunk többet: Énókhról és Noéról. Ők az „Istennel jártak”. Egy bibliai
évezred csak két emberről tesz így bizonyságot!
b./ Ez az arány ma sem jobb! Kevesek, akikről a Szentlélek tesz bizonyságot – és nem csak ők
mondják – az Istennel jár!
Nyolc:kettő – Te hova tartozol?
6.
1Móz 5:24, Zsid 11:5
Egy elragadtatott ember üzenete
Bev. Ma sok hívő embert foglalkoztat a világvége eszkatológikus váradalma. Mikor lesz az elragadtatás?
Ki fog elragadtatni? Erre a második kérdésre válaszol ez a régi tanúságtétel:
1. Ki volt Énók?
Neve azt jelenti: felszentelés, felajánlás. Íme, már a név is beszél: csak az várja az elragadtatást,
aki teljesen odaszentelte és felajánlotta saját magát az ő Urának!
2. Az első, amit olvashatunk róla: hogy Istennel járt.
Ez azt jelenti, tökéletes harmóniában élt az Úrral. Nem sietett, nem szaladt előre, de nem is maradt el,
nem ment másik irányba, hanem úgy járt vele, mint gyermek megy az apja mellett, kéz a kézben.
Istennel járt, azaz engedelmes volt.
3. A Zsid. 11:5-ben azt olvastuk: elragadtatása előtt bizonyosságot nyert. A bizonyosság a megszilárdult,
megerősödött és hitelesített hitet jelenti.
4. Mi volt Énókh bizonyosságának tartalma?
Az Ige erre is válaszol: hogy Isten előtt kedves volt. Ahogy élt, amit tett, az Isten tetszésére és
dicsőségére volt. Azért volt kedves Isten előtt, mert a kedvét kereste.
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Énókh üzenete tehát, hogy az elragadtatás (azaz hogy Isten magához emel) és az Isten előtti kedvesség
között nagyon szoros összefüggés van.
5. Mennyire hasonlítunk mi, akik várjuk az Úr visszajövetelét és az elragadtatást, Énókhra?!
• Odaszenteltüke magunkat az Úrnak?
• Istennel járunke, Vele harmóniában élünke?
• Vane Istentől nyert bizonyosságunk, megszilárdult hitünk?
• Kedves lehete életünk az Úr előtt?
• Keressüke Urunk kedvét az engedelmes, Rá ﬁgyelő életünkkel? Ha igen, várhatjuk mi is az
elragadtatást. De ha még nem, használjuk ki a kegyelmi időt, hogy felkészüljünk a Vele való
végső találkozásra!
7.
1Móz 6-9. részek
Noé Istennel járt
Sorozat három alkalomra
I. – AZ ÖZÖNVÍZ ELŐTT
1Móz 6:5-19
1. Mit mond a Szentírás a világról?
a./ „Megsokasodott az ember gonoszsága a földön ... Megsokasodott az erőszakosság”
Olyan világ ez, ahol elharapózik a harácsolás, természetessé válik a csalás, alig fékezhető az
erőszakosság, amikor nem csak hogy nem látja bűnnek a bűnt, de egyenesen erénnyé lesz az,
és már az a gyanús és abnormális, amikor valaki azt nem teszi. Tehetetlen a jóra, legfeljebb a
jószándékig jut el, amit nem képes megcselekedni. Az a világ, amiről itt a Biblia ír, nagyon is
hasonlít a mi világunkra!
b./ De azt is írja: „...szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.” – Nem csak az
eseményeket minősíti Isten, hanem azok gyökerét is, ami nem látható: az ember szíve,
gondolata, indulata is gonosz, mert abból fakadnak a cselekedetei!
2. Mit mond a Szentírás Istenről?
a./ Először is azt, hogy Isten látja mindezt! Semmit nem lehet a háta mögött csinálni!
b./ De – és ez meglepő – Isten nem örül annak, hogy a bűnt büntetés követi! Bánkódik az ember
bűne miatt! (Ennyire személyes Istenünk van!)
c./ Az Isten: ítélő Isten! Ítéletet hirdet: „ím elveszítem őket”! Látja a bűnt, amit büntetés kell
hogy kövessen: az Igazságosság kényszeríti erre! – De a világot nem érdekli az ítélet!
Nem veszi komolyan Istent!
d./ De Isten egyben: kegyelmes Isten: megdöbbentő, hogy egyetlen mondatban van szó itt az
ítéletről, az összes többi arról szól, hogy mielőtt ez bekövetkezne, Isten egy átfogó tervet készít
az ember, az élet megmentésére. – Ez a kegyelem látható abban, hogy a legszörnyűbb büntetést
készíti el a bűn számára, hogy azután Egyszülött Fia vegye magára és hordozza el!
3. Mit mond a Szentírás Noéról?
„De Noé kegyelmet talált az Úr előtt” – Mindaz, aki Noé, ahogyan gondolkodott, ahogyan élt, szöges
ellentétben állt azzal, ahogyan a környezete élt és gondolkozott. Egy istentelen világban egy ember, aki
Istennel járt!
Két jellemzőt olvashatunk róla:
a./ Igaz ember volt – ez erkölcsi minősítés, az emberekkel való kapcsolatát jellemzi. Nem tette
azt, amit mások tettek, nem tette azt sem másokkal, amit vele tettek: mert és akart becsületesen, tisztességesen élni, akkor is, ha körülötte ezt senki nem tette, sőt ezért csak gúnyolták és
megvetették. – De ritka az ilyen ember ma is!
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b./ A másik jellemző: kegyes ember volt – ez az Istennel való közösségére utal. Ragaszkodott
Istenhez! Az ő számára szent volt az élő Isten! Ő engedelmeskedni akart Neki, megalkuvás és
késlekedés nélkül! Noé Istennel járt és ezt vállalta is mindenki előtt. Boldog ember egy
boldogtalan korban.
Akarsze te is ilyen lenni? Jézus Krisztus lehetővé tette, hogy bármelyikünk, akár ebben a percben
elkezdje ezt az Istennel való járást!
II. – AZ ÖZÖNVÍZ:
ISTEN KOMOLYAN GONDOLJA
6:21-7:9, 7:23
1. Isten kínálja a szabadítást!
Mi lehet az oka annak, hogy Noé megmenekült?
a./ Az első tíz versben (6:217:9) háromszor fordul elő ez a mondat: „Noé mindent úgy cselekedett, amint Isten megparancsolta neki.” Ez volt a titka az ő megmenekülésének: halálosan
komolyan vette azt, amit Isten mondott! Ebben a részben mindig Isten beszél, és Noé szó nélkül
teszi, amit mondanak neki. Nem kételkedik, nem kérdezősködik: csak engedelmeskedik.
A Biblia szerint – többek közt – ezt jelenti hinni. Noé hisz: és ez a hit menti meg az ítéletől
és ad neki új életet.
b./ Ez ma is pontosan így működik! A Szentírás által, a prédikációk által maga Isten szól, hogy
téged megmentsen az ítélettől és neked új életet adjon. Nem kell mást tenned ehhez, mint
komolyan venni azt, amit Isten mond és megcselekedni azt!
Komolyan venni, hogy
• az ember menthetetlenül bűnös, és ezért ítéletet érdemel
• az Isten kegyelmes, és elküldte Egyszülött Fiát, aki magára vette mindannyiunk bűnét
és elhordozta helyettünk a büntetést
• aki ezt hittel elfogadja, az Isten előtt igazzá válik és azt Ő gyermekévé fogadja
Cselekedni pedig csak egyet kell: mindezt elfogadni!
2. Isten komolyan golndolta az ítéletet!
a./ Isten hosszú időn át ﬁgyelmezteti az emberiséget: a bűn nem maradhat büntetés nélkül, ha
nem változik meg az életük, eljön az ítélet. És mindenki nevet. Senki nem veszi komolyan a
ﬁgyelmeztető szót, senki nem változtatja meg az életét, hogy elkerüljóön valamit, amiben nem
hisz. – Ez is jellemző a mi világunkra is.
b./ Isten azonban komolyan gondolja azt, amit mond! És most egy fontos szabály: Istent nem
a mi hitünk teszi Istenné! Istene Ő azoknak is, akik tagadják, akik nem hisznek, Isten Ő attól
függetlenül, hogy tisztelike vagy sem!
c./ És egy napon elered az eső – és Noéékat kivéve mindenki csodálkozik, mindenki kétségbe
van esve és senki nem érti, mi is történik valójában. Mintha soha nem hallották volna a ﬁgyelmeztetést!
d./ Erről beszél az Úr Jézus is: ugyanígy lesz az Emberﬁának második eljövetele!
3. Komolyan veszede, amit Isten mond?
Íme Noé megmenekülésének három lépése:
a./ Az első, hogy a menekülés útját mindenestül Isten tervezte és készítette el. Isten gondolata
volt a bárka, még a műszaki leírást is Ő adta hozzá – És Isten elkészítette a mi számunkra is az Ő
bárkáját, ami megment az ítélettől: ez a Jézus Krisztus golgotai keresztje!
b./ Többször bíztatja Noét: Menj be a bárkába! Elmondja a pontos névsort is: te, a feleséged, a
ﬁaid, az állatok: menjetek be! – A Szentírás is tele van hívással, az Úr Jézus is olyan
sokféleképpen mondja: „Jőjjetek énhozzám, ti megfáradtak ...” – Elfogadode a hívást?
c./ A harmadik pedig: Noé valóban megmenekült – Isten beteljesítette ígéretét! És aki válaszol az
Ő hívására, azoknak életében is beteljesül Isten minden ígérete!
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III. – AZ ÖZÖNVÍZ UTÁN
(8:1-22, 9:12-13)
1. Megemlékezett Isten Noéról
a./ Isten nem feledkezik meg rólunk! Nem felejti el az övéit és nem felejti az ígéreteit!
b./ Viszont van két dolog, amit Isten el akar felejteni:
• az egyik boldogító kijelentése a Bibliának: elfelejti minden bűnünket, amit őszinte
bűnbánattal megvallottunk neki és kértük bocsánatát
• a másik szomorú kijelentése a Bibliának: Isten elfelejti azokat az embereket, akik
lábbal tapossák az Ő kegyelmét!
2. Noé oltárt épített az Úrnak
Négy egyszerű üzenete az Igének:
a./ Mindazok után, ami történt, Isten új kezdést enged az embernek. Ez a kegyelem.
b./ Mindössze nyolc ember száll ki a bárkából – mindenki más elpusztult. De vajon miért e nagy
aránytalanság? Mert csak ők mentek be! Csak ők vették komolyan Istent! És ezek ma is ilyen
kevesen vannak!
c./ Mit csinált Noé örömében, hogy vége a csapásnak és megmenekült? – Oltárt épített az úrnak!
(Mindig sokat elárul az, amit az ember örömében csinál!) – Aki átéli Isten szabadítását, az mindig oltárt épít!
d./ Isten szövetséget köt Noéval! – Gyökeresen újat azonban nem Noéval kezdett az Isten a
földön, hanem valaki mással: Jézus Krisztussal!
Akarsze újat kezdeni, vagy akarsze újjá lenni Jézussal?
8.
1Móz 6:5-12
Noé Istennel járt
1. Mit mond az Ige a világról?
a./ „...megsokasodott az ember gonoszsága a földön” – természetessé vált a csalás, a paráznaság,
az erőszak, a bűn – sőt, már az természetellenes, gyanús, ha valaki nem csinálja!
b./ De rámutat ennek a gyökerére is: „szíve gondolatának minden alkotása ...gonosz.” – Noé
világa pontosan olyan, mint a mi világunk!
2. Mit mond az Ige Istenről?
a./ Azt, hogy Isten látta mindezt! Előtte nem marad rejtve semmi: sem a titokban, sem a gondolatokban elkövetett bűn, de még azé sem, aki egyáltalán nem is hiszi a létezését! (Istent nem a mi
hitünk teszi Istenné!)
b./ Isten nem csak látja, de el is ítéli a bűnt: igazságossága és szentsége megköveteli a bűn
büntetését!
c./ De – és itt szólal meg valami meglepő – Isten nem örül az ítéletnek! „Bánkódott a szívében”.
Ez is mutatja, mennyire személyes a mi Istenünk. Bánkódik, mert szereti az embert – csak a
bűnét gyűlöli!
3. Mit mond az Ige Noéról?
a./ „De Noé ...” – De: mindaz, aki Noé, ahogy gondolkozik, ahogy él, az szöges ellentéte annak,
amit az Ige a világról elmondott!
b./ Igaz ember volt – ez erkölcsi minősítés
c./ kegyes ember volt – ez hitbeli minősítés, és az Istennel való közösségére utal.
„Noé Istennel járt” és ezért talált kegyelmet Noé Isten előtt! – Te kivel jársz és merre tartasz?
Akarsze te is Istennel járni?
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9.
1Móz 7:16
A bárkába zárva
Bev. Noé bezárattatott és elzárattatott az egész pusztuló világtól. Így rekesztettetik el a hívő ma is bűnös
környezetétől: Krisztus a gyülekezetét kihívta a világból, hogy mássá legyen Ő általa!
1. Noé Istenével volt bezárva a bárkában: boldog az, akinek szívébe, életébe az Úr van bezárva! Nincs
ennél üdvösebb társaság!
• nem önmagával volt bezárva: az embernek ugyan mennyit érnének saját indulatai, gondolatai?
• nem csak csalájával volt bezárva: a boldogsághoz kevés az emberek közössége
• Istennel volt közösségre „ítélve”!
2. Noé úgy volt bezárva, hogy semmi baj nem érhette: az ár őt csak a menny felé emelte, a vihar is csak
útjában segítette. A bárkán kívül pusztulás, de belül nyugalom, béke és élet! Így van ez ma is: Krisztus a
bárka!
3. Noé úgy volt bezárva, hogy nem is kívánkozott kijönni: amint a Krisztusban elrejtettek is Krisztussal
és az Ő népével közösségben érzik jól magukat!
4. Mégis eljött az idő, amikor a bárkát el kellett hagyni: Noé új földre lépett, hogy új életet kezdjen.
Ránk is vár új ég és új föld, mennyei élet és dicsőség az Atya trónusa előtt!
10.
1Móz 8:15-22
A özönvíz után
Bev. Véget ért az özönvíz, és Isten, aki egy évvel korábban bezárta mögöttük az ajtót, most kinyitja
előttük.
1. Isten újat kezd az emberrel:
Mindazok után, ami történt, a nagy ítélet után Isten megengedi, hogy az ember újrakezdje az életet – ez a
kegyelem. Az új élet!
2. Mindössze nyolc ember szállt ki a bárkából!
Ők maradtak. Nem túl kevés ez? Vajon miért ilyen nagy az aránytalanság: miért, hogy annyian meghalnak, és csak kevesen maradnak életben? – Mert kevesen hisznek Istenben és kevesen bízzák rá az
életüket – úgy, ahogyan ma is! Sokan mennek a kárhozat felé, mert nem veszik komolyan Isten szavát és
szeretetét, és Isten népe mindig kissebbségben lesz!
3. A bárkából való szabadulás nagy örömöt jelentett Noénak, és mit csinált ő először? – Oltárt épített az
Úrnak! Aki szabadul, mindig oltárt épít! Mit jelen ez az égőáldozat:
a./ hála – az égőáldozatból semmi nem marad: mert minden az Úré! Az én életem is, amit megtartott és megszabadított!
b./ bűnbánat – Noé nem gondolt arra, hohy lám jó ember vagyok, mert megmenekültem! Tudja:
ettől függetlenül rászorul Isten bűnbocsátó kegyelmére!
c./ odaszánás – ahogy az állat elég, úgy adom oda maradék nélkül önmagamat Istennek!
4. Noéval valami új kezdődött: Isten szövetséget kötött az emberrel!
De gyökeresen újat Isten nem Noéval, hanem mással kezdett itt a földön: Jézus Krisztussal! Ő az igazán
új szövetség halálból az örök életre!
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11.
1Móz 11:1-9
Bábel tornya
[Evangélizáció]
1. Az ember istenné akar lenni:
a./ Akkor tornyot akart építeni a felhők fölé, hogy nevet szerezzen magának (4.v.)
b./ Ma tudományt épít: amelyben nincs hely Isten számára: az ember száműzi a Teremtőt, hogy ő
maga teremthessen (pl. genetika), kormányozhasson életet és univerzumot
c./ Ma technikát épít: alámerül a tengerek mélyére és felszáll a csillagok közé, hogy kijelenthesse: nincs Isten, se lenn, se fenn! És építi a bábeli tornyot számokból, vegyületekből és
gépekből, mígnem a gép fog uralkodni az ember felett ...
d./ Ma kúltúrát épít: büszke a társadalmára, jogrendjére, műveltségére, amely feleslegessé teszik
Istent: Ő mára primitív és túlhaladott lett. A modern ember bábeli kúltúrájában nincs szükség
holmi istenekre!
e./ Ma autonómiát épít: „azt teszek, amit akarok!” „Az a bűn, amit én bűnnek tartok!” „Az az
isten, akit én istenként tisztelek!” Mára minden szubjektívvé vált, és aki elnököl ebben a bábeli
zűrzavarban: az ember, aki istenné akar válni, akinek mindent szabad és aki nem ismer el senki
mást magán kívül!
f./ Ma vallást épít: bábeli vallást! Kolosszális egyházakat és intézményeket vagy gombamód szaporodó, minden igényt kielégítő sejteket épít, amelyeknek alapgondolata az érdem, a kizárólagosság, a szertartás: ezek biztosítják az üdvösséget is! A vallás kell ennek a toronyépítő embernek – de Isten nem!
Legyünk őszinték: valóban boldoggá tesz bennünket ez a bábeli építkezés?
2. Mi a megoldás?
Az Isten, aki emberré lett: Jézus Krisztus!
a./ Isten emberré lett: hogy beköltözhessen a mi mindennapi életünkbe az örökkévaló Isten
szentsége és szeretete
b./ Isten emberré lett: hogy emberként eleget tegyen Isten igazságosságának, és a golgotai
kereszten összebékítse a csak bűnt ismerőt a bűnt nem ismerővel!
c./ Isten emberré lett: hogy ezáltal az embert kiemelje mulandó és halálbavesző állapotából, és
felemlje önmagához a mennyei dicsőségbe
d./ Isten emberré lett Jézus Krisztusban, hogy benne Isten egészen az emberé lehessen: békéje,
öröme, szeretete, célja és győzelme!
Az omló Bábel tornyának árnyékában, a romlás és elbukás emberi szimbóluma felett emelkedik
ki a romok közül a Golgota keresztje: Jőjjetek énhozzám mindannyian!
12.
1Móz 12:7-9
Az Istent látó és oltárépítő ember
1. Ábrahám élete tele van csodálatos alkalmakkal, amikor hallhatta Isten szavát és beszélhetett Vele.
a./ Pedig Isten hozzánk is számtalaszor szól – csak sokszor nem halljuk meg
b./ Megjelent az Úr Ábrahámnak – de később megjelent az egész világnak Jézus Krisztusban!
c./ Ábrahám hallotta Istent, mert ﬁgyelt Rá – és ma is hallja és megtalálja mindenki, aki keresi és
ﬁgyeli az Istent!
d./ „A te magodnak adom ezt a földet” – ezt jelenti ma: gondoskodom rólad!
• elkészítettem a szabadulást a Golgotán!
• és gondoskodom rólad naprólnapra!
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2. Válaszként Ábrahám „oltárt épített az Úrnak”
a./ Aki valóban hallja az Úr szavát, az oltárépítő emberré válik! (pl. Noé)
b./ az Istenre ﬁgyelés csak egyik része a keresztyén életnek – az Isten dicsőségére végzett munka
a másik!
c./ oltárt lehet a szívbe is építeni: amikor valakiért imádkozol, Krisztushoz vezeted, akkor annak
szívébe építed az oltárt.
13.
1Móz 12:10-20
A hívő szégyene
Bev. A gyávaság is bűn! Olyan bűn, amely – ha meg nem valljuk – elég ahhoz, hogy a kárhozatba taszítson!
1. Ábrám alámegy Egyiptomba, a pogány országba. Ahogy távolodik Kánaántól, úgy távolodik lélekben
Istentől, és közeledik Egyiptom és a pogányság felé.
2. Ábrám eladja a feleségét, hogy neki jól menjen a dolga. Vajon hogyan jutott ilyen mélyre? Az Ige
válasza: „Éhség lőn az országban” – A hűség az éhség, az ínség idején látszik meg a legjobban!
3. Sokszor vagyunk így mi is: választanunk kell a becsület és a tele pénztárca, a megtartott eskü és a
jólét, a hűség és a világi előrehaladás között, az utóbbit választjuk! A próba idején megtagadott hűség az
első lépés a lejtőn lefelé!
4. Ebből a történetből a fáraó alakja emelkedik ki: egy pogány ember megszégyeníti a hívőt!
5. Ha neked senki nem is szólna, gondolj arra, hogy halkan, nagy szeretettel Valaki mégis szól hozzád:
Jézus Krisztus.
6. Ábrámot a fáraó kiküldte az országából! Mi lenne velünk, ha minket is kizárna Isten az ő országából,
mert a bűnhöz, a világi gazdagsághoz ragaszkodunk?!
7. Ábrám gazdagon távozott: vitte állatait, pénzét, szolgáit – mégis nagyon szegény volt. Egyiptomban
hagyott valamit, ami többet ér minden vagyonnál: a becsületét és a szíve tisztaságát!
8. Ábrám hiába ment volna vissza azért, nem tudta volna visszaszerezni. De nekünk az Úr Jézus visszahozta az elveszett becsületünket, hűségünket, mert elhordozta miattunk és érettünk a becstelenség és
hűtlenség kínjait. Jézus, az Isten Fia fehérre mossa a mi lelkünket is: az Ő nevében kérjük az Atyát,
bocsásson meg nekünk és fogadjon vissza bennünket gyermekeivé!
14.
1Móz 13:1-4
Hazatérés
1. Egyiptomból – bűne és szégyene színhelyéről – Ábrahám visszatér Kánaánba
a./ Aki sokáig volt távol otthonától, tudja: jó érzés hazatérni
b./ De jó visszatérni az emberszívekbe is: amelyeket megbántottunk, amelyektől elszakadtunk.
Jó kibékülni és jó újra szeretni
c./ De mindenekfelett jó visszatérni Isten közelségébe! Jó visszatérni hozzá a bűnből, a
félelemből, az Isten-nélküliségből
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2. Ábrám is visszatért: hozza vissza azokat is, akiket Egyiptomba alávitt
a./ A bűnbe az ember soha nem megy egyedül! – Viszi, sőt magával rántja családját, szeretteit,
ismerősöket és ismeretleneket
b./ De Istenhez sem egyedül megy az ember: ha szent és tiszta lesz a férj vagy a feleség szíve és
élete, azzá teszi élettársát, gyermekeit is
Az elmúlt héten a rád bízottakat közelebb vagy távolabb vitted az Úrtól?
3. „Mi köze a Beliálnak Krisztussal?”
a./ Egyiptomban volt pénz, gazdagság, bűn és szégyen – de nem volt ott Isten!
b./ Ábrám visszament Hai és Bétel közé, ahol szegényebb, de boldogabb volt; ahol gondok és
harcok között élt – de vele volt Istene!
c./ Addig ment, míg meg nem találta a régi oltárt: Isten kegyelme, hogy vissza lehet térni Hozzá!
Menjünk vissza mi is Istenünkhöz, ahol vár reánk az, Aki életét adta azért, hogy mi hazatérhessünk
Istenhez és egymáshoz!
15.
1Móz 13:5-18
Az osztozkodás
1. Ábrámot és Lótot a harc, az út, a szegénység összekötötte. De történetünk elején már gazdagok, és a
gazdagság eltávolította őket egymástól: verekedni kezdtek a kutakért és a legelőkért.
2. De Ábrám szembeszáll a bűnnel: csodálatos fegyvere van, ami legyőzi az önzést: a szeretet.
Előszólítja Lótot: „testvérek vagyunk”! Az önző, osztozkodó világgal szemben nekünk ezt kell hirdetnünk: testvérek vagyunk!
3. Vajon miért nem fakad a mi életünk nyomán öröm? Mert csak mondjuk, hogy testvérek vagyunk, de
nem élünk úgy, mint a testvérek!
4. Lót választott: Nézte a kövér legelőket és a bővizű folyót. Látott mindent, csak azt nem látta be, hogy
„testvérek vagyunk”: egyek. A gazdagabb részt választotta – de nem a jobb részt!
5. Nem mindig akkor járunk jobban, amikor a többet választjuk! Nem ﬁzetődik ki sohasem, ha a szeretet
helyett Sodomát választjuk!
6. Mi maradt Ábrámnak? – Isten! 14.v.: „Az Úr pedig monda ...” – Egyiptom óta először szól Isten
Ábrámhoz! Ő megmaradt neki.
7. De megmaradt még Isten áldása és ígérete: kívül talán szegényebb, de belül sokkal gazdagabb világ!
8. És Ábrám oltárt épít az Úrnak: nem sajnálja a gazdagabb földet; ha Isten megmaradt neki, az
mindennél többet ér!
16.
1Móz 14:18-15:6
Melkisédek előtt
Bev. Az elrabolt nép és testvére kiszabadítása után Melkisédek, az Igazság és Békesség Királya előtt áll
Ábrám, aki megáldja őt. – Mi is ez elé a Király elé állunk most és várjuk áldását.
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1. Melkisédek nem dicséri Ábrámot:
Nem mi vagyunk a jók, ügyesek, bölcsek és bátrak, hanem áldott az Isten, aki jó, kegyelmes, önmagához
visszatérít és győzelmet ad! Melkisédek előtt le kell mondanunk önmagunk dicsőségének kereséséről!
2. Melkisédek előtt le kell mondani a haszonról is:
Ábrám nem a zsákmányért harcolt, hanem testvéréért, szerettei szabadságáért és jövőjéért. – A mennyei
Főpap előtt megtanul az ember önzetlenül, mások testilelki javaiért harcolni és dolgozni
3. E dolgok után szól ismét az Úr Ábrámhoz: Ne félj ... pajzsod vagyok!
Isten jelenlétében eltűnik minden félelem és aggodalmaskodás! Krisztus vére pajzsként véd a bűn, az
ítélet, az ellenség ellen
4. Ebben a ragyogó isteni kegyelemben azonban van Ábrámnak egy földi bánata is: ... és ez nem baj!
Elsirhatja Istennek, mert oda lehet bújni Istenhez és elzokogni minden bánatunkat! Ő ismeri a mi
kicsinységeinket, de mindenek ellenére szeret, és megajándékozza a Benne bízókat!
5. „És hitt Ábrám az Úrnak, és ez tulajdoníték neki igazságul”
Melkisédek előtt hittel leborulni: maga az örök élet, Isten igazságából és kegyelméből! (v.ö. Ján 3:16)
17.
1Móz 16:1-5
(Préd 3:1)
Érdemes?!
1. Szárai bíztatására Ábrám sem bírja kivárni Isten ígéretének beteljesedését. Szárai ágyasul adja Hágárt.
A bűn nem ebben volt, mert ez akkor megszokott dolog volt, hanem az, hogy semmibe vették Isten
ígéretét: hitetlenek voltak. És bár ez testileg sikerült, mert született ﬁú, de lelkileg nagyon is visszaütött.
2. A mi életünk is Isten ígéretén nyugszik! Ígéri a hitet, a bűnbocsánatot, a békességet, a győzelmet – de
nem mindent ad azonnal!
3. Az ígéret és annak beteljesedése közben születik Szárai ötlete: ne utasítsuk vissza az ígéretet, de
segítsünk magunkon a saját elgondolásunk alapján!
Nincs lelki örömöd? – Igyál! Nem boldog a házaséleted? – találsz még elég nőt! Nincs meg a lelki harmóniád? – Szórakozz és felejts! Hiányzik a bűnbocsánat és a lelki békesség? – kesesd fel a pszichológusokat! Félsz az elmúlástól? – Menj el spiritisztához! – Ez Szárai ötlete!
A kérdés: Vajon megérie?! Ezt magad is megítélheted!
4. Ábráméknak nem érte meg. Nem hozott boldogságot a más gyermeke. Csak az boldogít, ami az Úrtól
van!
5. Érdemes várni Isten ígéretére! Ha késik is, de biztosan megérkezik, és az biztosan boldoggá tesz!
6. A lélek éhségét azért adta Isten, hogy Hozzá elvezessen! Nem érdemes pótlékokkal táplálni és kitölteni azt a helyet, ami az Úré a szívünkben és az életünkben! Várj Istenre! – ezzel a legtöbbet teszed, amit
tehetsz!
18.
1Móz 16:6-14 és 25:11
A látogató és az ottlakó
Bev. „Lakhai Rói” azt jelenti a héberben: „az engem látó élő”. Azaz: az „Istent látó ember”.
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1. Hágár – aki találkozott Istennel
a./ A világ ﬁai csak a nyomorúságban keresik Istent ...
b./ ... és elhagyják, elfelejtik, mihelyt újra jól megy dolguk.
2. Izsák – aki Istennel lakozott
a./ Csak annak élete lehet boldog és gyümölcsöző, aki állandóan „látja Istent”!
b./ A látszatkeresztyénség Krisztussal él, a valódi Krisztusban lakozik!
19.
1Móz 17:1-14
Isten átformáló kegyelme
1. A megváltozott név – akkor:
a./ Ábrámból (aki elindult)
b./ Ábrahám (a hit példaképe)
2. A megváltozott név – ma:
a./ Bűnösből
b./ Isten megváltott gyermeke
3. A szövetség
a./ Akkor: a test körülmetélése
b./ Ma: a szív körülmetélése
... és az ígéretek beteljesülnek!
20.
1Móz 19:1-38
Lót Sodomában
[Sorozat három alkalomra]
I. LÓT SODOMÁBAN
(1-11.v.)
Bev. Két angyal érkezik Sodomába. Isten mindig elküldi angyalait – követeit – a bűn Sodomájába, hogy
megmentse azokat, akik megmenthetők!
1. Ami lehetséges: Sodomában nem sodomabeliként élni!
a./ Lót Sodoma kapujában ül – de nem sodomai módon fogadja a látogatókat, hanem Ábrahámhoz hasonló vendégszeretettel.
b./ Sodomában is lehet Istenhez ragszkodó, engedelmes, bizonyságtevő életet élni! Ma is! Lót
nem a tömeget, a szokásokat, az elvárásokat követte – hanem Istent!
c./ Ján 17:15 – Krisztus Egyháza azok közössége, akiket Isten
• először kihívott e világból
• azután megtisztította őket és felruházta mennyei erőkkel
• és visszaküldte a világba, hogy éljenek, dolgozzanak és szóljanak Isten dicsőségére,
bizonyságtételül lelkeket mentve a kárhozatból üdvösségre!
2. Ami mégis nagyon nehéz: Sodomában Lótnak maradni!
a./ A város ﬁai maguknak követelik a vendégeket, hogy saját bűneik mocsarába rántsák őket:
mert a bűn mindig be akarja mocskolni a tisztaságot!
• Lót háza a menedékhely a vendégei számára – a mi házunk, a mi életünk kinek ad
menedéket?
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b./ Nem csak Lót vendégeire rohant rá Sodoma, ugyanők verték arcul és feszítették meg Krisztust is: ez a sodomai lelkület! Mert a bűn soha nem tűri el a tisztaságot!
c./ Végül nem csak Krisztust, de Krisztus követőit is el akarja tiporni Sodoma! Mert a bűn ma
sem egyezik ki Isten szeretetével és tisztaságával!
De a tisztaság – Jézus Krisztus tiszta áldozati vére – eltörölte Sodoma minden bűnét!
II. LÓT MENEKÜL
(12-29.v.)
1. Mentsd meg életed!
a./ Mert a bűn pusztulásra van ítélve! Sodoma a bűn és a bűnhöz való ragaszkodás városa, lakói
a kárhozat ﬁai – és az ilyeneknek ma sincs kegyelem!
b./ Mentsd meg életed: minden ember bűnös és bűne miatt halálra ítélt! Te is!
c./ Hogyan? Tekint Krisztus golgotai keresztjére és fogadd el váltságát!
2. Mentsd meg tiéidet!
Aki szabadult, menjen, és szabadítson: hirdesse a Szabadítót, mert ez Isten rendtartása!
a./ Mert felelős vagy szeretteidért: Istentől házastársat, gyermekeket kaptál, akikért felelősséggel
tartozol!
b./ Felelős vagy embertársaidért: ismerősökért és ismeretlenekért! – Mt 28:19-20:
misszióparancs!
3. „Hátra ne tekints, hogy el ne vessz!”
Aki az eke szarvára veti kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára – tanítja Jézus
a./ Isten a háta mögé veti a mi bűnös voltunkat
b./ Ne akarjuk mi sem úrja előkeresni a múltat
c./ Csak aki el tudja hagyni azt, amit letett, az érhet el Isten hegyére! (Sokan sok terhet és bűnt
„tesznek le”, vallanak meg, elhagyni mégsem tudják vagy akarják – az ilyenek elvesznek, mint
Lót felesége!)
Lót menedéket talál Isten hegyén: a mi menedékünk a Golgota hegye! Aki arra tekint és oda menekül, el
nem veszhet, hanem örök életet nyer!
III. A TOVÁBBÉLŐ SODOMA
Lót leányainak bűne –
(30-38.v.)
1. Sodoma mégsem pusztult el!
a./ Lót és leányai elérkeznek Isten hegyére. Tanúi Sodoma pusztulásának, anyjuk halálának,
Isten szava halálos komolyságának – mégis itt az Isten hegyén teszik meg a legocsmányabb
bűnüket
b./ Sodoma városa elpusztult – de a bűn Sodomája mégis tovább él az ember gonosz, istentelen
szívében!
c./ Sodomát csak Isten kegyelme és Krisztus megváltó vére tudja végképp eltörölni!
2. A hegyre is magukkal visszük Sodomát!
a./ A templomba, a gyülekezet testvéri közösségébe, sokszor még az Úrasztalához is magunkkal
visszük Sodomát!
b./ Vigyázzunk: Isten a maga ítéletét a Templomon kezdi el! (v.ö. 1Kor 3:17!)
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3. A bűnnek mindig van gyümölcse!
a./ A leányok bűnéből fekete gyümölcs lesz: a moábiták és ammoniták népe születik, Izráel
örökös ellenségei
b./ Minden bűnnek le kell aratni a gyümölcsét! Isten ugyan kegyelmet és bocsánatot ad – de a
bűn következményeit el kell hordozni!
Vigyázzunk egymásra a hegyen is! Nem elég a hegyre menekülni a veszedelem elől: csak aki mindvégig
megáll, az üdvözül!
21.
1Móz 21:9-20
Hágár útja
Bev. Ha meg akarjuk érteni azt, amit a Szentírás rólunk mondani akar, úgy kell olvasnunk azt, hogy
rólunk szól. Tehát az első megállapításunk: Hágár történetével a mi életünkre mutat Isten Szent Lelke!
1. Isten útravalót csomagoltat Ábrahámmal Hágárnak: kegyelmét és egy tömlő vizet. Mert Isten tudja,
hogy útravaló nélkül nem lehet megjárni a pusztát.
Akarsz-e erőt az útra? Akkor fogadd el Isten útravalóját!
2. Amíg tartott az útravalóból, Hágár tudta vinni a gyermekét – Amíg tart a mi útravalónk, addig mi is
tudjuk járni az Isten útját.
3. A baj akkor kezdődik, amikor elfogy a kenyér és a víz – Amikor elfogy a hit, a remény, a szeretet.
Akkor Hágár leteszi gyermekét egy bokor alá. – Mi mennyi mindent és mindenkit hagytunk már el
életünk bokrai alatt?!
4. Hágár egy nyíllövésnyi távolságra ül gyermekétől – és hányan ülnek egy nyíllövésnyi távolságra
egymástól ma is? Pedig lehet, hogy egy családban élnek, mégis a szívük messze a másiktól. És de sokan
élnek egy nyíllövésnyi távolságra Istentől is!
5. De Isten megszólítja a síró Hágárt – és megszólít minden síró embert: Mi lelt téged...?
6. „Kelj fel és vedd a te gyermekedet és viseld gondját” – végezd, amit rád bíztam! Kelj fel, mert nem jó
helyen vagy! Isten országában nem lehet csak ülni és siránkozni!
7. „Nagy néppé teszem őt!” – íme Isten ígérete! És mennyi ígéretet adott minekünk is? Merjük rábízni
magunkat arra, amit az Úr felőlünk és érettünk kijelentett!
8. „És megnyitá az Úr az ő szemeit” – mert ahol van hit, bizalom Isten felé, ott megnyilnak a szemek.
És Hágár meglátja a forrást. Pedig az ott volt eddig is, csak keserűségében nem látta. – És de sokan nem
látják az örök életre buzgó forrást sem, pedig ott ülnek mellette!
9. Milyen boldog lehetett Hágár, amikor odament és megtöltötte vízzel a tömlőjét és inni adott gyermekének! Vége lett a sírásnak, a reménytelenségnek!
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22.
1Móz 21:22-34
A szeretet szövetsége
1. Abimélek elindul, hogy szövetséget kössön Ábrahámmal:
Mire tanít bennünket Abimélek?
a./ Megtanít észrevenni a másikban azt, hogy ő Isten gyermeke (22.v.)
b./ Megtanít elindulni a másik felé és szeretettel találkozni
• milyen boldogok lehetnének az emberek és a népek, ha ezzel az indulattal élnének
egymás mellett
• mennyire más lenne a gyülekezetünk is, ha megéreznénk, nem elég a hitbeli egység,
szeretnünk is kell egymást!
c./ Abiméleket nem tanította Krisztus, ahogyan bennünket tanít – ő mégis komolyan vette a
szeretet parancsát! Példát vehetünk róla!
2. Esküdj meg! – Megesküszöm!
a./ Ábrahám és Abimélek szövetséget kötött, és ezt a szövetséget fogadalommal pecsételték meg
b./ Mi is tettünk fogadalmat: Krisztusnak
• hogy követjük Őt
• hogy szolgáljuk Őt
Megtartottuk?
c./ Tettünk fogadalmat házastársunknak, hogy azzal a szeretettel szeretjük, ahogyan Ő szeretett
bennünket! Megtartottuk?
d./ Arról álmodtak szüleink, hogy mikor megöregszenek, úgy fogjuk őket szeretni, ahogyan ők
szerettek bennünket. Megtartottuk?
3. Ami a szövetségkötésből fakad:
a./ Ajándék: hét juh a szövetség megerősítésére Abiméleknek
b./ Hálaáldozat: tamariszkuszfákat ültetett Ábrahám – elültettede már a te életed tamariszkuszfáit?
c./ Segítségül hívta az Úr nevét: megújuló kapcsolat Istennel
Ültesd szívedbe, gondolataidba, otthonodba a hit tamariszkuszfáit és hívd segítségül az Úr nevét, hogy
boldog és áldott életed legyen!
23.
1Móz 22:1-14
A legnagyobb próba
1. Ábrahám élete tele volt ajándékokkal:
a./ Isten gazdagságot és földet ígért neki
b./ Megsegítette harcaiban
c./ A Vele való közösséggel ajándékozta meg
d./ Végül megadta a legnagyobb ajándékot, Izsákot is, s benne az áldás ígéretét
2. Isten próbára tesz Ábrahámot:
a./ Kit szeret jobban: az ajándékot vagy az Ajándékozót?
b./ A próbatételre soha nem Istennek van szüksége, hanem Ábrahámnak és az embernek! Azáltal
lesz nyilvánvaló a saját szívünk, hogy csak az áldásokat és ajándékokat szeretjük, vagy azt, Aki
adja, akkor is, amikor visszaveszi azokat?
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3. Hogyan viselkedik Ábrahám a próba alatt?
a./ Nem érti Istent – Miért?
b./ Ennek ellenére teljesen bízik Urában: kap három nap gondolkodási időt, amíg odaér a
Mórija hegyéhez – de nem válik hűtlenné és nem gondolja meg magát!
c./ Engedelmeskedik: az igazi hit mindent föl tud áldozni Istenért!
Az ilyen hit mindig győztes hit!
4. Ez a történet évezredekkel később folytatódott: a Golgota hegyén. Isten megmutatta Ábrahámnak,
milyen nehéz odaadni az egyszülött ﬁút, milyen nehéz feláldozni az oltáron – de amit nem kellett
megtennie Ábrahámnak, azt Isten megtette értünk: mert ennyire szeretetett téged és engem!
„Az Úr hegyén a gondviselés!”

24.
1Móz 25:5-11
Ábrahám halála
[Temetésre]

1. Ábrahám a halála előtt mindent átadott a ﬁának:
a./ Átadta anyagi javait – de nem csak anyagi javai voltak: hite is volt. És átadta ﬁának ezt a
hitet, az Istennel való közösség megtapasztalását, és átadta az Ígéretet is: Isten áldását.
b./ Ma arról kérdez bennünket Isten: nekünk vane mit átadnunk gyermekeinknek?
• az átadás nem öregkorban kezdődik
• a mi életünk miről beszél(t) gyermekeink előtt?
• mit adtunk át gyermekeinknek? A keserűségeinket, csalódásainkat,
szeretetlenségünket, hitetlenségünket? Vagy a hitünket, a Krisztusunkat?
2. Mindent elrendezni!
a./ Ez a vágy élt Ábrahám szívében: ne maradjon tartozása!
b./ Ez a vágy él ma is mindenki szívében: bár úgy mehetnénk el, hogy senkinek nem
maradnánk adósa!
c./ Így csak egyvalaki ment el, hogy a mi összes adósságunkat megﬁzesse: Jézus Krisztus!
3. A sír összebékíti az ellenségeket:
a./ Ábrahám sírjánál megbékült Izsák és az elűzött Izmáel
b./ De van egy sír, ahol mindeneknek meg kell békülnie:
ez a názáreti Krisztus üresen maradt sírja
• ahol megbékülhet az ember Istenével
• és megbékülhet az ember embertársával
c./ Később Izsák és Izmáel leszármazottjai elfeldkeztek erről a sírról, ahol egykor közösen
álltak atyáik, és újból kitört a háborúság – mi ne feledkezzünk meg arról a sírról, amely érettünk
vályatott ki a sziklafalból, amely a mi sírunk lett volna, ha Krisztus helyettünk nem fekszik bele!
25.
1Móz 40:1-23
Jézus és József

1. József története:
a./ Íme, ártatlanul is lehet börtönbe kerülni
• József nem követett el semmi gonoszat, Potifár felesége juttatta börtönbe
• az élet, az emberek ma sem mindig igazságosak: ártatlanul is lehet szenvedni, akár
még börtönbe is kerülni – ez a bűn következménye
• Isten gyermeke azonban nem lázad az ártatlanul rá mért nyomorúság közepette, hanem
mindennek a célját és az Isten akaratát keresi
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b./ Íme, főemberek is kerülhetnek börtönbe
• a fáraó asztala mellől is börtönbe lehet kerülni
• vannak élethelyzetek, amikor semmit nem ér a múlt: hogy ki voltam, honnan jöttem;
nem ment meg a hatalom, a vagyon, a hírnév
• az derül itt ki, hogy ezeket az embereket nem tartotta meg az, amíben addig bíztak
c./ Ki hitte volna, hogy ez a rabszolga József az Isten szolgája?
• Isten szolgái sohasem hivalkodnak: végzik csendesen azt,amit rájuk bízott az ő Uruk
• De Isten szolgáinak van mindenre nyitott szemük és szívük, és segítségére sietnek a
nyomorultnak, még akkor is, ha ők is ugyanott vannak, mint azok
d./ József nem riadt vissza attól, hogy az igazságot leplezetlenül kimondja: a jót is, de a roszszat
is!
• Isten szolgája soha nem hazudhat
• ... de el sem hallgathatja az igazságot, még akkor sem, ha ez ennyire kellemetlen
• Isten gyermekeinek feladata és felelőssége, hogy az Isten által kijelentett igazságot
– szeretettel – de meg kell mondani a másiknak
e./ József a főpohárnoknak meg tudta mondani, hogy mikor szabadul ki, de saját magáról ezt
nem tudta megmondani
• Isten azt akarta ezzel megtanítani Józseffel, hogy szabaduljon fel egészen a másik
szolgálatára, hogy legyen a másik fontosabb, mint ő maga
2. Jézus története: a hasonlóságok
a./ Jézus is ártatlanul került ide, a bűnbe, és ártatlanul szenvedett. De ennek az ártatlan
szenvedésnek is volt célja és értelme: hogy nekünk ne kelljen szenvednünk!
b./ Minden ember a bűn börtönébe születik: nincs kivétel, nincs különbség főember és utolsó
alattvalója között. Minden ember bűnös és alkalmatlan az Isten országára. Segítség csak felülről
jöhet!
c./ De ki hinné azt, hogy ez a segítség egyedül Jézus Krisztusban jött el hozzánk?
• hiszen az ő földi élete egyáltalán nem mutatós
• hiszen olyan botrányos az ő halála és véres keresztje is
• hiszen olyan hihetetlennek tűnik az ő feltámadása is
d./ Jézus sem riadt vissza attól, hogy nyíltan, de nagyon nagy szeretettel mondja el a teljes isteni
igazságot:
• „szükséges néktek újjá születnetek” – mert bűnösök vagytok, és így nem örökölhetitek
a mennyek országát!
• „aki hisz a Fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, és az
Isten haragja marad azon”
e./ Jézust így csúfolják, amikor a kereszten függött: „másokat megtartott, magát nem tudja megtartani” – de így nem is akarta: mert nem magát akarta megtartani, hanem az Őt keresztre feszítő
bűnös embert
3. Jézus és József története: a nagy különbség
a./ Amikor József azt mondta a sütőmesternek: három nap múlva meghalsz – ezen már nem
lehetett változtatni
b./ De amikor Jézus meghalt, három nap múlva megváltozott minden: megváltozott a világ, az
ember és felragyogott az Isten dicsősége!
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26.
2Móz 2:11-21
A bűn rettenetes ereje
Bev. Az élet igazolja ezt a két tételt:
• A bűn ereje a legkülönb embert is nyomorulttá teheti
• Isten kegyelme a legnyomorultabb bűnöst is felemelheti
1. Mózest nem óvta meg a bűntől ....
a./ ... a jó nevelés – az oroszlán akkor is vadállat, ha gyermekszobába zárják
b./ ... a földiekben való bővölködés – az élet biztonsága sem mentesít a bűntől
(sőt inkább melegágya annak)
c./ ... éveinek száma és életének bölcs tapasztalata – hiába van mögötte negyven év bölcsessége,
a Sátán mögött még több év tapasztalata van!
2. A homok elrejtheti a bűnt az emberek elől – de nem azt Isten elől!
Sokan mondják: „csak az a bűn, ami kiderül” – de a Mindenható Isten előtt semmi nem maradhat rejtve!
3. A bűn megrabol:
a./ Elveszi a királyi környezetét – az embertől az Isten közösségét
b./ Elveszi a lélek békességét és nyugalmát
c./ Elveszi az élet biztonságát, sőt magát az (örök) Életet!
4. De a mi Istenünk kegyelmes Isten:
a./ Aki nem akarja, hogy a bűnös meghaljon, hanem hogy bűneiből megtérjen
b./ ... és ezért a legnagyobbat adta: Jézus Krisztust!
27.
2Móz 4:4
Nyújtsd ki a kezed és fogd meg!
1. Isten, akivel már megismertette magát (mint Mózessel a csipkebokorban), azt bevonja a szolgálatba és
feladatot bíz reá
2. Mózes nem örült ennek az elhívásnak – mi sem akarunk menni a „mi Egyiptomunkba”, mert félünk az
isteni küldetés súlyától
3. Ekkor mondja Isten: „Nyújtsd ki a kezedet és fogd meg!” – itt a kígyó annak a veszélyes és súlyos
feladatnak a képe, amire az Úr Mózest elhívta. Azt kell „megfogni”.
4. Mózes szórólszóra azt teszi, amit Isten parancsol. Engedelmeskedik.
5. Annak a kezében, aki engedelmeskedik, a kígyó vesszővé lesz! Mi is megláthatjuk, mivé lesz az, amit
Isten ránk bízott – ha megragadjuk!
6. „Lesz” – ez a kis szó folyamatot fejez ki. Nem tudni, menni időbe telik, míg Isten áldása kibontakozik,
de el nem marad!
7. Emlékezzetek rá, mi mindent tett Mózes ezzel a vesszővel! (Odaállt a Fáraó elé, szétválasztotta a
Vörötengert, vizet fakasztott a sziklából ...) – Ez az engedelmesség áldása és gyümölcse!
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28.
2Móz 20:2-3
Ne legyen más Istened rajtam kívül!
1. Legelőször Isten bemutatkozik: „Én vagyok az Úr, a te Istened!”
a./ Miért mutatkozott be Isten Izráelnek? – Azért, mert elfeledkeztek Róla! Mert nem tudta
mindenki és nem vették komolyan!
b./ Amikor az ember szem elől téveszti az élő Istent, azonnal pótisteneket keres magának!
c./ „Vagyok aki vagyok!” – Az vagyok, aki nem volt, nem lesz, hanem aki van! Akkor is, ha
senki nem hisz benne, akkor is, ha még választottai is elfeledkeznek róla – Őt nem a mi hitünk
és vallásos tiszteletünk teszi Istenné! Ő mindenki Ura – és ennek mindenkire kiható
következményei és hatásai vannak!
2. „Kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából”: emlékeztet a szabadításra – és a mi számunkra
is elkészítette már a szabadítást: a Golgota keresztjén!
3. Csak ezután jönnek a parancsok (itt: a Tízparancsolat többi része)
a./ Először bemutatkozik, megmutatja a szabadulás útját, és csak ezek után parancsol! Mert Isten
értékrendjének és parancsolatainak nincs súlya, amíg át nem éltük Isten szabadítását.
b./ De a szabadult ember már igényli a parancsokat: mert azok számára evangéliumok, útjelző
táblák, védőkorlátok.
Aki még nem szabadult meg, ne a parancsok betartásával foglalatoskodjon, hanem előbb keresse a
kegyelem forrását (Krisztus megváltását)!
4. Az evangélium: „ÉN vagyok az Úr ...”
Olyan Istenünk van, akinek azt mondhatjuk: TE! Aki Jézus Krisztusban mindenét odaadta érettünk!
Fogadd hát el!
29.
2Móz 20:7
Isten neve
Bev. Isten ebben az igében nem azt tiltja meg, hogy kimondjuk a nevét, hanem hogy hiába mondjuk ki!
1. Ki mondja ki hiába az Úr nevét?
a./ Legközönségesebb formában az, aki káromkodik, esküdözik vagy fogadkozik.
b./ Sokkal veszélyesebb az, amit mágiának vagy babonának nevezünk. Mert itt az ember úgy
viselkedik, mint aki bár „fütyül” az Istennel való szövetségre, mégis jogai lennének Istennel
szemben. Vele szembenállva kéri és „használja” a segítségét.
c./ Rejtett formája, amikor családi, egyházi vagy más ügyekbe bevonják Istent: legyen ott ő is!
Kijelölik a helyét és az illetékességét is. Amennyiben Istent is „hasznosítanai” lehet: legyen ott
– de nem Ő szabja meg a dolgokat!
d./ Helytelen imádság: Jézus nevében legyen meg az én akaratom!
e./ Isten az Ő nevét Krisztusban jelentette ki. Jézus pedig nekünk adta a nevét: Róla neveztetünk
keresztyéneknek! Aki az életével rácáfol erre, aki gyalázatot hoz erre a névre: ugyanúgy Istenkáromló!
2. Mikor nem mondjuk ki hiába az Ő nevét?
a./ Amikor úgy viszonyulunk hozzá, mint Atyánkhoz: „Mi Atyánk...!”
b./ „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak ...”
(Zsolt 50:15) – amikor segítségül hívom!
c./ „... és te dicsőítesz engem” – ha abból erre a névre dicsőség származik!
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30.
2Móz 20:15
Ne lopd el önmagad!
1. Az ember első és legsúlyosabb lopása akkor történik, amikor Istent, az igazi tulajdonost megfosztja az
őt megillető birtoktól: azaz amikor kiszakítja magát Isten közösségéből.
2. Azzal, hogy ellopjuk életünket Istentől, az Ő mindenható védelméből lopjuk ki magunkat: ellopunk
valamit, amit nem tudunk megvédeni, és rettegünk attól, hogy tőlünk is ellopják ...
a./ pedig meglop bennünket a bűn: elveszi az örömünket, a jóra való hajlamunkat,
a békességünket ... (és kudarcot vall minden védekezésünk a bűn ellen!)
b./ végül a halál rabol el bennünket magunktól.
Elloptuk magunkat Istentől, ezzel kiszolgáltattuk magunkat egy nálunknál sokkal nagyobb
lopónak, rablónak és gyilkosnak.
3. Végül a kincs önmagát ítéli pusztulásra: elpazarlunk egy életet arra, hogy azt megtartsuk, és a végén
meg kell látnunk: hiába volt minden.
4. Nem tudtuk megvédeni magunkat – bár el se loptuk volna az életünket Istentől!
Ő megvédhetett volna, sőt megajándékozhatott volna az Élettel!
Még nem késő: add vissza Istennek, amit elloptál Tőle!
31.
2Móz 20:17
Ne kívánd!
Bev. Ez a parancsolat a legmélyebben nyúl az emberi szívbe, a legmesszebre mutat és a legmagasabbra
akar általa Isten felemelni bennünket.
1. A legmélyebben nyúl az emberi szívbe:
a./ Mert nem csak arra szólít fel, hogy valamit ne tegyünk, hanem hogy ne is kívánjuk!
b./ A bűn gyökere mindig a kívánság: Jak 1:14-15!
És a halál útjának kapuja egyben: kívánság – bűn – halál!
c./ Mi a kívánság gyökere? Az összehasonlítás. A magunk minuszainak hasonlítása a másik
plusszaihoz.
2. Kívánság tekintetében négy nagy kategoriája van az embereknek:
a./ Vannak, akik megkívánnak valamit és megszerzik azt, bármibe is kerül
b./ Vannak, akik kívánnak valamit, de nem harcolnak érte, és ez a beteljesületlen kívánság
megkeseríti az életüket
c./ Vannak, akik kívánnak valamit, de küzdenek magukban a kívánsággal, ha ez nem helyes.
Keserves harc ez (Róm 7. rész!).
d./ Végül el lehet jutni a kívánságtól való szabadságig, amikor megelégszünk azzal amink van,
és nem kívánjuk a másét.
3. Ebben a parancsolatban mutat Isten a legmesszebbre is:
A tízparancsolat Istennel kezdődik és az ökrökkel és szamarakkal végződik. Mert minden hitvallásnak
csak annyi értéke és hitele van, amennyi a hétköznapok „körügyeiben” megvalósul belőle!
4. Végül ezzel a parancsolattal akar legmagasabbra emelni bennünket az Úr:
a./ Mert megtanít hálát adni! Csak az nem kívánja a felebarátjáét, aki örömmel tud hálát adni a
sajátjáért!
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b./ De egyúttal bíztat is: azt viszond kívánd, szeresd, ami a tiéd! És ez nem csak a földi dolgokra
(pl. férj-feleség) igaz, hanem Isten ígéreteire is!
c./ Összefoglalva azzal emel, hogy önmagunk fölé emel.
32.
2Móz 32:1-14
Az aranyborjú körül
Bev. Mindig nagy probléma volt az arany és a pénz Isten népe között. A Sátán egyik legjobb eszköze a
kísértésben. Csak ott nem válik veszedelemmé, ahol szolga marad!
Mire tanít az aranyborjú?
1. Az aranyborjú mindig ott tűnik fel, ahol nem teljes a szív átadása! Ott, ahol még az óember az
erősebb.
2. Az aranyborjú felé nagy a hajlam: ez az Isten könnyebben kezelhető, mint Jehova, tetszetős, látható,
átalakítható, lecserélhető, mindig divatos isten.
3. Az aranyborjú többe kerül, mint az Úr: először csak a fülbevaló, azután az éjszaka, a nyugalomnap, az
egészség, az erkölcs, a becsület, nem egyszer az élet és az örök élet is áldozatul esik!
4. Az aranyborjú körül vidám az élet: eltűnnek a gondok, nem nyomja a vállakat a felelősség súlya, nem
kell parancsokat betartani – csak könnyed szórakozás és az élet örömeinek élvezete vár.
5. De az aranyborjú mindig haragra ingerli az Urat – ahol pedig ez a harag felgerjed, elvész a békesség,
az öröm, a jövő, a bálvány és azok is, akik áldoztak e bálványnak!
Térj meg, amíg nem késő!
33.
5Móz 1:22-25
A szép ország
Bev. Az Igeszakasz arról szól, milyen hírt hoztak a követek az Ígéret földjéről. Figyeljük meg, milyen
előképeket látunk Izráel történetében a földi Kánaánban, ami a mennyei Kánaánról beszél:
1. Hogyan juthatott be oda Izráel – egy hogyan juthatunk be mi is?
a./ Kimenetel – ahogyan Izráelnek ki kellett vonulnia Egyiptomból, úgy kell nekünk is kivonulnunk a „bűn Egyiptomából”!
b./ Átmenetel – egy eltökélt kimenetel után át a pusztán: sok fáradtság, küzdelem és csodálatos
megtapasztalás által, míg célhoz nem ér – ez a pusztai vándorlás számunkra a megszentelődés
földi zarándokútja.
Kimenetel és átmenetel nélkül nincs bemenetel!
2. Mi vár reánk abban az országban?
a./ Az Isten dicsősége
b./ A Báránnyal való örök közösség
c./ Nyugalom és békesség
d./ Tökéletesség: ott nem lesz bűn és nyomorúság
Mit jelent az Úrral kötött szövetség? Amíg élünk, Ő van velünk – ha meghalunk, mi leszünk Vele!
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34.
5Móz 6:2
Az istenfélelem titka
Bev. Napjainkban annyira felnagyítottuk Isten szeretetét, hogy nem hagytunk helyet Isten félelmének.
Emiatt sokszor hiányzik a kellő tisztelet a Vele való közösségünkből. Az istenfélelemről szóló bibliai
tanítás elvezet arra, hogyan tiszteljük Istenünket méltó módon, sőt magatartásunkat és életvitelünket is
megszabja
Mi tehát a biblikus istenfélelem „receptje”:
1. Helyes felfogás Istenről
A Teremtő és teremtménye, a Tökéletes és a tökéletlen, a Szent és a bűnös között olyan éles az ellentét,
hogy az ember nem „haverkodhat” Istennel. Ő olyan végtelenül nagy, és mi olyan parányiak vagyunk
Hozzá, hogy csak kellő tisztelettel és alázattal léphetünk a színe elé
2. Isten állandó jelenlétének tudata
Amikor átérezzük, hogy Isten színe előtt állunk, eszünkbe sem jutna bűnt elkövetni. Amikor engedünk a
kísértésnek, már nem előtte állunk. Ezért minél jobban tudatosítanánk magunkban, hogy életünk minden
pillanatában Isten előtt vagyunk, a Sátán nem tudna erőt venni rajtunk. Jak 4:8-ban azt mondja a Biblia:
amíg Isten közelében vagyunk, ellen tudunk állni az ördögnek.
3. Az Isten iránti kötelezettségeink állandó, tudatos ﬁgyelembevétele
Egyetlen kötelezettségünk van Istennel szemben: ez pedig a Neki való maradéktalan engedelmesség.
Ez pedig az emberek iránti szeretet kötelezettségének betöltését jelenti
35.
5Móz 28:15
Átkozott Isten előtt
Bev. Nagyon nehéz Isten örömhírét és szeretetét hirdetni egy ilyen textus alapján. De ahhoz, hogy megértsük Isten szeretetét, meg kell értenünk igazságát is, melyből szeretete fakad. Isten nem elvakultan
vagy öncélúan szeret, hanem szeretete formál és beteljesíti életünket, de ennek sokszor ára van. Nem
az szereti a gyermekét, aki engedi, hogy a késsel játszon, hanem aki vesszőt ragad, amikor arra szükség
van.
Az átok Isten ítélete és büntetése, amely szentségét és népe életének tisztaságát védi – ezért feltétele a
helyes szeretetnek.
Átkozott Isten előtt:
1. 5Móz 27:15 – a bálványimádó ember, aki bármit Isten elé helyez az életében, annak áldoz(za az erejét,
idejét, bizalmát, pénzét, stb.)
2. 16.v. – aki atyját és anyját nem becsüli, nem tiszteli, nem gondoskodik róla
3. 17.v. – aki „elmozdítja felebarátja határát” – vagyis aki bármilyen módon megkárosítja embertársát
4. 18.v. – aki „félrevezeti a vakot” – vagyis aki kihasználja a nyomorúságban lévőt, aki hasznot húz a
másik kárából vagy kárára
5. aki „ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa” – azaz aki megvesztegethető, hogy valaki
kárára kedvezzen annak, aki megajándékozza
(mindezek éppen erre a mai korra nagyon jellemzőek)
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6. 26.v. – összefoglalva: „átkozott, aki nem tarja meg a törvénynek igéit”
Isten nem azokat a pogányokat átkozza, akik sohasem hallottak Róla, hanem azokat, akik bár megismerték Őt és az Ő törvényeit, mégis semmibeveszik azokat! Tehát elsősorban azokat a hívőket, keresztyén vagy „krisztusi” embereket, akiknek az élete, a cselekedetei egyáltalán nem krisztusiak. És ez már
egészen rólunk szól! Azonban mindig van bocsánat a bűnre Jézus Krisztus golgotai keresztjén!
36.
Józs 7:1-26
Gondolatok a „kis bűnről”
Bev. Az emberek szeretik osztályozni a dolgokat, de Isten ezt nem teszi. Ő azt mondja: „A bűn (minden
bűn!) zsoldja halál!”
1. A kis bűn először is a sátán kéme:
belopakodik az életünkbe és felméri a védelmet: Isten gyermeke mennyire ragaszkodik az Úrhoz, és
mennyire hajlandó a kompromisszumokra, a fegyverszünetre a bűnnel szemben.
2. A kis bűn a Sátán nagykövete:
aki tárgyalni jön, halasztást kér, fegyverszünetet ajánl és azt mondja: ne harcoljunk, inkább béküljünk
meg egymással!
3. A kis bűn a Sátán egyik legjobb taktikája:
ő csak egy kicsit kér: Dánieltől egy fejhajtást, Jézustól hogy térdeljen le – és nekünk is azt súgja: egyszer
lehet, abból még nem lesz baj ...!
4. A kis bűn nagyon szapora jószág,
ahova egyet beengedünk, oda azután már tömegével jönnek!
5. A kis bűn ugyanakkora, mint akármelyik másik bűn,
hiszen magában hordozza a bűn teljességét, mint ahogyan egyetlen csepp tengervízben benn a van az
óceánok minden tulajdonsága.
6. A kis bűn azért akar „kicsi maradni”,
hogy elrejtse a nagy büntetést és a nagy következményeket! És erre kiváló példa Ákán esete!
7. A kis bűn ellentéte a „kicsi hit”!
Amiről Jézus azt mondja: akkora, mint a mustármag. De az mindenre elég!
37.
Józs 24:14-16
Az Úrral járjatok!

1. Féljétek az Urat!
a./ Ez nem azt jelenti, hogy féljetek Tőle!
b./ Féljétek az Urat – azaz tiszteljétek Őt, lássátok és fogadjátok el annak, aki valójában: életetek
Urának és Királyának!
2. Szolgáljatok Néki!
a./ Szolgáljátok azzal, hogy engedelmesek vagytok rendelkezései és akarata iránt
b./ Szolgáljátok azzal, hogy építitek az Ő országát a hitetekről való bizonyságtétellel
c./ Szolgáljátok azzal, hogy egymást, a gyülekezetet szolgáljátok
d./ És szolgáljátok azzal, hogy a világot, a hitetlent, az ellenséget, az istengyűlölőt is az Úrhoz
„szeressétek”
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3. Az Úr követése és az Ő szolgálata megköveteli az idegen istenek elhagyását! (14.v.)
a./ Elhányni magunktól azt szoktuk, aminek értéktelenségével vagy elégtelenségével tisztába
kerültünk
b./ Elhányni magunktól azt szoktuk, ami károssá, sőt veszélyessé válhat életünkre nézve
c./ Hányjuk hát el idegen isteneinket, mert értéktelenel és veszélyesek az Úrral való
kapcsolatunk és a mi örök életünk számára!
• hányjuk el az anyagiasság bálványait: a pénzt, karriert, hatalmat
• hányjuk el az érzékiség hamis isteneit: a paráznaságot, erkölcstelenséget,
könnyelműséget
• hányjuk el a vallásosság bálványait, a törvényeket és az ítéleteket, amelyekkel
testvéreinket sújtjuk
4. Ehhez határozott döntésre van szükség!
a./ Józsué döntött: „Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!”
b./ Neked is döntened kell! Krisztus mellett vagy Krisztus nélkül, ellene! – Ha nem döntesz, ha
csak halogatod, az is döntés: ellene!
5. Józsué döntése példa!
a./ Hitt az Ő házanépe … – íme a bizonyságtétel ereje és gyümölcse a családban!
b./ Hitt az egész nép – mert megtapasztalta Istene jóságát (ld. 2-13.v.)
38.
Józs 24:15
A család papja
1. Isten rendtartása, hogy a férﬁ, a családfő, a családban a lelki életet is irányítsa. Felelős feleségéért,
gyermekeiért, szolgálóiért, ugyanis:
a./ Ha köteles arra, hogy övéit testileg táplálja és anyagilag gondoskodjék róluk, mennyivel
inkább kötelessége a lelkükről is gondoskodnia!
b./ A családfő megbízása és kötelessége, hogy igyekezzék gyermekeit istenfélelemben nevelni,
hogy az üdvösségre eljuthassanak.
c./ Nem várhatja, hogy övéi engedelmesek, hűségesek, szorgalmasak legyenek, mert mindezek
kútfeje az Isten félelme.
d./ Csak úgy várhatja Isten áldását saját és családja életére, ha azokkal együtt imádkozik és
dicsőíti Urát.
e./ Illő az istenhez, hogy minden keresztyén család mintegy kis gyülekezet élhessen és szolgálhasson Neki.
2. Ennek formája a házi istentisztelet. Nagy fogyatkozása Isten népének, hogy ilyen családi áhitatok
nélkül élnek, mert ebből fakad a gyermekek elhajlása, a kegyesség alábbszállása, az elerőtlenedés.
Néhány tanács családi alkalmainkra nézve:
a./ Minden nap, lehetőleg amikor mindenki együtt van, tartsunk együtt áhitatot.
b./ Kezdjük és végezzük hangos imádkozással.
c./ Rövid bibliai rész felolvasása után a családfő tanítsa, intse és buzdítsa övéit.
d./ Fel lehet olvasni ilyenkor áhitatoskönyvből, igehirdetéseket tartalmazó könyvből,
de ilyenkor is beszéljünk róla, ne váljon száraz felolvasássá a családi istentisztelet.
e./ Lehetőség szerint énekeljünk, mert az evangéliumi énekek felhangolják szíveinket az Úrral
való találkozásra.
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39.
Bír 6:11-24
Gedeon a hit hősei között
Mi tette Gedeont alkalmassá a szolgálatra?
1. Gedeon egyszerű, de dolgos ember volt. (11.v.) – Nem szégyellte a munkát: Isten munkából hívta el
munkára.
2. Alázatos ember volt. (15.v.) – Isten a kicsit, az erőtlent,a semmit használja, hogy megszégyenítse az
erőseket. Nála nélkül semmit nem tudunk tenni, de ha Ő mondja: „Én veled leszek” – ez mindenre elég!
3. Istenben bízott. (17.v.) – Istenre várt, hogy mutassa meg magát, és bízott, hogy elfogadja áldozatát.
4. Engedelmes volt. (20.v.) – Aki Istentől függve él, nem él kigogásokkal, hanem megcselekszi az Úr
akaratát, úgy, ahogyan azt mondja neki. Ilyen esetben nem marad el az áldás: Isten tűzzel felel és
elfogadja az áldozatot.
5. Hálás ember volt. (24.v.) – Oltárt épített az Úrnak. Csak akkor tud a szív megpihenni, ha Urában
taláálja meg békességét.
40.
Bír 7:14-22
Gedeon kürtösei
Bev. Gedeon serege kicsiny volt, de válogatott – ilyen az Úr népe is
1. A kürtösök felszerelése (v.ö. 2Kor 10:4)
a./ A kürt: hogy hírül adják az erejüket. – Akinél nincs a bizonyságtevés kürtje, az elesik
b./ A korsó:
c./ A fáklya: világosságot teremt a sötétségben
2. A kürtösök feladata:
a./ „Rám ﬁgyeljetek!” (17.v.) – Nézz mindig Krisztusra!
b./ „Ugyanazt tegyétek, amit én teszek!” (17.v.) – Kövesd mindenben Krisztust!
c./ Mindenk … a maga helyén” (21.v.) – Mindig ott legyen az életed, ahová Krisztus állítja!
3. A kürtösök harca:
a./ Kürtöltek: hallatták a hangjukat
b./ Összetörték a cserépedényeket – „Öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat” (Kol 3:5)
c./ Világítottak
d./ Kiáltottak: bizonyságot tettek arról, hogy él az Úr! (20.v.)
4. Az ilyen kürtösök ma is győznek!
41.
Bír 7:20
Az Úrnak és Gedeonnak fegyvere
Bev. Gedeon két dolgot parancsolt embereinek: égő fáklyákat kellett cserépedények ala rejtve magukkal
vinni, és a jelre az edényeket összetörni, a fáklyát pedig föltartani, majd azután trombitát fújni és
kiáltani.
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Éppen ez a keresztyén feladata ma is:
1. Elsősorban fényleni kell a fáklyátoknak: törjétek össze azokat a cserépedényeket, amelyek életetek
fényét elfedik! Vessétek el magatoktól bűneiteket, gonosz, önző indulataitokat, hogy a világ Világossága
felragyoghasson életeteken keresztül! (v.ö. Mt 5:16)
2. Azután hangos kiáltásotoknak kell felhangoznia: az Úr Jézus azt a feladatot bízta ránk, hogy gyűjtsük
össze a bűnösöket a megfeszített Krisztus prédikálása által; elmenvén tanítványokká tegyünk minden
népeket a Krisztusról szóló bizonyságtétel hirdetése által! Ne hallgassuk el az evangéliumot, hiszen aki
szabadult, hirdetnie kell a szabadulás útját a még rabságban élőknek!
3. Gedeon jelszava: „Az Úr és Gedeon fegyvere!” (a revideálatlan Kár. szerint) – Az Úr fegyvere az
Isten hatalma, kegyelme, bölcsessége és szeretete! Ezek a fegyverek győznek minden ellenség felett!
– Gedeon fegyvere a tanúskodó élete, a bizonyságtétele, a hite, a cselekedetei: az, hogy eszközzé lehet az
Úr kezében!
4. Gedeon jelszava: „Fegyverre az Úrért és Gedeonért!” – a keresztyén élet harc:
• egyfelől az Úrért: Isten dicsőségének munkálásáért az emberek között
• másrészt Gedeonért: azaz az emberért, a bűnösért, a kárhozatba igyekvőért!
42.
Bír 8:22-37
A bűn útja
Bev. Még az Istennek szentelt életet is el lehet rontani a végén!
1. Mi történt?
a./ amikor Gedeont királlyá akarja kenni a nép, ezt elutasítja magától. Ez isteni gondolat volt
b./ de! – mégis kér valamit: az aranyfüggőket, hogy magának efódot csinálhasson.
(Ez egy istentiszteleti kellék volt, amit csak a Szentsátorban és csak a főpapnak volt szabad
használni!) Ez már sátáni gondolat volt
2. Kövessük a bűn útját:
a./ Gedeon nem tagadta meg atyái Istenét – csak nem ragaszkodott szorosan Isten szent helyéhez
(mai szóval a templomhoz, gyülekezethez).
b./ Gedeon nem tagadta meg atyái Istenét – csak nem ragaszkodott szorosan Isten
rendtartásához: a maga egyéni módján akarta tisztelni Istent. Elvetette a főpapot.
Számunkra Krisztus a főpap!
c./ Gedeon bűne ma abban áll, hogy ugyan nem vagy hitetlen, de nem ragaszkodsz mindenben a
Bibliához
3. Gedeon bűne nem látszik súlyosnak, mégis: azt kell olvasnunk: (27.v.) „és lőn ez Gedeonnak
és házanépének tőrbeejtésére.”
a./ elveszett Gedeon
b./ elveszett a házanépe
c./ és elveszett Izráel („...ott paráználkodott azután egész Izráel”)
Isten gyermeke nem vétkezhet olcsón! (Lásd Gedeon utódainak sorsát!)
De a kegyelem ajtaja nyitva áll minden bűnös előtt!
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43.
Bír 16:4-31
Sámson
Bev. Amikor egyegy ismerős nevet kimondunk vagy hallunk, akaratlanul is felidéződik bennünk az illető
személyisége és élete. – Nézzük, mit üzen, mire emlékeztet Sámson neve bennünket?
1. A jó kezdet: Az Istenfélő embernek nagy az ereje!
Ez az erőforrás titok a világ előtt:
a./ Hogyan lehet ennyit eltűrni egymásnak?
b./ Hogyan lehet ennyit szenvedni – káromlás és zúgolódás nélkül
c./ Hogyan lehet ellenállni sok csábításnak?
Ezt a titkot akarták a ﬁliszteusok megtudni – de nem azért, hogy ők is olyanokká legyenek! Hanem hogy
Sámson – Isten gyermeke – legyen olyanná, mint ők, akiket meg lehet kötözni és rabságba lehet dönteni.
A Sátán ugyanerre törekszik ma is!
2. A rossz folytatás: ezt az erőt el is lehet veszíteni!
a./ A megtűrt bűn elszakít Istentől! – Tudomásul kell venni: vagy legyőzöd bűneidet, vagy azok
győznek le téged!
b./ „Halálosan belefáradt a lelke” – ez a bűn következménye és célja: zaklatja, gyötri az embert
és egyre lejjebb taszítja a lejtőn, elveszi a békességet, az örömet és az Életet egyaránt!
c./ „Nem tudta, hogy az Úr már eltávozott tőle ...” – a legnyomorultabb állapot! Ilyen a vallásos
ember, aki addig kísértette az Urat kétfelé sántikálásával, míg a bűneiben maradt!
d./ Szánalmas kiszolgáltatottságban él az, aki eltávozott az Úrtól és akitől eltávozott az Úr:
• megfogják és rabságba vetik
• megvakul: elveszíti a (lelki) látását (is)
• jönnek a megkötözöttségek
• örölni, dolgozni kell az ellenség számára
3. A kegyelmes befejezés: „De Sámson fején nőni kezdett a haj ...”
a./ „Isten nem akarja, hogy a bűnös meghaljon, hanem hogy megtérjen és éljen!”
b./ Miben volt Sámson erejének titka? Nem hajában, hanem a hűségében!
„Istennek szentelt vagyok!” (17.v.)
c./ Sámson, aki halálával nagyobb szolgálatot tett, mint életével, a történet végén a Gologotára
mutat
44.
Bír 17:1-6
Miká házanépe
Bev. Kívül minden rendben van – de belül Miká szíve és élete egyaránt bűnbarlanggá változott!
1. Az anya átkot mond, mert ellpoták a pénzét: de nem tudja, hogy a saját ﬁát átkozza.
(v.ö. 1Móz 31:19-32!) Nagyon vigyázzunk, mi jön ki a szánkon!
2. Miká álarcos ember: „amit elvettek tőled... azt én vettem el.” Nem mondja ki: loptam! Csak elvettem.
Milyen nehéz nevén nevezni a bűnt!
3. Miká nem bűnbánatból mondta meg, hogy nála a pénz, hanem mert félt az átoktól! (v.ö. 2Krón 25:2!)
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4. Az anya előbb átkozódott, most áldást mond. Esztelenül teszi ezt is, azt is. Ez az asszony nincs Isten
kezében.
5. Mit mond az anya: Ezt a pénzt a ﬁaimnak szántam. – Ez szép. De hogyan gondolta? – Készítsenek
belőle faragott bálványszobrot!
(v.ö. 5Móz 27:15!)
6. Hogyan lehetne a bálványt Istennek szentelni?! És te milyen bálványokat akarsz Istennek szentelni
vagy Vele szentesíteni?!
7. Az anya csak 200 ezüstöt ad a mesternek! Még a saját állítását is meghazudtolja, a saját fogadását is
meglopja! – Istennek ígértéle valamit, amit nem tartottál meg? Vagy amiből levontál eztazt?
8. A bálvány Miká házába került – Van-e a te házadban, életedben is bálvány, olyasmi, amit az Isten
gyűlöl?
9. A következő bűn: Miká fölszenteli a saját ﬁát papnak. Miká minden törvényen átgázolt. Persze ha ő
avatja fel, akkor az ő kezében van. Az ilyen pap majd olyan istent fog hirdetni, amilyet ő akar!
10. Abban az időben nem volt király Izráelben, mindenki azt csinálta, amit akart – íme, ez az oka minden
törvénytelenségnek! Ahol nincs Király, ott uralkodik a káosz, az önzés és a bűn!
Miká házában mindenki istenfélő, az Úr nevét emlegeti, mégis a sátánt szolgálja!
45.
1Sám 7:2-6
Isten népének bűnbánata
1. A bűnbánat feltételei:
a./ Isten részéről: a Szentlélek jelenléte és munkája (Róm 8:26!)
b./ Az ember részéről: a megalázkodás (2Krón 7:14, Lk 5:8)
2. A hamis bűnbánat:
a./ Ismertető jele: a képmutatás
b./ Következménye: a halál (Józs 7:20, Mt 27:35)
3. Az igazi bűnbánat:
a./ Ismertető jele: az őszinte megtérés (2Sám 12:13, Lk 15:21-24)
b./ Eredménye: a bűntől és gonosztól való elfordulás (4.v., Ézs 55:7)
4. Isten gyermekeinek bűnbánatából mindig új élet fakad:
a./ Péter
b./ Zákeus
c./ Pál
Bűnbánat és bűnvallás nélkül nincs kegyelem – azonban igaz ennek a fordítottja is: ahol bűneiket
megvallják, hű és igaz Ő, hogy megbocsássa azokat, és megajándékozzon önmagával!
46.
1Sám 17:20-51
Dávid és Góliát
Bev. Két ember neve emelkedik ki ebből a történetből: két név, két életforma, két Isten.

58

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

www.theologion.hu

1. Góliát:
a./ Fegyverzete: termetének és jellemének megfelelő (miként a világ is csak a saját eszközeivel
erős!)
b./ Harci kihívása:
• öntelt (8.v.)
• magabiztos (9.v.)
• Isten ellen lázadó
c./ Megjelenése: félelmetes. Elmenekül Izráel, és még a király ígérete sem elegendő, hogy valaki
szembeszálljon vele (nem hasonlít a Sátánra és a tőle rettegő és vele szemben erőtlen keresztyének tömegeire?!)
d./ Nem veszi komolyan Dávidot – Isten szolgáját: lebecsüli erejét és kineveti
erőtlenségét (44.v.)
e./ Mégis legyőzetett! Mit ér most ...
• ereje?
• nagysága?
• képzettsége?
• fegyverzete?
Mit ér e világ minden hatalmassága az élő Isten ellen?
f./ Saját fegyvereáltal hull el! (51.v.) – Ezt a világot is saját magába vetett bizalma fogja
megítélni!
2. Dávid:
a./ Engedelmes ﬁú:
• őrzi atyja juhai (15.v.) – tehát helytáll a kötelességeiben
• a táborba indul (20.v.) – engedelmessége vállalja a kockázatot is
b./ Jó testvér: nem hagyja magára bátyjait a harcban
c./ Jókor érkezik: megjelenik Góliát – Isten emberei mindig jókor érkeznek!
d./ Mélyen megindul a látottakon:
• Góliát szidalmain
• A nép gyalázatán
• Izráel tehetetlenségén
Isten embere ma sem ül szótlanul és tétlenül ott, ahol Istent gyalázzák vagy tehetetlenül tűrnek
e./ Bátor:
• Nem veszti el a fejét
• Önként vállalkozik a harcra
• Bátorságával másokat is bátorít
f./ Bátorságának háttere: kipróbált ember, hiszen otthon is megvédte azt, amit rábíztak.
„Aki a kevésen is hű, annak sok adatik”
g./ Nem a saját erejében bízik, hanem Izráel Istenében!
Íme, a keresztyén élet „receptje”: dávidi lélek, dávidi harcmód, dávidi győzelem!
47.
1Sám 17:20-26,32-51
Öt sima kövecske
Bev. Öt sima kövecske Dávid tarisznyájában – öt szent érzés Dávid szívében:
1. Engedelmesség – Dávid atyja parancsának engedelmeskedve ment a táborba, bátyjai után – Isten csak
azokat tudja nagy dolgokra használni, aki a hétköznapi kis dolgokban is engedelmesen megáll
2. Istentisztelet – Góliát szidalmazta azt az Istent, akit Dávid imádott. Ezért Dávid kész életét áldozva is
elégtételt venni – Te mennyit vagy kész megtenni Isten nevének szentségéért
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3. Bátorság – Dávid már bizonyságot tett bátorságával amikor megvédte nyáját a medvék ellen – aki a
kevésen hű, arra sok bízatik!
4. Alázat – Saul megpróbálja feladni Dávidra a királyi páncélt, de Dávidot az csak gátolja – Istennek
nem csillogó vértre van szüksége, hanem tiszta szívre a küzdelemhez!
5. Hit – Góliát karddal, lándzsával megy a viadalra, Dávid ellenben a Seregek Urának, Izráel Istenének
nevével. Mert ez az egyetlen „eszköz”, amely győzelmet – örökkévaló győzelmet is – adhat!
48.
1Sám 18:1-4, 19:1-10, 20:1-40
Dávid és Jonatán
Az igazi barátság bibliai leckéje:
1. „Madarat tolláról, embert barátjáról”
2. Jonathán lelke egybeforrt Dávid lelkével – csak olyan barátság lehet tartós és áldásos, amely lelki
alapokon, sőt isteni alapokon nyugszik. Felemás iga a barátságban sem képzelhető el!
3. Úgy szerette őt, mint a saját lelkét – az Újszövetségben ez a feltétele az igazi, lelki kapcsolatnak és a
testvéri közösségnek
4. Jonathán a barátság megerősítéseként Dávidnak ajándékozta felsőruháját, hadiöltözetét, kardját,
kézívét – az igazi barátság mindent a másiknak ajándékoz
5. Az Úr Jézus követőit, tanítványait – barátait – is csak erről a másikat megajándékozó, önzetlen
szeretetről lehet megismerni
6. A szeretet parancsa: napiparancs, amit minden nap fel kell újítani a másik felé!
49.
2Sám 12:5-7
Milyen ember vagyok én?
Bev. Erre a kérdésre hitelesen egyedül a Szentírás tud választ adni
Dávid és Betsabé történetének rövid összefoglalása (2Sám 11.r.)
1. Úgy tűnik, Dávid nincs tudatában annak, hogy milyen bűnt követett el. Istennek Nátán prófétát kellett
elküldenie, hogy a bűnére ráébressze.
• Mi sem vagyunk tudatában saját bűnösségünknek
• De hozzánk is eljött, aki ráébresszen elveszett voltunkra: Jézus Krisztus, aki a Szentíráson
keresztül vádolja a bűnösségünket
2. Dávid felháborodik és elítéli, amit a példázatban hallott: nem jön rá, hogy róla van szó
• Mi is legtöbbször csak a más bűnét látjuk meg, a sajátunkat nem
• A bűn mindig az elsötétült szívben születik, és sötétségben marad mindaddig, amíg a Szentlélek meg nem világítja
• Vannak olyan bűnök is, amelyeketaz ember egyenesen eréllyé magasztosít
3. Isten nem akarja ebben a sötétségben hagyni a bűnöst
• Dávidnak azt mondja Nátán által: Te vagy ez az ember!
• Hozzánk is jönnek a Nátánok: van Bibliánk, szól az igehirdetés, ﬁgyelmeztetnek a testvéreink
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4. Dávid összetört és bűnbánatot tartott. Ennek a bűnbánatnak az írásos bizonysága az 51. zsoltár. És
Isten megbocsátott a bűnvalló bűnösnek
• Aki megalázkodik, az ma is kegyelmet nyer!

Mire tanít bennünket a halál?

50.
2Sám 14:14
A tanító halál

1. Arra, hogy milyen semmiség az élet!
a./ Mennyire rohanó az élet: elveszi az időnket, és végül semmire nem marad lehetőségünk …
b./ Mennyre bizonytalan az élet: bármelyik pillanatban elveheti azt, amit adott: biztonságot,
gazdagságot, egészséget …
c./ Mennyire mulandó az élet: leáldoznak a csillagok, meghalványul a hírnév, porrá lesz a földi
kincs, semmi nincs, ami örökkévaló volna e földön!
2. Arra, hogy milyen kincs az élet!
a./ Milyen kincset nyerhetünk a mai napban, ami még tart!
b./ Milyen kincseket nyerhetünk szeretteinkben, embertársainkban, ha tudunk örülninnekik és
velük!
c./ Megnyerhetjük a legnagyobb kincset is e földön: az Istennek Krisztusban megjelent
kegyelmét! És ha ez a kincs a miénk, már nem kell félnünk a haláltól sem!
3. Végül arra, hogy milyen felelősség az élet!
a./ Ennek az életnek a végső állomása, a halál, az örök élet kapuja. Ebben az életben dől el az
örökkévalóság is számunkra!
b./ De ugyanilyen felelősek vagyunk a másik emberért, aki még a halálban van!
Ha mi megtaláltuk a szabadulást a halál átka alól, kötelességünk, hogy másokat is szabadítsunk!
(v.ö. Ez 3:415!)
51.
1Kir 3:2-15
Salamon imádsága
Bev. Olyan imádság ez, amiről azt olvashattuk: „tetszék ez a beszéd az Úrnak...” Két gondolat az elején:
• milyen nagyszerű dolgog, amikor azt mondja Isten valainek: „Kérj, amit akarsz, hogy adjak
néked!” – kiváltság ez, amit az Úr Jézus ránk is kiterjesztett. Élünke vele?
• vajon a mi imádságunk tetszike Istennek?
1. Van ennek az imádságnak egy bevezető része:
a./ Először azt mondja el Salamon, amit Isten cselekedett. Az ilyen visszaemlékezés Isten
szabadításaira, hűségére, irgalmára mindig fölbátorítja az embert és „szárnyakat ad” az imádságának.
b./ A másik része ennek a készülődésnek, amikor azt sorolja el Salamon, milyen óriási feladatok
várják őt, amihez Isten segítségét kéri.
Aki így imádkozik, mindig ebben a kettős beállításban látja önmagát: mint akit Isten nagyon szeret és
mint akire újabb és újabb feladatot bíz. Az első fölbátorít arra, hogy kérjünk, a másik kényszerít. Az
egyik bíztat: szabad kérni; a másik sürget: kell kérni!
2. Mit kért Salamon Istentől?
a./ „Értelmes szívet” – azaz halló szívet, olyat, ami hallja az Isten beszédét.
b./ „Engedelmes szívet” – ami nem csak hallja, de meg is cselekszi az Isten beszédét.
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Ugye, nem is kért kis dolgot Salamon! Ha valaki valóban Isten gyermekévé akar válni és az is akar
maradni, erre van szüksége!
3. Mit nem kért?
a./ Tetszett Istnnek, hogy nem kért több időt
b./ Nem kért gazdagságot
c./ Nem kért győzelmet az ellenségei fölött (hatalmat)
4. Mit kért? – Értelmes szívet kért:
a./ Amely be tudja osztani az időt
b./ Amely tud élni az anyagiakkal
c./ Amely nem érvényesülni akar, hanem engedelmeskedni
Az ilyen imádságra mindig válaszol az Úr!
4. Salamon, miután befejezte az imádkozást, két dolgot tesz:
a./ hálaáldozatot mutat be Istennek – megújuló Istenszeretet
b./ lakomát szerez a szolgáinak – megújuló emberszeretet
Aki igazán imádkozik, annak az ámen után az élete imádkozik tovább a cselekedeteiben.
52.
1Kir 10:1-13
Találkozás Salamonnal
1. Két király találkozásáról olvashatunk itt: a történelem során sok királyi találkozó volt már, de lassan
mindegyiket por fedi, de ezt a találkozást nem!
2. Tele van a világunk hírekkel, elársztanak hasznos és haszontalan információk. Sába királynője meg
tudta különböztetni a fontos hírt a nem fontostól. Hallotta Salamon hírét, az Úr nevét, és meg akarta
ismerni.
3. Van ennél jobb hír is: mert nagyobb van itt Salamonnál – maga Jézus Krisztus! Meghallod-e az Ő
hírét?
4. Sába királynője elindult! Sokan hallják meg az Úr örömhírét, de csak kevesen indulnak el feléje!
Pedig az elhatározás semmit nem ér, ha nem követi cselekvés!
5. A királynő gazdag kísérettel ment Salamon elé – nekünk is van kíséretünk: a múltunk, a bűneink, amit
a Király elé kell vinnünk.
6. Amikor a királynő megérkezik, feltesz nagyon sok kérdést. És mindegyikre kapott választ.
A te életed kérdésére is csak a Király tud választ adni!
7. Látja a királynő Salamon gazdagságát: ahogyan látja a hívő Isten minden értelmet felülmúló gazdagságát, békességét és szeretetét.
8. És amikor látja az égőáldozatot, amit Salamon az Úr házában mutat be, még a lélegzete is eláll! Mert a
bűnbánat és a bűnbocsánat ilyen „lélegzetelállító” dolog: mély gyötrelem és határtalan öröm.
9. A királynő, amit magával vitt, mind letette a király elé – így kell letennünk nekünk is minden
kincsünket, az életünket is Királyunk elé!
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10. Salamon is elhalmozta ajándékaival Sába királynőjét – és hogy ne adna nekünk Isten Krisztussal
együtt mindent!
53.
1Kir 10:4-9
A lakoma asztalának tanítása
Bev. Egyetlen dolgot emelünk ki az Igéből: azt a vendégváró asztalt, amihez Sába királynőjét leültette
Salamon. Nem lesz szó az égőáldozatról, a bölcsességről, csak erről az asztalról!
1. Az asztal meg van terítve királyi ételekkel!
a./ A mi asztalunkra is oda tétetett az Élet Kenyere!
b./ „Nem csak kenyérrel él az ember ...!”
c./ Péld 19:24! – sokan eljárnak istentiszteletre, olvassák a Szentírást, de a szívükig már nem
viszik el az Igét, és éhen maradnak!
2. Ülésrend:
a./ A protokoll szerint az ülésrendet a hatalom, a gazdagság, a fontosság sorrendjében kell kialakítani. Te hová szeretnél ülni: szeretnéde, hogy elismerjék erődet, képességeidet – vagy beéred
az utolsó hellyel is?
b./ Ha Jézussal ülhetnél le egy asztalhoz, hova ülnél? A háta mögé, hogy ne lásson? Messzebb
Tőle, hogy el ne érjen? Mellé, hogy csak néha kerülj tekintete elé?
Vagy szembeülnél Vele, hogy életed minden pillanata a szeme előtt lehessen?
3. Tele hassal nem lehet királyi lakomára elmenni!
a./ Aki teletömi magát a világgal, az nem fogja hallani Isten hangját, sem a Bibliájából, sem egy
istentiszteleten!
b./ Nagyon el lehet rontani a „gyomrunkat” már a királyi vacsora előtt is!
És lehet ez a „gyomorrontás” halálos is!
4. Ne vedd el más étvágyát!
a./ Azzal, ahogy beszélsz és amit mondasz!
b./ Azzal, ahogy élsz – főképp, ha még hívőnek is tartod magad!
Isten nevét gyalázod, ha azt mondod magadról, hogy keresztyén (krisztusi) vagy, de az életed
nem krisztusi!
5. A szolgák ruhája:
Egy szolga nem öltözhet akárhogy: azt kell hordania, amit a király adott neki – de ehhez le kell vetni a
sajátot! Így van ez a természetünkkel is!
6. A pohárnokok szolgálata:
a./ A királynak nem adhattak akármit: senki nem vihette a maga keverékét, hogy azzal itassa az
uralkodót és a vendégeket!
b./ Minden hívő ember pohárnok: Mt 25:35!
54.
1Kir 11:1-13
Salamon szerette az Urat, de …
Bev.: Salamon nagy embere volt Istennek, mégis elbukott, mert a talán lényegtelennek tűnő dolgokban
nem tudott engedelmes maradni. Az ő története arra ﬁgyelmeztet: nincs kis bűn meg nagy bűn, mert a
legkisebb bűnnek is végtelenül nagy a következménye!
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1. Salamon a fáraóval kötött rokonságot
a./ A fáraó és Egyiptom Istennek és Izráelnek mindig ellensége volt – ahogyan a mai egyháznak
a „bűn egyiptoma” is mindig ellensége
b./ Ez a házasság engedetlenség volt Isten parancsolatával szemben
c./ Az engedetlenség mindig elszakít Istentől!
2. Salamon a magaslatokon áldozott
a./ Ez bálványimádás
b./ Ez kétfelé sántikálás
c./ Ez bűn
3. Mi lett ennek az engedetlenségnek a következménye?
a./ Salamon elfordult az Úrtól
b./ Az Úr is elfordult Salamontól
Bef.: Ez a történet ﬁgyelmeztet a mindvégig való hűségre is – Isten nem éri be ennél kevesebbel!
Mert az élet végén elkövetett engedetlenség is tönkreteheti egy élet engedelmességének áldásait!
55.
1Kir 11:4-13
Lélek a lejtőn
1. Elhajol a szívük Istentől (4.v.)
2. Benépesedik az életük bálványokkal (57.v.)
3. Kimondatik az isteni ítélet! (1113.v.)
4. Bűnös, jőjj Krisztus golgotai keresztjéhez, míg tart a kegyelmi idő!
56.
1Kir 13:1-26
Az engedetlenség ára
1. Nem a szolgálat tart meg, hanem az engedelmesség:
a./ Ez az ember „Isten embere volt”
b./ Isten hívta el a szolgálatra
c./ Ez az ember csodákat is tett Isten nevében
d./ Mégis elveszett: egy egyszerű hazugságnak „dőlt be”, és ez az életébe került
2. Engedetlen volt, de az ítélet nem azonnal jöt:
a./ Visszatért a városba és elfogyaszthatta azt, amivel megkínálták
b./ Újból elindulhatott azon az úton, amire mégegyszer nem léphetett volna
c./ Az első tanulság: Isten ítélete késhet az ellene szegülőre, de el soha nem marad: ez a bűn
komoly ﬁgyelmeztetése!
d./ A második tanulság: Isten nem tesz különbséget bűn és bűn között: íme a ﬁgyelmeztető
példa! Egyetlen isteni parancs megszegésének is ekkora ára van!
3. Az oroszlánok, amelyek az engedetleneket széjjeltépik: (képletesen értelmezve)
a./ A lelkiismeret oroszlánja, amely minden engedetlent utolér, és ...
• elveszi a lélek örömét, békességét,
• a jövő reménységét
• előhozza a bűnös multat
• és az ítélet rettenetét
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b./ A gyalázat oroszlánja: az embert széttépték, a szamár pedig hazaballagott.
Isten megszégyeníti az ellene hadakozókat – de megdicsőíti a Hozzá engedelmeseket!
c./ A halál oroszlánja: amely elveszi a testi életet – de elrabolja a lélek örök életét is!
Engedelmeskedjetek az Úrnak, hogy életetek legyen!
57.
1Kir 14:1-18
Isten nem érzelgős!
1. Íme a történet:
a./ Jeroboám gyermeke megbetegedett
b./ Jeroboám nem tisztelte az Urat, bálványoknak áldozott
c./ A nyomorúság idején eszébe jutott Isten és az Ő prófétája
d./ Jeroboám felesége álruhában ment a prófétához, hogy ne ismerjék fel
e./ De Istent nem lehet becsapni!
f./ A bűn soha nem marad ítélet nélkül: Jeroboám házának pusztulnia kell!
2. Íme e történet tanulságai:
a./ Mindannyiunk élete megbetegedett: Isten nélkül a bűn és a halál uralkodik benne
b./ Az ember bálványokat épít és tisztel maga körül és a szívében egyaránt
c./ Vajon nekünk nem csak a nyomorúság idején jut eszünkbe Isten?!
d./ Sokan tudják, hogy úgy, ahogy vannak, nem mehetnek Isten elé, hát másnak mutatják
magukat – ez a képmutató vallásoskodás leleplezése!
e./ Istent nem lehet becsapni – Ő látja nem csak a tetteinket, de a szívünk legrejtetettebb
indulatait is!
f./ A mű bűnünk sem maradhat ítélet nélkül!
• egyfelől ﬁgyelmeztet a halál, amikor mindnyájan Isten ítélőszéke elé állunk
• másfelől közel az Úr Jézus visszajövetele!
3. Még tart a kegyelmi idő!
58.
1Kir 18:1-18
Abdiás istenfélelme
1. Abdiás istentelen környezetben volt istenfélő. A hite nem a környezetétől, a világtól függött!
2. Abdiás magas méltóságban is istenfélő maradt – ellen tudott állni a hatalom kísértésének
3. Abdiás akkor is istenfélő maradt, amikor az életveszélyt jelentetett. Az életét sem sajnálta volna
odaadni Istenért
4. Abdiás istenfélelme botránkozás nélküli volt: azaz élete összhangban állt a szavaival
5. Abdiás istenfélelme mások életének megmentésében mutatkozott meg a legszebben.
Az élő hitű ember mindig lélekmentő ember!
• (Te hány lelket mentettél már meg a kárhozattól?!)
6. Abdiás istenfélelme anyagi áldozatokban is megmutatkozott
Befejezés: Jak 1:27!
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59.
1Kir 19:1-18
Beszélgetés Istennel
Bev. Ez a történet a kijelentés titkát tárja elénk, ahogyan Isten szólítja meg az embert.
Íme, a tanulságok:
1. Aki keresi Istent, az meg is találja! – Illés itt elveszett állapotában is Istenhez kiált
2. Isten megszólít – és személyesen hozzánk szól
3. Isten kérdései megtanítanak minket az őszinte vallomásra:
• mert Neki nem lehet hazudni
• mert kérdései választ adnak a mi életünk problémáira is
4. Isten beszéde mindig cselekvővé tesz – ahogy Illés is elindul a Hóreb hegyére, úgy indul szolgálni,
aki hallotta az Isten beszédét
60.
1Kir 19:4-8
Kelj fel és egyél!
Bev. Illés 24 órával ezelőtt a Kármel hegyén állt hatalmas dicsőséget szerezve Istennek ...
1. Ez a megfáradt, elcsüggedt „Istenszolgája” nagyon hasonlít hozzánk
2. Illésnek ez több volt, mint fáradtság: úgy érezte, a szolgálata, az élete volt eredménytelen.
(Nem látta a gyümölcsöket – mert nem mindig láthatók!)
3. DE – Istennek panaszolja el a bánatát!
4. Isten nem ró meg titeket sem azért, mert megfáradtatok
5. „És ímé ...” – aki fáradtságát Isten elé viszi, annak máris ott a segítség, a szabadítás
6. „Egyél!” – Töltekezz be Krisztus lelkével!
7. Miután ettél: indulj tovább!
61.
2Kir 3:1-17
Elizeus szolgálata – a hívő ember szolgálata
1. Istentől rendelt szolgálat volt: nem önjelölt. Ld.: 1Kir 19:16.1921.
2. Alacsonyrendű szolgálat volt emberileg: mert a szolgálat mindig alárendeltséget, függőséget jelent és
engedelmességet követel
3. Mégis egyszerű szolgálat volt: olyan, amit bárki felvállalhat. Nem kell mást vagy többet tenni, mint
Isten szavának engedelmeskedni – azt viszont maradéktalanul és azonnal!
(Talán azért van ma sok lelki munkanélküli, mert ez már túl egyszerű?)
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4. Önzetlen szolgálat volt: érdekemberek ne pályázzanak, ebben a szolgálatban semmi keresnivalójuk
nincs!
5. Életet formáló szolgálat volt
6. Nagyon kiváltságos szolgálat volt:
a./ együtt lehetett mesterével
b./ együtt lehetett Istenével
7. Csodálatos jutalmat nyerő szolgálat volt: az „életnek koszorúja” várja azokat, akik mindvégig
hűségesen megállnak a szolgálatban
62.
2Kir 4:1-7
Kiáltott az Úrhoz
1. Mi volt a baj?
a./ Ezeknek a gyerekeknek nem volt apjuk. Az asszonynak nem volt társa.
Csonka volt a család.
• Nem árvák a gyermekeid? Nem társtalan a házastársad? – mert nem érsz rá velük
foglalkozni?!
b./ Nagy volt a szegénység – nem tudott enni adni az asszony a gyermekeknek, és így
alultápláltak voltak
• De van lelki alultápláltság is!
c./ A harmadik veszedelem az adósság volt – az asszony nem tudott ﬁzetni
• De jön a világ is, a Sátán is, hogy behajtsa a maga adóját és rabszolgaságba
vigye a lelket
2. Hol a segítség?!
a./ Az asszony kiált az Úrhoz – a kiáltás, az imádság mindig a kinyújtott kéz Isten felé! (Ez az
asszony a kezét nyújtja, és nem az öklét rázza, hogy milyen Isten az, aki ezt megengedi?!)
b./ Megy a prófétához – a próféta közvetítő volt akkor Isten és ember között. Ma az Ige a
közvetítő a Szentlélek által
c./ Engedelmeskedik – bármily érthetetlen is számára Isten parancsa (34.v.)
3. Mi történt hétszáz évvel később?
a./ Jézus Krisztus így jelentette be „programját”: „Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben
éljenek” (Jn 10:10)
b./ Jézus Krisztus kiﬁzette a mi rabszolgaságunk árát is a golgotai kereszten
c./ Ajándékul adta az Ő kegyelmét – mert az, hogy csorog az olaj az üres edényekbe: kegyelem!)
d./ Kié lehet ez az ajándék? – Azé, aki érzi, hogy rászorul, kiált, tartja a hit kezeit és elfogadja,
okoskodás, fenntartás nélkül mindazt, amit (és ahogy) Isten adni akar neki
63.
2Kir 5:1-19
Fürödj meg és megtisztulsz!
[Evangélizáció]
1. Vitéz hős – de leprás (1.v.)
a./ mindenki lehet valamiben nagy vagy hős
b./ de mindenki gyógyíthatatlan beteg (a bűn leprája!)
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2. Kétségkívül van gyógyulás (23.v.)
a./ Mit tanulhatunk a kislány szüleitől? – hogy felkészítették gyermeküket az életre (hitben
nevelték)
b./ Mit tanulhatunk a kislánytól? – így kell világítani és az Úrra mutatni!
c./ Mit tanulhatunk Naámántól? – hogy komolyan vette, amit hallott
3. Segítség – ahogyan az ember gondolja

(3-4.v.)

4. Segítség – ahogyan Isten kínálja (8-12.v.)
5. Megfürdött és megtisztult (13-14.v.)
a./ először megharagudott és megsértődött – a Golgota keresztje az ész botránya!
b./ mégis „lement” – megalázkodott
c./ „belemerült a Jordán vizébe hétszer, ahogyan a próféta mondta” – már komolyan veszi az
evangéliumot
d./ és megtörtént a csoda: megújult és megtisztult
e./ még egyszer: hol történt ez a csoda? A Jordánban – Az Isten által megszentelt (kiválasztott)
folyóban. De ma is van egy ilyen megszentelt lelki folyó, amelyben megtisztulást találhatunk:
a Jézus vére.
64.
2Kir 16:10-17
Hogyan sűlyedt Aház király egyre mélyebre - avagy a bűn útja
1. Látta a bálványoltárt – az ember tekintetét az vonzza, ami a lelkét is vonzza – látja, azaz elnézi a bűnt
2. Megcsodálta ezt a bálványoltárt – „azt nem akadályozhatom meg, hogy egy madár elszálljon a fejem
felett, de azt igen, hogy fészket is rakjon ott” – aki megcsodálja a bűnt, könnyen a hatása alá kerül!
3. Ő is csináltatott magának – megirigyli a bűn gyümölcsét és már neki is kell a bűn
4. Áldozatot mutatott be rajta – Istennel magyarázza a bűnt
5. Megparancsolta, hogy a papok is ezt tegyék – terjeszti a bűnt
6. Lerombolta az Isten oltárát – végérvényesen a bűn rabszolgája lett
7. De van örömhír: bárhol is tartasz a bűn eme „ranglétráján”, Krisztusban van szabadulás és bocsánat!
Csak nehogy elkéss vele!
65.
2Kir 18:1-8
Ezékiás király „sikerének” titka
1. Elszántsága: megsemmisített minden bálványt, azaz mindent, ami nem Istentől való
2. Hite: „bízott az Úrban” – minden körülmények között
3. Szilárdsága: „ragaszkodott az Úrhoz”
4. Hűsége: „nem tért el tőle” – egyetlen „kitérő” erejéig sem!
5. Engedelmessége: megtartotta Isten parancsolatait
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6. Harca: küzdött ellenségei ellen – nem engedte, hogy leigázza a „gonosz”
7. Áldása: „... vele volt az Úr és minden vállalkozása eredményes volt”
66.
2Kir 25:30
A mindennapi adomány
1. Egy napra való készlet az, amire az embernek szüksége van!
a./ A tegnap terhét minek hordoznád tovább: tedd le az Úr elé!
b./ A holnap még a jövőben van: a terhei még el vannak rejtve!
c./ A fölösleg a megőrzés gondját és felelősségét, a tolvajoktól való félelmet hozza magával.
d./ Aki a mindennapi szükségénél többet kíván, az hálátlan, mert nem elégszik meg azzal, amit
Isten számára elkészített!
2. Mi is kaptunk egybizonyos részt a Királytól, amely mindenkor megadatik nékünk:
kegyelmi adományt, amely soha meg nem szűnik!
a./ Egynapi és mindennapi táplálék a lélek számára is szükséges! (v.ö. Mt 4:4!)
b./ Naprólnapra megvan a részed! Ne hagyd a „tányéron” úgy, hogy csak piszkálgatod vagy
hozzá sem nyúlsz!
c./ Ezért a részért Jézus Krisztusnak meg kellett halnia a Golgotán!
d./ Ez az a napi táplálék, amellyel a mennyek országáig eljuthatsz!
67.
1Krón 4:23
A Király munkásai
Bev. A nemzetségi táblázatokról ritkán szoktak prédikálni, sokan el sem olvassák, pedig a Szentírás
minden sora rejthet tanítást és üzenetet a számunkra. Íme egy példa:
1. Ezek a fazekasok a Király szolgálatában voltak: lehet, hogy nem a legelőkelőbb mesterség, de a
Királyért és a Királynak dolgoztak. Ebből két tanulság vonható le:
a./ minden munkának a valódi értékét az adja meg, hogy mi célból, kiért és minek az építéséért
végzik. Így lehet a legkoszosabb munka a legdicsőbb munkává, ha az Isten országát építi!
b./ mindent lehet a Királyért, az Úr dicsőségére végezni!
2. Netaimban és Gederában laktak: lefordítva a sövények és tövisek mellett. Lehet, hogy nem a legidillibb környezet, de nem voltak elégedetlenek, nem kerestek szebb helyet maguknak, ott végezték a
munkájukat, ahová a Király állította őket!
3. Ezek a fazekasok a Királlyal laktak: lehet, hogy bozótok mellett, de a Király birtokán, az Ő házanépében! Mit jelent ez:
a./ a Király fennhatósága alatt éltek, s ha így élünk mi is, akár tövisek között, de a bűnnek
nincsen hatalma rajtunk!
b./ a Király gondoskodott róluk: ételükről, ruházatukról, ﬁzetségükről (v.ö. Ján 6:3235; Mt
6:2833; Ján 4:36!)
4. Buzdítás: bárkik is vagytok, bármilyen munkát is kell végeznetek: lakjatok a Királynál, dolgozzatok
Őérte, és megnyeritek a Király kegyelmét, áldását és jutalmát!
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68.
1Krón 23:13
A papi nemzetség hármas rendeltetése
Bev: Míly jó ehhez a papsághoz tartozni (v.ö.1Pét 2:9), Krisztus főpapsága alatt élni
1. Jó illatú áldozatot mutassanak be
a./ Az Ószben Áronnak és ﬁainak az Úr színe előtti áldozatok bemutatása volt az elsődleges
feladata. Viszont nem lehetett akármit áldozni az Úrnak: Ő mondta meg (írta elő), mi lehet jó
illatáldozat
b./ Az Úsz. szerint a jó illatú áldozat a szentek imádsága – Jel 5:8.
c./ Pál apostol által kéri az Úr: tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és
hálaadásokat minden emberért (1Tim 2:1)
2. Szolgáljanak
a./ Áront és ﬁait Isten arra választotta ki, hogy Neki szolgáljanak.
Ők erre voltak felszentelve = elkülönítve!
b./ Jézus Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon (Mk 10:45)
c./ Így az Őt követő élet is szolgálat! Mert Isten mai népe is az Ő szolgálatára van szentelve és
elkülönítve!
3. Áldást mondjanak
a./ Áron és ﬁai Isten áldásának hirdetői és közvetítői – v.ö. Ároni áldás, 4Móz 6:2426!
b./ Isten újszövetségi gyermekeinek sem kisebb a feladatuk: Isten áldását kell hordozniuk és
hirdetniük a világban
69.
2Krón 15:1-15
Nem mindennapi öröm
Miért hiányzik a mi életünkből a látható, őszinte öröm?
1. Mert Istenben örvendezni csak az tud, aki teljes szívvel kötelezi el magát Istennek! – A kényszerű,
félszívű odaszánásból csak örömtelen (rab)szolgaság és „muszájkötelesség” lesz
2. Mert az Istenben való örvendezés csak akkor lehet igazi, ha Isten gyermekei együtt, egy akarattal
keresik Istent. Mert csak így találhatják meg. – Ahol magányos partizánok és széthúzások vannak, ahol
nincs egység, sem a közösségben, sem az akaratban, ott nem lesz Istennel való találkozás sem, és öröm
sem
3. Ez az öröm:
a./ Isten ajándéka (áldása)
b./ „bizonyíték”, hogy hiteles az életünk (hiszen örülveélni csak Istennel közösségben lehet!)
c./ és bizonyságtétel: íme, az Isten szeretete az Őt szeretők életében!
70.
Ezsdr 7:6-10
A követendő jellem
Bev. Ezsdrás a fogságból jött vissza Izráel földjére! Idegen hatalom alatt, idegen istenek között is meg
tudta őrizni hitét Izráel Istenében!
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1. Az Ószövetség bizonyságtétele:
a./ Ezsdrás bölcs írástudó volt: a fogság alatt is a Tóra tanulmányozásának szentelte idejét:
ismerte és értette is az Írásokat – Ezért tisztelték!
b./ Erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét: nem elégedett meg a szavaknál! Erős szívvel, azaz a körülmények ellenére is állhatatosan és áldozatoktól vissza nem
riadva cselekedte az Úr akaratát! – Ezért bíztak benne!
c./ Igyekezett tanítani Izráelben ...: komolyan vette a küldetését, hogy népét is elvezesse Isten
megismerésére! – Ezért követték!
2. Az Újszövetség bizonyságtétele:
a./ Bölcs írástudó: a testet öltött Ige, Jézus Krisztus, aki elvezet bennünket az Atya ismeretére,
aki bemutatja az „igazi” törvényt, a szeretet törvényét és aki életében és halálában jelenti ki az
Isten akaratát!
b./ Erős szívvel törekedni: „Legyetek tökéletesek...” – mondja az Úr Jézus.
c./ Tanítás: „Tegyetek tanítványokká minden népeket ...” – íme a keresztyén ember küldetése!
71.
Ezsdr 8:21-32
Úton hazafelé
Ezen út tanulságaiból mi is bízvást erősödhetünk:
1. Ezsdrás komolyan vette Isten segítségét (21-23.v.) – teljes bizalommal hagyatkozozz rá Isten ígéretére
és segítségére. Aki Istenben bízik, ma sem szégyenül meg (v.ö. Róm 10:11), ugyanakkor ez az egyetlen
járható út a mennyek országa felé: a feltétel nélküli, teljes bizalom Abban, aki oda elvezethet!
2. Ezsdrás komolyan vette a maga felelősségét is (24-29.v.) – tudta, mi a feladata, és az Úrhoz méltó
komolysággal és felelősséggel el is látta! – Vajon mi tudjuke, milyen feladatot bízott ránk Urunk az Ő
országának építésében? És hogyan töltjük be ezt a feladatot?
3. Ezsdrás célhoz is érkezett! – Visszavezette Izráel népét a hazájába, megszervezte a munkát: egyszóval
teljesítette küldetését! – Aki komolyan veszi az Úr szavát és komolyan veszi a saját felelősségét, biztosan célba fog érkezni!
72.
Neh 5:1-13
Feszültségek feloldása
Bev. „Felette nagy haragra gerjedtem...” – ez a feszültségek, problémák végső eredménye. Sokféleképpen lehet megoldani az ilyen konﬂiktusokat, most az Isten „módszerét” kövessük végig:
1. Az első dolog: „...és magamba szállva gondolkoztam.” – Ez az, amit nem szoktak megcsinálni azok,
akik „felette nagy haragra gerjednek”. Azok nem gondolkoznak, hanem azonnal cselekszenek. Isten
gyermeke legelőször magába száll és gondolkodik – elmélkedik – imádkozik.
2. „És megfeddtem az előljárókat ...” – nem a népet feddi meg, hanem azokat, akik felelősek a népért.
Azokkal kell szembenézni, akik a bajt okozták!
3. Nagygyűlést hívtam össze ellenük ...” – leleplezi és nevén nevezi a bűnt! De mindezt nem
vádolva, ellenségesen mondja (másutt mindig tbsz./2.szem.t használ!) Ő is a vétkesek közt van,
sőt az első azok között, aki mindent kész megtenni, hogy a probléma megoldódjék.
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4. Ez nem csak gazdasági – hanem hitkérdés!
Isten nélkül akartok boldogulni?! Hiszen ezzel az Ő nevére hoztatok gyalázatot! Minden bűnnek ez a
következménye!
5. „És hallgattak, és nem tudtak felelni semmit.” – amikor valaki a bűneit hallva nem kezd mentegetőzni,
nem hárítja el a felelősséget, nem kezd ő is vádaskodni – ez a bűnbánat kezdete!
6. De a hallgatás és a beismerés még nem megoldás! – „Engedjük el a tartozást ...” – hozzuk helyre, amit
elrontottunk, tgyük meg, amit elmulasztottunk – azaz legyen gyakorlativá a bűnbánatunk!
7. A nép engedelmeskedett. Íme, az Isten szavának gyümölcse!
Nem fejeződhet másképp ez a gyűlés, mint így: „Az egész nép ezt mondta rá: Ámen, és dicsérték az
Urat, és e beszéd szerint cselekedett a nép.” – Ahol a nép azt mondja Isten akaratára, hogy Ámen, és nem
csak mondja, de teszi is, ott a szív megtelik örömmel, reménységgel, békességgel.
73.
Neh 8:1-12
(Jn 6:63)
Isten Igéjének munkája
1. Idő: „kora reggeltől fogva mind délig...”
2. Figyelem: „az egész nép nagy ﬁgyelemmel hallgatá ...”
3. Tisztelet: „mikor fölnyitá (a törvényt) fölálla az egész nép”
4. Dicsőítés és hála az Igéért: „és áldá Ezsdrás az Urat”
5. Megalázkodás Isten előtt: „meghajtván magukat, leborulának az Úr előtt arccal a földre”
6. Elmélkedés: „olvasának ... világosan, azután magyarázának”
7. Bűnbánat: „sír vala az egész nép”
8. Engedelmesség: „mert megértették a beszédeket”
9. A végeredmény: bűnbocsánat és vígasztalás – „az Úrnak öröme a ti erősségetek”
Ennek akkor Izráel megújulása lett az eredménye. Ma is erre van szükség!
74.
Eszt 1:1-8
A világ lakomája
Bev. Eszter könyve Ahasvérus király lakomájával kezdődik. A Bibliának sok története kapcsolatos
vendégséggel, sok csoda történik ezeken a lakomákon, míg végül a Jelenések Könyve beszél a Bárány
mennyegzőjének lakomájáról. De milyen egy lakoma Isten nélkül?
1. Mutogatta magát ... (4.v.)
a./ A földi királyok, hatalmasságok szeretik mutogatni magukat.
b./ De az „Égi Király” is megmutatta magát! Felismertede már?
c./ A te életed mit mutat és kire mutat?
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2. „Kinek, kinek az akarata szerint cselekedjenek!” (8.v.)
a./ Ez a világ fejedelmének egyik nagy cselfogása: azt akarja elérni, hogy mindenki kitombolja
magát, hogy mindenki a maga akaratát akarja és cselekedje. Ez az alapja minden erkölcsi és
társadalmi anarchiának és lezüllésnek!
b./ Amikor mi is a magunk akaratát cselekedjük, nem is gondoljuk, de az ördög lakomáján
veszünk részt! Mert a magam lakomáján a másoéletét eszem!
c./ De lesz egy másik lakoma: a Bárányé. Ide viszont csak azok hivatalosak, akik Isten akaratát
akarták és cselekedték.
3. „Amikor elmúltak azok a napok...” (5.v.)
a./ Félévig tartott Ahasvérus lakomája: hosszú volt, de elmúlt. Minden lakoma előbbutóbb
végetér! És mi jön azután? A hétköznapok, a nehéz iga, az üresség, a közöny és a halál!
b./ A világ öröme, dicsősége, bősége elmúlik: maga a világ is el fog múlni – és miondenki, aki
ehhez a világhoz tartozik!
b./ Vajon elmúltake már a te életedben is ezek a napok? A világ fejedelmének napjai? Vagy még
mindig ott ülsz és tombolsz az ördög lakomáján?
c./ Viszont a Bárány mennyegzőjén az örök élet veszi kezdetét: aki oda hivatalos, soha el nem
múlik, hanem az Isten szeretetében él mindörökké!
75.
Eszt 4:1-17
Küzdelem a szabadságért
Bev. A zsidók halálos ítéletét a király aláírta és megpecsételte. Titokban készült de nyilvánvalóvá lett.
De a mi ítéletünk is meg van pecsételve: a bűn zsoldja a halál?
Vane szabadulás? Igen, és a kettő nagyon hasonló!
1. Márdokeus megtudta mindazt, ami történt. (1.v.)
a./ Nem tudni, hogyan, de valahogy megtudta Márdokeus az ítéletet. Aki nem tud a támadásról,
védekezni is képtelen!
b./ Nekünk is meg kell tudnunk az ítéletet. És ennek a „levélnek” a másolata a Szentírás!
2. Mit tehetünk, hogy szadadulásért?
a./ A legelső dolog, amit Márdokeus tett, hogy zsákruhába öltözött és kiáltott keserves sírással.
b./ Ma is addig, amíg valaki nem veszi halálosan komolyan az ellene szóló levél üzenetét, és
nem alázkodik meg előtte teljesen, nem szabadulhat!
c./ Márdokeus és Izráel egész népe böjtölt és az ég felé kiáltott. Márdokeus nem Hámán bűnét
emlegette, hanem a magáét! A kegyelem feltétele a bűnvallás, a teljes kapituláció Isten előtt!
3. Márdokeus elment a király kapuja elé (2.v.)
a./ Előbb a mennyei Király kapuja előtt állt, a földi királyhoz csak azután megy!
b./ Nem ül egyhelyben, tétlenül várva a szabadulást, hanem elindul feléje! Isten úgy adja a
szabadulást, hogy nekünk is részt ad a szabadulás munkájában: az üdvösség furcsa
ellentmondása: az 100%ban Isten és 100%ban az ember munkája!
4. A királyhoz mindenképpen be kell menni, de a királyhoz senki nem mehet hívatlanul.
a./ A törvény szerint halál vár mindenkire a Király előtt!
Mert ugyan ki állhatna meg előtte jogosan?!
b./ Eszternek mindent fel kell áldoznia. Eszternek rá kell tennie a királynéságát a királyságra: a
földi rámehet a mennyeire, de mi lesz, ha a mennyei megy rá a földire?!
c./ „E mostani időért jutottál királyságra!” (14.v.) – Isten gyermekeinek mindene a mennyei
királyságért van!
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5. „Bemegyek...”
a./ Eszter maga ellen döntött – a szabadulás mindig a magunk elleni döntésben van!
b./ „...de imádkozzatok értem!” – mert egyedül még ehhez is gyenge vagyok. De ha a sok
gyenge együtt böjtöl és könyörög, meg fogja tapasztalni az Isten erejét és szabadítását!
76.
Eszt 8:1-16
Az írás vissza nem vonható!
Bev. Eszter újból bemegy a királyhoz:
a./ Eszter közbenjáró volt népéért – aki szeret valakit, azért mindent megtesz.
b./ De van nálánál nagyobb közbenjáró is: Jézus Krisztus!
1. A király nem semmisítette meg a már kiadott rendeletet a zsidók kiirtásáról.
Bár Hámán már meghalt, a törvényen a visszavonhatatlanság törvénye uralkodott.
• Krisztus legyőzte az ellenséget, a Sátánt, de az engedetlenségre, a bűnre szabott ítélet törvénye
továbbra is érvényben maradt! Ez pedig, hogy a bűn zsoldja a halál!
2. De elkészült a második irat is!
a./ Ebben Ahasvérus kegyelmet és védekezési lehetőséget biztosít minden fenyegetett életű
számára. – Isten is készített második iratot: Krisztus evangéliumát!
b./ A király gyors lábú paripákon hordatta szét a levél másolatát, mert sűrgős volt az írás közlése:
közeledett az ítélet ideje – és ma is sürgős az evangélium közlése, Isten országának szüksége van
„gyors lábú paripákra”, hírvivőkre, mert közeledik a végítélet!
3. Mi volt a tartalma ennek az új levélnek?
a./ A király megengedte ... – Nem kötelező tehát a törvény átka alatt maradni és elveszni!
Nem kötelező a bűn rabságában sem elveszni! Lehet másként is!
b./ A király megengedte a fenyegetettek egybegyűlését – mert együtt nagyobb az erő és az esély
a túlélésre! Aki egyedül marad, könnyebben elvész – a hívő életben is!
c./ A zsidók bosszút állhattak! De hogyan férhet ez össze a keresztyén gondolkozással?
Lehet, sőt kell is harcolni, öldökölni minden hívő embernek is: önmagában a bűnt (Ef 4:22-32)!
Gyűlölni kell a gonoszt, és „megbosszulni” jóval!
77.
Jób 16:22
„A kiszabott évek letelnek …”
[Temetésre]
1. A kiszabott évek letelnek – az életünk egyszer véget ér
a./ Noha mindenki elismeri, hogy egyszer meghal, a következtetések levonásában már nagy különbségek adódnak. Másként hat egy öregre vagy egy ﬁatalra, egy hívőre vagy egy hitetlenre
b./ A kiszabott évek letelnek … – éveink számát Isten akarata szabja meg
c./ Bár mindenki tudja, hogy egyszer meg kell halnia, csak kevesen készülnek föl a halálra.
A legtöbb ember elkésik életének elrendezésével.
2. A felkészülés lépcsői:
a./ Tudni azt: hová megyünk? – Az Újszövetség népe tudja: Jn 14:13, 17:24
b./ Tudni azt: hogyan juthatunk oda? – „Én vagyok az út” – mondja Jézus Krisztus. Az egyetlen
út, amelyen keresztül az Atyához juthatunk
c./ Mit jelent ez? – Újjászületést! Csak az örökölheti a mennyek országát, aki már itt a földi
életben belépett abba. Aki elhagyta régi, bűnös életét, és Krisztust követte

74

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

www.theologion.hu

3. Nincs visszatérés!
a./ A halált sokan nem veszik komolyan – pedig örökkévaló következményei vannak!
b./ A halál után nincs újabb lehetőség! A halál teszi a pontot az életünkre. Ami addig volt, az
folytatódik azután is:
• aki Krisztussal halt meg, Krisztussal él tovább az örökkévalóságban
• aki Krisztus nélkül halt meg, az Nélküle él tovább – ez a kárhozat!
78.
Zsolt 1
A nyitány
Bev. Hieronymus egyházatya azt mondotta az első zsoltárról, hogy az a kapu, a bejárat a következő
149hez. Olyan, mint egy tartalomjegyzék.
1. Azzal kezdődik: „Boldog ember az ...”
a./ Ugyanúgy kezdődik, mint a Hegyi beszéd!
b./ A héber szó nem csak kijelentés, hanem lehetőség is: boldog lehetsz, azzá válhatsz! Így
kezdődik a Zsoltárok Könyve: ha még nem vagy az, most boldoggá válhatsz!
2. A zsoltáros két utat mutat: tessék választani! A boldogét és a boldogtalanét.
a./ A boldogság tulajdonképpen melléktermék: a növekedés mellékterméke;
b./ a boldogtalanság pedig a zsugorodásé, az elhalásé.
3. A második különbségtétel: az igaz és a gonosz ember.
a./ a boldog ember gyönyörködik az Úr törvényében. (Akkor a Tóra és a tízparancsolat, ma az
Úr Jézus Krisztus.)
b./ Jó helyen begyökerezett: folyóvíz mellé ültetett. (A folyóvíz Isten Igéje)
c./ Idejében megtermi gyümölcsét – mert van gyümölcse! Gal 5:22!
4. Ezzel szemben azonban ez a nyitányzsoltár egy másik utat is mutat: Az ellentétet. Mi jellemzi ezt az
embert?
a./ Az, hogy ül. Nem halad, nincs célja, mindig ugyanolyan marad.
b./ Az, sogy száll ide s tova, mint a pelyva a szélben. Sodródik. Elfújja a kísértések, a vágyak
szele.
5. De egyszer Isten színe elé kell állni! (6.v.)
79.
Zsolt 1
A boldogság titka
1. Az ember egész életében a boldogságot keresi:
a./ Vajon megtalálhatjae földi, mulandó dolgokban a boldogságot?
• Boldog lehete az, aki fél?
• Tude félelem nélkül élni az, aki olyan dolgokban keresi boldogságát, amelyeket bármikor elveszíthet?
b./ Az ember boldogsága, amikor elszakad a földtől és a testtől, hogy az Isten dolgai felé forduljon – és elszakad azoktól is, akik e világot szeretik, és Isten gyermekei között talál közösségre
2. Nem elég nemet mondani a világnak – igent kell mondani Istennek!
Az, hogy nem teszem a gonoszt, még nem foglalja magában, hogy teszem a jót!
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3. Boldog ember az, aki az Úrban gyönyörködik:
a./ A boldog élet eredményes és gyümölcsöző élet!
b./ A gonoszok élete értelmetlen, céltalan és reménytelen élet!
c./ Az igazak útját számon tartja az Úr!
80.
Zsolt 1
(Mt 5:1-12)
A boldogság útja
1. A boldogságot lelki utakon keresd!
a./ A földi utakon csak mulandó boldogságot találsz:
• szépséget
• hatalmat
• vagyont
• sikert
b./ Örökkévaló boldogság csak egyetlen úton érhető el: „Én vagyok az út” – mondja
Jézus Krisztus
2. A boldogság útjának állomásai:
a./ Ne járj gonoszok tanácsán – ne a világot, hanem Uradat kövesd!
b./ Bűnösök útján ne állj meg – gyűlöld a gonoszt és szeresd a jót!
c./ Csúfolódók székében ne ülj – tiszteld felebarátaidat és keresd az ő javukat!
d./ Gyönyörködj az Úr törvényében – amíg Benne gyönyörködsz és Neki engedsz,
a Sátán nem árthat neked!
3. A boldogság ismertetőjele:
a./ „Virágzó” élet, amelynek „jó illata” van és vonzó
b./ Gyümölcsöző élet, amely megtermi a Lélek gyümölcsét, a szeretetet, békességet, örömöt ...
81.
Zsolt 2
Hiábavaló lázadás
1. Nincsen passzív istentelenség: Mt 12:30 – „Aki nincsen velem, ellenem van...”
2. Az Isten elleni lázadás mindig hiábavaló: csak az ember veszíthet! (1.v.)
3. A lázadás ma is mindig az Isten Felkentje ellen tör ki – a szívben, a lelkiismeretben, a médiákban
vagy a politikában egyaránt! (2.v.)
4. Az ember szabadulni szeretne Istentől: függetlenné – sőt Istenné! – akar válni (3.v.).
5. Nincs rettenetesebb, amikor Isten nevet! És amikor felgerjed haragja az ellene lázadók miatt! (45.v.)
6. Jaj annak, aki a Felkent ellen lázad (9.v.)!
7. Aki viszont bízik benne: boldog (12.v.)!
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82.
Zsolt 3
Mégis hiszek!
1. A hívő ember és a világ ellentéte:
a./ A hívő emberrel a világ sohasem békél meg.
b./ A hívő ember ellen a világ mindig harcolni fog!
c./ A hívő emberről a világ mindig le fog mondani.
2. „DE TE, oh Uram ...” (4.v.)
a./ Amikor mindenki elhagy, Urad akkor is melletted áll és segít téged!
b./ Az igaz hitnek mindig vannak következményei de vannak gyümölcsei is!
c./ Aki féli az Istent, az nem fél az emberektől!
3. Az Úré a szabadítás!
a./ Az ember soha ne akarjon gondoskodni a maga szabadításáról
b./ De fogadja el azonnal és készségesen az Úr szabadítását!
83.
Zsolt 3
(2Sám 15:13-30)
Az üldözött ember
Bev. Az Absolón elől menekülő Dávid imádsága, amely erőt ad minden gonosztól nyomorgattatottnak
1. Kinek panaszkodott Dávid?
a./ Nem embereknek
• hiszen ők úgyem segíthetnek
• nem akart senkit botránkoztatni vagy megerőtleníteni
b./ Nem fojtotta el önmagában, mintha nem is létezne a probléma
c./ Isten előtt panaszkodik és kesereg
• mert ott talál meghallgatást
• mert ott remél segítséget
2. Hol talált menedéket Dávid?
a./Nem talált az emberek között
• az üldözöttet sehol nem fogadják szívesen
• a nyomorúságban senki nem osztozkodik önként
b./ De menedéket talált Istennél
• aki megőrzi a lélek békességét akkor is, amikor körülötte mindenütt békétlenség dúl
• aki reményt ad akkor is, amikor minden reménytelen
• aki segítséget hoz, amikor már semmi más nem segíthet
3. Miből nyert erőt Dávid?
a./ Istenébe vetett bizalmából (6.v.)
b./ A szabadítás ígéretébeől (9.v.)
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84.
Zsolt 3:2-9
Az Úrtól jön a szabadítás!
1. Vizsgáljuk meg a helyzetünket:
a./ „sok ellenségem van ... sokan támadnak rám” – azt mondják, az élet is evolutív: a gyenge
pusztuljon, és az erős éljen. Ez e világ rendje.
• de az Isten gyermekeinek más támadással is számolniuk kell: és ez a Sátán!
b./ „Sokan mondják rólam: nem segít rajta Isten!” – Itt el kell különíteni két dolgot:
• Isten munkája gyakran rejtve marad a világ előtt
• de ha valóban nem segít, akkor komoly baj van!
2. Mi a védelmünk?
Mások azt mondják: nem segít Isten! És mi?!
a./ hisszüke, hogy segít?
b./ rábízzuke magunkat a segítségére?
c./ kérjüke a segítséget? (imádság)
3. Mi az eredménye ennek a védelemnek?
a./ „lefekszem és alszom”: békességem van
b./ „nem félek ...”
c./ „Az Úrtól jön a szabadítás!”
d./ „Legyen áldásod népeden!”
85.
Zsolt 4:3
Isten dicsőségének gyalázata közöttünk
1. Íme, Izráel népe milyen tiszteletet tanusított régen várt Messiásával szemben:
a./ Díszkiséretet adtak Neki – melyben római katonák, nők és férﬁak, írástudók és vásározók
vettek részt, miközben Ő a keresztjét cipelte.
b./ Búcsúpoharat nyújtottak Neki – de a legnemesebb aranykehely helyett gonosztevők kábító
halálitalával kínálták
c./ Adtak Neki díszőrséget – mely iránta való szeretetét azzal bizonyította, hogy köntösére sorsot
vetettek és ruháját is zsákmányként vitték el
d./ Tiszteletbeli trónja a véres kereszt lett – a lázadó emberiség nem adott puhább nyugvóhelyet
valódi Urának!
e./ Tiszteletbeli címe pedig ez volt: A zsidók királya!
Így lett az Ődicsősége minden tekintetben gyalázatra fordítva!
2. Hogyan gyalázzuk ma Isten dicsőségét?
a./ Amikor a keresztyén emberben nincsen szeretet: Azt gyalázza, akiről neveztetik, és aki maga
a Szeretet!
b./ Amikor a keresztyén ember nem tud megbocsátani: Azt gyalázza, aki neki is megbocsátott!
c./ Amikor a keresztyén ember elhallgatja a Krisztus evangéliumát: mert Azt hallgatja el, aki
életét adta, hogy hallható legyen az evangélium!
A mi életünkben és gyülekezetünkben Krisztus dicsősége vagy gyalázata látható?!
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86.
Zsolt 5
Uram, vezess!
1. Nem mindegy, hogyan készülsz az Úr elé!
a./ Dávid felkiált az Úrhoz (3.v.)
b./ Nem csak kiált, de engedelmeskedni is akar! (4.v.)
2. Isten előtt nam állhat meg a gonosz!
a./ ... a kevélyek (a „fej” bűnei)
b./ ... a bűnt cselekvők (a kéz és a láb bűnei)
c./ ... a hazugok ... és nincs az ő szájukban egyenesség (a nyelv és a száj bűnei)
d./ ... az álnokok ... belsejök csupa romlottság (a rosszindulatú szív bűnei)
3. Isten színe előtt:
a./ Nagy kegyelem, hogy egyáltalán hallgathatod Őt! (Milyen lélekkel hallgatod? – Alázat!)
b./ „vezess engem ... az én ellenségeim miatt” – a mi ellenségünk a bűn, ami ellen egyedül
Isten igazsága véd meg!
c./ Az igaz embert Isten jóvolta pajzsként védi!
87.
Zsolt 6
A bűn következményei
1. Mit mond a zsoltáros Istenről:
a./ Isten haragszik a bűn miatt (2.v.)
b./ De nem csak haragszik, hanem búsul is, mert szerető Isten Ő.
2. Mit mond a zsoltáros a bűnről:
a./ A bűn ellankaszt és megháborít! – Elég csak mai világunkra nézni: valósággal megháborítja
az embereket a szabadság, az erkölcsi liberalizmus, az erőszak természetessége, a végletes
„másság” ...
b./ A bűn elveszi a lélek békéjét (48.v.)
c./ Bűneink miatt elfordítja orcáját tőlünk az Úr
d./ A bűn félelmet (halálfélelmet) támaszt a lélekben (6.v.)
e./ A bűn megháborítja éjszakáinkat – mert a lelkiismeretünkön keresztül nem hagy nyugodni
(7.v.).
3. De van kegyelem!
a./ Mert az Úr meghallgatja a hozzá kiáltók szavát
b./ Annak, aki megvallja bűneit, megbocsátja azokat (v.ö. 1Ján 1:9!)
c./ Meghátrál az ellenség: mert Krisztus legyőzte a Sátánt és a bűnt!
88.
Zsolt 7
Felhozza igazságodat!
1. Akinek Istennel rendezve vannak a dolgai, az az ellenség gyalázkodásai között is nyugodt, és békéje
megmarad
2. Aki Istenben bízik, az számíthat a Mindenható oltalmára.
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3. A szorongattatás és a nyomorúság mindig indítson önvizsgálatra és bűnbánatra (4-5.v.)
4. Aki szeplő nélkül, Benne bízva állhat az Úr színe előtt, az emelheti tekintetét és az várhatja
reménységgel az ítéletet! (7.v.)
5. Isten ítéletéről:
a./ az ítélet nyílvános és mindenkire kihat
b./ Isten haragja a bűn ellen állandó
c./ ítélete nem sújt le előkészület és ﬁgyelmeztetés nélkül
6. A hívő lélek ártatlansága és igazsága Jézus Krisztus! (11.v.)
7. Isten gyermeke az ítéletben Krisztus visszajövetelét várja, és ezért nem fél tőle, mert oltalma Isten
szeretete és keresztre feszített áldozata lesz.
89.
Zsolt 13 és Ján 5:1-9
Meddig?
Bev. A kicsinyhitű nagy hitének zsoltára
1. A kérdés: meddig?
a./ Meddig felejtkezel el rólam?
b./ Meddig rejted el orcádat előlem?
c./ Meddig tanakodjak magamban és meddig bánkódjak szívemben?
d./ Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam?
2. A válasz:
a./ Mert én hűségedben bízok
b./ Szívből ujjongok, hogy megsegítesz
c./ Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem!
90.
Zsolt 15
(Mt 7:16-23)
Az Isten szerint való élet
Bev. Kik lakozhatnak az Isten sátorában? (1.v.)
1. Aki feddhetetlenül él / tökéletességben jár
2. Aki törekszik az igazságra / igazságot cselekszik
3. Szíve szerint igazat szól (őszinte másokkal szemben) / igazat szól szívében (lelkiismerete igaz)
4. Nyelvével nem rágalmaz
5. Nem tesz rosszat felebarátjával
6. Nem hoz gyalázatot rokonára
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7. Nem adja pénzét uzsorára
8. Nem hagyja magát megvesztegetni / nem vesz el ajándékot ártatlan ellen
Az ígéret: Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha!
91.
Zsolt 20
Áldjon meg az Úr!
1. Hallgasson meg téged az Úr!
2. Oltalmazzon meg Isten!
3. Küldjön segítséget néked!
4. Emlékezzen meg áldozataidról!
5. Cselekedjen veled szíved szerint!
92.
Zsolt 23
Semmiben nem szűkölködöm!
Hiányzik valami neked?
1. „Valaki”? – „az Úr az én pásztorom”
2. Nyugalom? – „csendes vizekhez vezet”
3. Felüdülés? – „lelkemet felüdíti”
4. Vezetés? – „igaz ösvényen vezet”
5. Védelem, segítség? – „nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy”
6. Vígasztalás? – „botod és vessződ megvígasztal engem”
7. Táplálék? – „asztalt terítesz nekem”
8. Erő, „kenet”? – „elárasztod fejem olajjal”
9. E világi és mennbéli javak? – „bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján”
10. Bizonyosság a jövőd felől? – „az Úr házában lakom egész életemben”
Ezek után: bizony semmiben nem szűkölködöm!
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93.
Zsolt 25
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem!
1. Milyenek Isten útjai?
a./ Elrejtett utak
b./ Igaz utak
c./ Kegyelmes utak
d./ Áldásos utak
e./ Dicső utak
2. Milyenek a mi útjaink?
a./ Vétkek és bűnök útjai
b./ Tévutak
c./ Csapdákkal terhesek
d./ Nyomorúságos és szenvedésekkel teli utak
e./ Szegénység útjai
f./ Halálos utak
3. Hogyan indulhatunk el Isten útjain?
a./ Kérjük, hogy tanítson útjaira (mutassa meg a helyes utat)
b./ Kérjük, hogy vezessen útjain
c./ Kövessük Őt!
94.
Zsolt 25:4
„Utaidat, Ura, ismertesd meg velem!”
Bev. Istennek terve van minden emberrel, és ezt a tervet képes közölni velünk.
Íme, Isten vezetése:
1. Az ígéret: (Ézs 42:16)
a./ Olyan úton vezetem őket, amelyet nem ismernek
b./ Előttük a sötétséget világossággá teszem
c./ Előttük az egyenetlen földet egyenessé teszem
d./ Őket el nem hagyom!
2. Célok: (Fil 3:17)
a./ Azokat, amik a hátam mögött vannak, elfelejtem – bűnbánat
b./ Amelyek előttem vannak, azoknak nekidőlvén célegyenest igyekszem ... – odaszánás
c./ Istennek kegyelmi ajándékára, ami az örök élet!
3. Feltételek: (Zsolt 46:11)
a./ Csendessedjetek el Isten előtt
b./ Ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten – ez a megtérés (teljes bizalom Őbenne)
4. Eszközök: (Jn 10:4)
a./ Isten szava a Szentírás
b./ Körülmények
c./ Időzítés („Mindennek rendelt ideje van”)
d./ Emberek tanácsa
e./ Ritkán természetfeletti eszközök (pl. 2Móz 13:21)
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5. Akadályok (1Thes 5:19)
a./ A hit és a bizalom hiánya
b./ Az Istennel való rendszeres közösség hiánya
c./ A gondolkodás hiánya
d./ A jó tanács meghallgatásának hiánya
e./ Türelmetlenség
95.
Zsolt 27
(Kol 3:1-11)
AZ Istenben elrejtett élet
1. Kit rejt el Isten? – Aki vágyik Őhozzá, és kész követni Őt
2. Miért rejt el Isten?
a./ Hogy megoltalmazzon a gonosz ellen
b./ Mert célja van az életünkkel
3. Mi jellemzi az elrejett életű embert?
a./ Annak Isten a világossága
b./ Az Úrban gyönyörködik
c./ Sohasem elhagyott
96.
Zsolt 34
A megmentő Isten
1. Miből ment meg Isten bennünket?
a./ Minden félelemből (5.v.)
b./ A szegénységből (7.v.)
c./ Az ellenség kezéből (8.v.)
d./ A bánatból (19.v.)
e./ A halálból és a kárhozatból (23.v.)
2. Hogyan ment meg bennünket?
Elkészítette a szabadulás útját Jézus Krisztus golgotai keresztjén!
97.
Zsolt 35
Harc az ellenséggel
1. Ki az ellenség?
a./ Aki harcol ellenem
b./ Aki a lelkemet keresi és vesztemet koholja
c./ Aki örül a bukásomnak
2. Mire törekszik az ellenség?
a./ Hogy elveszítsem békémet önmagammal
b./ Hogy elveszítsem békémet embertársaimmal
c./ Hogy elveszítsem békémet Istennel

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

83

TheoLogion Kiadó

3. Hol a segítség?
„Én megsegítelek téged!” (23.v.)
98.
Zsolt 37:1-11
A jövendő a béke emberéé
Bev. A zsoltár fő gondolata a bölcs, istenfélő ember bíztatása a meghökkent ﬁatalokhoz, akik úgy látják,
hogy a gonosznak jól van dolga, az istenfélő pedig nyomorúságban él.
Hogyan szól a jótanács:
1. „Csillapodjál le az Úrban...”
a./ Ha összegyűlik az indulat, ha nem csillapodik a harag, a gyűlölet, a keserűség,
akkor öszszegyűl, öl – engem öl.
b./ Hogyan lehet lecsillapodni? „Várjad az Urat...” – tekints az Úrra és várd,
hogy meglátogasson, felüdítsen, megerősítse!
2. „Hagyjad az Úrra ...”
Mindenki maga tudja, hogy mit kell elengednie görcsös szorításából és ráhagyni az Úrra!
3. „Bízzál az Úrban és jót cselekedjél”
a./ Ez az én dolgom! Bízhatok benne, mert minden ígéretét beteljesítette, sőt a Golgotán be is
tetézte!
b./ Amíg cselekszed a jót (és ebben benne van, hogy másokkal!), addig az Isten használni tud,
addig „hasznos” vagy, addig eszköz lehetsz a legmagasztosabb cél munkálásában!
4. „Gyönyörködjél az Úrban ...”
Ez a Mindenható imádása: lélekben és életben!
5. Mi lesz ennek a következménye?
Aki így tud élni, annak az életében nem marad hely a bűn számára: „...és nincs gonosz, nézed a helyét,
de nincs ott!”
„A jövemdő a béke emberéé!” (37.v.vége!)
99.
Zsolt 40:13-14
Ments meg, Uram!
1. Ments meg, Uram – mert utolértek bűneim!
a./ Utolért a lelkiismeretem hangja
b./ Utolértek bűneim következményei
c./ utolér Isten ítélete is!
2. Ments meg, Uram – mert elhagyott a szívem is! A bűn következtében sok minden hagyja el az embert:
a./ Elhagyja az értelme (a józan esze) – hiába okos valaki, a bölcsessége nem menti fel
b./ Elhagyja az ereje – a bűnös előbbutóbb összetörik bűne súlya alatt
c./ Elhagyja az önbizalma – rengeteg energiát emészt föl, hogy a jó látszatot valahogy fenntartsa,
miközben rettegésben kell élnie, hogy ki ne derüljön a bűn
d./ Elhagyják az embertársai – a bűnös mindig magára marad, mert bűnében nem akar más is
osztozni vagy annak áldozatul esni
e./ Elhagyja a szíve is – a szív a szeretet jelképe: a bűnös ember senki nem szereti és ő sem tud
már őszintén és tiszta szívből szeretni
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3. Uram, ments meg engem!
a./ Bocsásd meg a bűneimet
b./ Adj új életet és új lehetőséget
c./ Adj közösséget: Veled és a Tiéiddel!
100.
Zsolt 42:23a
(Ján 4:13-14)
A szomjúhozó lélek?
1. Mire szomjúhozik a lélek?
a./ Szeretetre
b./ Békességre
c./ Biztonságra
d./ Boldogságra
e./ Mindezek egyetlen forrására: Istenre
2. Miként szomjúhozik a lélek?
a./ Elcsügged
b./ Háborog
3. Hol elégíttetik meg a szomjúhozó lélek?
Jézus Krisztusban, aki az örök életre buzgó forrás kútfeje
101.
Zsolt 45:1-8
A Király dicsérete
1. A Király szépségének dicsérete
2. A Király harcainak és győzelmének dicsérete
3. A Király uralmának dicsérete
102.
Zsolt 46:11
Az Isten előtti csend
1. Mit tanít a Biblia a csendről?
a./ Isten környezetét mindig a csend jellemzi. Jézusból is ez áradt.
(v.ö. Ézs 42:2-3 és 1Kir 6.rész!)
b./ Isten mindig csendben munkálkodik!
c./ Az Isten előtti csendesség nem semmittevés! Nem a munka elkerülése, nem a tudat
kikapcsolása, nem is süket csend – hanem a legkomolyabb Istenreﬁgyelés!
2. Milyen fontos események történnek ebben a csendben?
a./ Ebben az Isten előtti csendben nyugodhat meg és tisztulhat az ember háborgó lelke
(v.ö. 131. zsoltár!)
b./ Másik áldása ennek a csendnek, hogy az ember fölismeri és egyre jobban megismeri
• Istent
• és önmagát!
c./ Így érthetjük meg Isten akaratát: Zsolt 73:17!
d./ Ebben a csendben Isten megerősít, felkészít a munkára
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103.
Zsolt 50:14-15
Három Isteni felhívás
1. Hálával áldozzál az Úrnak! – mindennap és mindenért
2. Teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat! – mit ígértél, amikor csatlakoztál az Úr Jézus követőihez?
a./ hogy engedelmes leszel mindenben
b./ hogy hirdeted szabadítását, amit veled tett
c./ hogy hű leszel Hozzá mindhalálig
3. Hívd segítségül az Úr nevét, amikor nyomorúságba kerülsz!
Ő megszabadít és te dicsőíted Őt!
104.
Zsolt 52:10
Bízom Isten kegyelmében!
Bízom e kegyelemben, mert ...
1. Irgalmasságból fakadó kegyelem: gyöngéden és szeretetteljesen kötözi be a sebeket és a töredelmes
szíveket.
2. Végtelen nagy kegyelem: a nagy bűnösöknek nagy bocsánatot ad, és bűnüket örökre háta mögé veti,
és így azok örökké Vele élhetnek!
3. Ki nem érdemelt kegyelem: feltétel nélküli, nem lehet és nem is kell kiérdemelni! A bűnösnek nincs
joga az igazsághoz, így az adatik neki. Megnemérdemelt ajándék, mely a legnagyobb szükségünket
elégíti meg.
4. Gazdag kegyelem: mindenre kiterjed és mindennel ellát: földi és mennyei javakkal egyaránt.
5. Megújuló kegyelem: az újból és újból elbukó bűnösnek is irgalmaz, nem szűnik meg hoszszútűrése!
6. Maradandó kegyelem: soha meg nem szűnik és örök életre való ajándékot ad!
105.
Zsolt 57:3
Isten jót végez felőlem!
1. Isten jót végez felőlem (újford. „mellém áll”), AMIKOR ...
a./ ... nehéz úton vezet és kemény iskolába járat
b./ ... balga ésszel kiötlött terveinket halomra dönti
c./ ... földi kötelékeinket, melyekhez görcsösen kapaszkodunk, széjjel tépi
2. Isten jót végez felőlem, MERT...
a./ ... szeret
b./ ... az örökkévalóság mértékével méri a mi életünket
3. Mi az akadálya annak, hogy az Úr mindig a jót végezhesse felőlünk?
a./ Hitetlenségünk
b./ Bizalmatlanságunk
c./ A világ(iak)hoz való ragaszkodásunk
d./ Az engedetlenségünk
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106.
Zsolt 57:8-9
Kész az én szívem!
Mindannyiunknak kész a szíve – a nagy kérdés azonban, hogy mire?
Íme, Isten gyermekének szíve:
1. Kész a hálaadásra – Fil 4:6-7
2. Kész az Úr iránti bizalomra – Zsolt 31:6, 40:5, 125:1
3. Kész az engedelmességre – Ha szólít, megyek, amit mond, megteszem.
Az engedelmesség többet ér minden áldozatnál. (1Sám 15:22)
4. Kész az éberségre – Lk 22:46
5. Kész a megelégedésre – Elég nékem az Ő kegyelme, nem követelőzöm, hanem megelégszem azzal,
amit Tőle kapok.
6. Kész a szolgálatra – Jn 13:35
107.
Zsolt 73:23-26
Mindig Veled, Uram!
1. Veled az örömben...
2. ... a próbákban, szenvedésekben
3. ... a betegségben
4. ... a kísértések közt
5. ... a halálban
6. ... az örök életben
108.
Zsolt 76
Isten haragszik
1. Isten haragja igazságosságából fakad – a bűnre haragszik és azt gyűlöli
2. Isten haragja szeretetéből fakad – aki igazán szeret, nem törődik bele szerettének bűneibe
3. Isten haragja a kegyelem hírnöke – Isten annyira gyűlöli a bűnt, hogy mindenestől kiírtja és az új
Jeruzsálemben nem lehet helye – viszont a kimenekedést is megadta a bűnös számára Jézus Krisztusban.
Aki Őt befogadja, annak megbocsáttatnak bűnei. Az újjáépítést mindig a régi elpusztítása előzi meg!
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109.
Zsolt 91:3
De az Isten ...!
Bev. Nehézségekről és veszedelemről van szó a 91. zsoltárban. És ezeknek a veszedelmeknek ma is ki
vagyunk téve ...
1. Az oroszlán:
Előle nencs hová menekülni! Egyre közelebbről hallani ordítását, míg végül eléri zsákmányát. – Vannak
ilyen nehézségek, amik így közelednek: jövetelüket előre hirdetik, mégsem térhetünk ki előlük. Naprólnapra közelednek hozzánk, és mi egyre jobban kétségbeesünk. (Legjobb pl. a betegség és a halál!)
2. A kígyó:
Nem hirdeti előre közeledtét: egyszercsak belemar a gyanutlan vándor lábába. – Ilyen veszedelmek is
vannak: egész hirtelen, váratlanul döntenek a bajba, jövetelük készületlenül ér minket.
3. A sárkány:
Láttál már sárkányt? A képzelett szülötte, mesebeli lény. – És vannak olyan nehézségek is, amelyek csak
a mi képzeletünkben élnek, de megkeserítik az életünket.
Ef. 2:4 – DE AZ ISTEN ... (sok helyen van leírva a Bibliában!)
Bárhogy is támad a veszedelem – mi azok felett győzelmet vehetünk. Hogyan? – Válasz: 91. zsoltár!
Egyedül a Krisztus Jézus érdeméért!
110.
Zsolt 100
Hálaadó zsoltár
[Advent]
1. Énekelj az Úrnak, te egész föld!
a./ Mert: tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Lássátok nagyságát és dicsőségét!
b./ Mert: az Ő juhai vagyunk és Ő gondviselő, szerető Pásztorunk
2. Szolgáljatok az Úrnak!
a./ Mert: minden ember az Úr szolgálatára született
b./ Mert: ez a szolgálat örömöt jelent és áldást hoz
c./ Mert: ennek a szolgálatnak mennyei jutalma van
3. Menjetek be kapuin hálaadással!
a./ Menjetek be a tövisből font, véres kapun, hogy életetek legyen Krisztus által!
b./ Menjetek be látható kapuin: a gyülekezetbe!
c./ Menjetek be a mindennapok kapuin hálaadással!
d./ Csak így mehettek be majdan az örökkévalóság kapuin az Isten nyugodalmába!
111.
Zsolt 102:1-13
A nyomorult ember imádsága
Bev. ha van nyomorúság, amit ember felsorolhat, abben a zsoltárban szinte minden benne van.
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1. Van egy olyan nem biblikus szemlélet, hogy a hívő ember nem lehet bűnös, szomorú, magányos
– egyszóval nyomorult. Ezt a zsoltárt mégis egy nyomorult ember írta ...
és Jézus sem az egészségesekért jött!
2. Egyetlen kérdést kiált minden nyomorúság: A helyemen vagyoké?
A három madár – szimbólum:
a./ pelikán a pusztában – pedig a pelikán a vizek mellett él és hallal táplálkozik. Most víz és
táplálék nélkül maradt. El lehet pusztulni az Élet Vize és az Élet Kenyere nélkül is!
b./ bagoly a romokon – pedig valójában nem a romokon él, hanem az erdőben – de így ül sok
nyomorult az élete vagy a hite romjain.
c./ madár a háztetőn – a fészek melege helyett egyedül, elhagyatva embertől és Istentől egyaránt.
Nincsenek a helyükön!
3. De hadd szólaljon meg az evangélium is ebből a zsoltárból:
a./ mi most a helyünkön vagyunk! Isten színe előtt – csak maradjunk mindig itt!
b./ a zsoltár vége (28.v.) „De te ugyanaz vagy ...!” Velem, bennem, körülöttem történhet bármi,
én elfogyhatok – de Te megmaradsz! A zsoltáros ehhez a Változhatatlanhoz imádkozik, Benne
bízik és Benne reménykedik.
112.
Zsolt 119:40-49
Isten igéje
[Bibliavasárnap]
Bev. A 119. zsoltár összefoglalása
1. Isten igéje: kijelentés. Rajta keresztül a Mindenható Isten azt mondja el az embernek …
a./ hogy ki Ő maga – az egyedül Szent
b./ hogy kinek látja az embert – bűnösnek
c./ … és hogy a bűnös ember hogyan juthat a szent Isten színe elé – Jézus Krisztus által
2. Isten igéje: törvény – ami engedelmességet követel!
3. Isten igéje: ítélet – ami bűnbánatot munkál az ember szívében
4. Isten igéje: örök igazság – ami hitre vezet és örök életet ajándékoz
5. Isten igéje: ígéret – amely reménységben megtart, a próbák közt megerősít és életünk végén
teljességre jut Őbenne
113.
Zsolt 121:1
A hegyekről kapott segítség
1. A Reﬁdim hegye: 2Móz 17:8-16 – imádságban kapott segítség
2. A Sinai hegy: 2Móz 19:36 – az Igében (a Törvényben és a szövetségben) kapott segítség
3. Jehovajire (Mória hegye): 1Móz 22:1-14 – a gondviselésben kapott segítség
4. Hóreb: 1Kir 19:8-18 – az imádkozó közösség segítsége
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5. A Táborhegy (a megdicsőülés hegye): Lk 9:28-37 – a mennyei dicsőségben való segítség
6. A Golgota hegye: Ján 19:16-30 – a kegyelem segítsége
7. A Sionhegye: Jel 14 – a reménységben kapott segítség
Érdemes a hegyekre emelni tekintetünket, mert onnan mindig érkezik segítség!
114.
Zsolt 125:1
A bizalom
Bev. Dávid nem énekelte volna a 125. zsoltárt, ha megelőzőleg nem tanulta volna meg a 124. zsoltárt
– ha nem tapasztalta volna meg Isten szabadítását ...!
1. A felolvasott Igeversben csak egy kis számú népről van szó: „akik bíztak az Úrban”.
a./ bízni – a legegyszerűbb dolog
b./ bízni Istenben – a leghasznosabb dolog
c./ bízni Istenben – a legbölcsebb dolog
d./ bízni Istenben – a legtöbbet ígérő dolog
2. A hívők bizodalma az a hely, ahol állnak:
tulajdonképpen hol vannak most a hívők (bízók)?
a./ a megigazulás helyén
b./ az újjászületés helyén
c./ a kegyelem trónusa előtt
d./ Krisztusban
3. Mi az a szilárd alap, amin állnak ezek a bízók, vagyis miért, hogy akik az Úrban bíznak, soha meg
nem mozdulnak?
a./ ők az igazságban bíznak – Isten Igazságában
b./ a kegyelemben bíznak – Isten kegyelmében
c./ a szeretetben bíznak – Isten szeretetében
115.
Zsolt 139:5
Fölöttem tartod kezedet!
1. „Elől és hátul körülzártál engem ...”
Hogyan viselkedik ilyen helyzetben az ember?
a./ agresszíven: a bezárt ember kitörni akar, ha baj éri, elkezdenek pörögni a gondolatai, míg
végül „bepörög”, pedig tudja, hogy ez nem használ
b./ regresszíven: a bajok láttán kétségbe esik, lemond a megoldásról, ezzel önmagáról is,
és közönybe vagy letargiába esik
Az ilyen ember csak annyit érzékel alapigénkből: „elől és hátul körülzártál engem ...”
2. DE: „... fölöttem tartod kezedet!”
Miért jelent oly sokat ez a hívő embernek?
a./ Mert hittel felnézhet Istenre: tudja, hogy nincs egyedül, s hogy Ki az, akire nézhet!
b./ De nem csak felnéznie szabad Istenre a szenvedő embernek, hanem felkiáltania is.
c./ És aki felkiált, az megtapasztalja azt is, hogy Isten fellülemeli a szenvedésein.
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116.
Zsolt 139:23-24
A határkő
Bev. Két megjegyzéssel kezdek: az első, hogy van egy határállomás a Golgota hegyén és van egy az
örökkévalóság kapujában. De a kettő között határállomás minden istentisztelet, minden olyan alkalom,
amikor Isten szól hozzánk és kinyilvánítja akaratát...; a másik pedig, hogy a határon mindig vannak
csempészek, akik át akarják csempészni az újba a régit, az istenibe az ő emberi dolgaikat.
Három kérdést szeretnék föltenni:
1. Hová utazol, hová igyekszel?
(hiszen úgy sietsz, hajszolod magad napról-napra...)
a./ mi a célja az utadnak, hová akarsz megérkezni? Egyáltalán, vane célja az életednek, vagy
csak sodródsz?
b./ Ismerede az utat, amelyen eljuthatsz a célodhoz? Nem próbálsz lerövidíteni, átvágni néhány
kanyart, esetleg más úton menni?
2. Kérem az útlevelet! – Vajon mit vennél elő, hogy igazold magad?
a./ a vallásos múltat, a hívő neveltetést?
b./ azt, amit te tettél az Úr Jézusért?
Az egyetlen érvényes útlevél a mennybe az, amit Jézus tett érted! Az a hit, hogy Jézus az Isten Fia és az
én Megváltóm!
3. Mit viszel magaddal egyegy ilyen határállomáson áthaladva?
a./ a régi bűneidet – amikhez még mindig ragaszkodsz?
b./ a régi terheidet – amiktől nem akarsz megválni?
c./ a régi fájdalmaid – amiket nem tudtál megbocsátani?
Kérlek, ne csempészd át abból az országból, ahonnan naponként Istenhez térsz az újba azt, ami régi, ami
még ehhez a régi, bűnös földi országhoz köt!
117.
Zsolt 147:3
Az Áldott Orvos
Bev. Az összetört szív jelképezi a beteg lelket, a beteg életet.
1. Több oka is van annak, hogy összetörik a szív és beteg lesz a lélek:
a./ bűn
b./ veszteségek
c./ hűtlenség Istenhez
d./ lelki vakság
2. Mik a jellemzői a beteg életnek?
a./ Az, hogy sötéten látja az életet
b./ Nem tudja hordozni az élet terheit
c./ Nincs kapcsolata az élő Istennel
3. De van a gyógyulásnak feltétele:
a./ A betegségnek fájnia kell! Akinek nem fáj (a bűne, a nyomorúsága ...), annak nincsen
szüksége orvosra, sem orvosságra!
b./ Akinek fáj, annak orvoshoz kell mennie! Ha nem megy, belehal a betegségébe!
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4. Akarsze meggyógyulni?
a./ Tudode, hová kell menni? – Az Áldott Orvos vár, hogy meggyógyítsa a megtört szívedet és
bekötözze életed vérző sebeit!
b./ De ehhez az orvoshoz oda is kell menni! Nem elég csak tudni, hogy van!
5. Mik a gyógyulás jelei?
a./ A meggyógyult ember tud hálát adni
b./ Megtelik örömmel
c./ A jó orvosnak híre van: aki meggyógyult, viszi az Orvosa hírét!
118.
Péld 10:22
Isten áldásának feltételei
Bev. A hívő emberek sokszor összekeverik ezt a két fogalmat: áldás és kegyelem. A kegyelem ingyenes,
nem lehet kiérdemelni, csak hit által elfogadni. De az áldásnak feltételei vannak:
1. 5Móz 7:12 – „ha pedig engedelmeskedtek a végzéseknek és megtartjátok azokat, az Úr, a Te Istened
… megáld téged” – engedelmesség
2. Jer 17:7 – „Áldott az a férﬁ, aki bízik az Úrban „ – bizalom
3. Péld 22:9 – „az irgalmas szemű ember megáldatik” – irgalmasság, emberszeretet
4. Zsolt 5:13 – „Te, Uram, megáldod az igazat …”
5. Gal 3:9 – „a hitből valók áldatnak meg” – akik Isten gyermekei a Krisztusban való hit által
119.
Péld 11:8
A hívő ember szenvedése
Bev. Mi az oka a szenvedésnek? Az, hogy a bűn következményekép a szenvedés mindennapos velejárója
lett világunknak. És amikor az ember újjászületik, nem a körülötte lévő világ változik meg vagy bűn
szűnik meg – hanem ő maga, belülről lesz más.
Mégis, mit mond a Biblia: Miért kell szenvednie Isten gyermekének is?
1. Mert aki újjászületett, az sokkal érzékenyebb a bűn következményeire. Az Krisztus életét éli, és Őt
az jellemezte, hogy mindig fontosabb volt Neki a más baja, a más szenvedése, mint a sajátjáé. És mi a
következménye ennek az „együttszenvedésnek”? Imádkozás, cselekdetekben megnyilvánuló szeretet a
másik iránt. Mert mi tudjuk az utat kifelé e földi szenvedésből – és ez az út a Golgota heygére vezet.
2. A szenvedés – ﬁgyelmeztetés vagy ítélet. Úgy válik javára a hívő embernek a szenvedés,
mint ahogyan a fájdalom védi az ember egészségét: jelzi, hogy valami nincs rendben.
3. A szenvedés – nevel. Ennek képe a jól időzített és megfelelő erővel elcsattanó atyai pofon.
(Zsid 12:511 – a fenyítés célja: hogy szentségben részesüljünk!)
4. A Krisztusért vállalt szenvedés – gör: „mártirium” – dicsőséget szerez Istennek és üdvösséget az
embernek! Nem csupán vértanuhalált jelent, hanem „tanúskodást” (1Pét 2:1921!)
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120.
Péld 13:2
A száj gyümölcse
Bev. Az életünk, a sorsunk olyan, amilyen a beszédünk V.ö. Jak 3:6, Mt 12:37 és Róm 10:4-11-el!
1. A száj keserű gyümölcse
a./ Ne hazudj! – Kol 1:10
b./ Ne ítélkezz! – Mt 7:12
c./ Ne panaszkodj! – ld. Jób 10:1 és 2Móz 16.r.
d./ Ne dicsekedj! – Mt 23:12
2. A száj édes gyümölcse ezek helyett:
a./ Hazugság helyett mondj igazat!
b./ Ítélekzés helyett bocsáss meg az ellened vétkezőnek!
c./ Panaszkodás helyett adj hálát mindenért!
d./ Dicsekedés helyett dícsért Istent!
3. De hogyan lehetséges ez?
Amivel van tele a szív, azt szólja a száj – Mt 13:24! Akinek Krisztussal van tele a szíve, annak a szája is
édes gyümölcsöt fog hozni.
121.
Péld 16:11
Az igaz mérleg
Bev. A mérés tulajdonképpen összehasonlítás. De mi az, amivel az ember szívét, életét mérni, összehasonlítani lehet? – Egyedül Isten Igéje!
1. Lássuk a Biblia mértékeit:
a./ A legkisebb: a lekiismeret (Ján 8:39)
b./ A második: a mózesi törvény (összefoglalja Lk 10:27)
c./ Az Úr Jézus mértéke: Hegyi beszéd!
d./ A Szentlélek mértéke: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok!” (1Pét 1:15-16)
2. Nézzünk néhány bibliai példát arra, hogy mennyire mást mutat az ember mértéke és az Isten igaz
serpenyője:
a./ Jób – akinek igazi értékét – a Sátán, önmaga és barátai ellenére – maga az Úr mutatta meg
b./ Bélsaccar király (Dán 5:22-30) – „Könnyűnek találtattál …”
c./ Ninive – Jónás a maga mértéke alapján pusztulásra ítélte, de Isten megkegyelmezett
a városnak
3. Mit tanulhatunk mindebből?
a./ Azt, hogy csak akkor látjuk reálisan önmagunkat, ha a Biblia mérlegére tesszük az életünket
b./ És azt, hogy a lélek igazi értéke az Istennel való kapcsolatában rejlik – azaz: menél több benned a Krisztus, annál értékesebb vagy Isten számára!
122.
Péld 20:6
Hűség
Bev. A hűség a Lélek gyümölcse! Nem emberi teljesítmény!
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A hűség három megnyilvánulása:
1. Abszolut becsületesség:
A legkisebb és a nem látható dolgokban is! Gondoljunk Jézusra: Egyszer megkérdezte ellenségeitől:
Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha csak egyszer füllentett volna, csak egy kicsit elferdítette
volna az igazságot, akkor hogy merte volna ezt megkérdezni?!
2. Teljes megbízhatóság:
Kevés dolog bosszantóbb, mint amikor számítunk valakire, aki nem megbízható. Viszont az istenfélő
ember számára a megbízhatóság kötelesség, nem csak embertársai, de Isten miatt!
3. Tántoríthatatlan ragaszkodás:
a./ nem érdekbarátság!
b./ nem vak rajongás!
c./ HŰSÉG!
123.
Péld 24:30-34
A rest szegénysége
Bev. milyen tanulságot vonhatunk le egy parlagon hagyott föld láttán?
1. Kezdjük e föld gazdája, a rest ember leírásával:
Salamon nyíéltan kimondja, hogy a rest esztelen!
a./ miért esztelen? – mert nem használja ki a neki adott lehetőségeket
b./ mert vannak kötelességei, amelyeket elmulasztott
c./ mert semmibe veszi azokat a dolgokat, amik gondoskodást és ﬁgyelmet érdemelnek
d./ mert fogalma sincs arról, hogy mit veszít el
2. Másodszor nézzük meg a rest földjét:
ez a föld is terem valamit: gyomot!
a./ a parlagon hagyott föld és lélek a maga gyümölcsét fogja teremni
b./ ez a gyümölcs egyre kényelmetlenebb és kellemetlenebb lesz számunkra
c./ egyre több lesz ezekből a gonosz gyümölcsökből
d./ végül teljesen elfojtják az élet lehetőségét
3. Mi a tanulsága ennek számunkra:
a./ a magára hagyott természet mindig tövist és gyomot terem és semmi mást
b./ viszont: sohasem késő a földet újra felásni és új maggal bevetni!
124.
Péld 30:7-9
Elfogadni az életet
Bev. Megelégedés nélkül nem lehet boldog az ember – ellenben az elégedetlenség minden örömöt és
boldogságot tönkre tehet!
1. Néhány segítség, hogy el tudd fogadni sorsodat Isten kezéből:
a./ Ismerd el, hogy Isten rendeli az emberek különböző állapotát, így a tiédet is: Neki teljes joga
és hatalma van rajtad és mindeneden!
b./ Emlékezz, hogy Isten minden rendelésében és cselekvésében igaz – így a te sorsod irányításában is!
c./ Gondold meg hálás szívvel, hogy bár Isten semmivel nem tartozik neked, mégis mennyi jóval
megajándékozott és elhalmozott: egészséggel, családdal, otthonnal ... egészen addig, hogy Szent
Fiát is érted odaadta!
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d./ Ne kételkedj afelől, hogy Isten bölcsebb nálad, és jobban tudja, hogy mi hasznos neked,
mint te magad!
e./ Akárhogy is nyugtalankodsz sorsod felől, azzal semmit nem könnyítesz rajta, viszont ha
megelégedsz azzal, erőt nyersz terheid viselésében!
f./ 1Tim 6:78! Amikor megszülettél, semmid nem volt, amikor el kell menned, semmit nem
vihetsz magaddal. Ne a sorsod felől gondolkodj, hanem üdvösséged felől!
2. Néhány tanács, amit tehetsz, hogy sorsoddal megelégedhess:
a./ Gondold meg, hogy bármi is történik veled, az Isten akaratából történik, és célja van!
Ne a körülményekre nézz tehát, hanem próbáld megérteni belőlük Isten üzenetét!
b./ Ne hasonlítsd magad olyanokhoz, akik nálad boldogabbnak látszanak!
c./ Ne felejtsd el, hogy semmit nem érdemelsz Istentől, mégis oly sokat kapsz Tőle.
A megelégedés alapja az őszinte hála a meglévőért!
d./ Emlékezz rá szüntelen: a te hazád nem e világ, hanem az örökkévaló! Mennyei kincseket
gyűjts, és ezek megszépítik és gazdaggá teszik földi életedet is!
125.
Péld 25:28
Önfegyelem
Bev. Az önfegyelem védőfalat jelent a hívő számára a bűnös vágyakkal szemben, melyek háborút
indítanak ellene.
1. Önfegyelem a testi dolgokban:
a./ Mértéktelenség – ennek ellentéte a mértékletesség, ami a Lélek gyümölcse! Pl. evésben,
munkában, pihenésben ...
b./ Lustaság – Márk 1:35! Vajon mennyi időt és energiát áldozunk a lelki dolgokra?
c./ Szexualitás – cselekedetben és gondolatban egyaránt bűn! A Szentírás radikális: Isten
elvárása az abszolút tartózkodás a nem élettől a házasságon kívül!
2. Önfegyelem a gondolkodásban:
a./ Gondolatvilágunk alapja elsődlegesen a szemünk és a fülünk. Amit látunk (TV!),
olvasunk és hallunk, nagy mértékben meghatározza a gondolatainkat!
b./ Fil 4:8! – több, mint a bűnös gondolatok elutasítása! Azt is jelenti, hogy ﬁgyelmünket
és gondolatainkat olyan dolgokra irányítjuk, amelyek kedvesek Isten előtt!
c./ Gondolatainkban hajlamosak vagyunk megengedni olyasmit, amit a tetteinkből kizárunk,
mert mások nem látják – de Isten előtt semmi nem marad rejtve!
3. Önfegyelem az érzelmek terén:
Az istenfélő ember megtanulta féken tartani az indulatait: őt nem irányíthatják az érzelmei!
4. Önfegyelem az akaratunkban:
a./ Ennek előfeltétele az egészséges ítélőképesség, amely az Istennel való mind szorosabb
közösség gyümölcse
b./ Önfegyelem az akaratunkban: a jó cselekvésének munkálása és „akarása”
126.
Préd 2:1-11
Ami hiábavalóság
[Evangélizáció]
Bev. Salamon király életének és dicsőségének rövid foglalata
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1. Mi az, amit hiábavalónak mond Salamon?
a./ Hiábavaló minden földi mámor
b./ Hiábavaló az anyagi gazdagság
c./ Hiábavaló a hatalom
d./ Hiábavaló, ha mindenkinél nagyobb is valaki
e./ Hiábavaló, ha mindent megtehet is az ember
2. Miért hiábavaló mindez?
a./ Mert elmúlik és elvész:
• lehet, hogy már holnap – hiszen az ember oly sok tőle független erő és hatalom
számára van kiszolgáltatva
• a halál úgyis mindentől elválaszt
b./ Mert életünk nagy kérdéseire – a lélek boldogsága, a bűn, a halál … – nem adnak választ
3. Mi az, amiért érdemes élni és küzdeni, ami nem hiábavaló?
Egyetlen van, ami boldoggá és megelégedetté tehet és amit magunkkal vihetünk ebből a világból: az
örök élet, amelyet Jézus Krisztus hozott el számunkra.
127.
Préd 4:7-12
Nem jó az embernek egyedül!
Bev. 1Móz 2:18: „Nem jó az embernek egyedül” – hogy „nem jó”, azt naponként tapasztalhatjuk ...
1. „Láttam a nap alatt ilyen hiábavalóságot...” – van egyedülálló ember.
A „hiábavalóság” héberül „lehelet”: ami elmúlik. És aki egyedül marad, az is elmúlik.
2. Egyedül – lehet egyedül lenni a családban, az emberek között, még a gyülekezetben is – de a
legrosszabb egyedüllét az Isten nélküli magány
3. Nem az lesz magányos, akivel nem törődnek – hanem aki nem törődik másokkal!
4. „Jobban boldogul kettő, mint egy...” – Jézus mondja: arról ismernek meg benneteket, hogy hozzám
tartoztok, hogy szeretitek egymást – azaz együtt vagytok! (Isten ígéretei is ehhez kapcsolódnak.)
5. „Hármas fonál” – csak Isten tud összekötni két vagy több embert úgy, hogy annak legyen gyümölcse,
áldása és jövője!
128.
Préd 5:1
Az igehirdetés veszélye
Bev. Az Ige szerint Isten házába menni nem veszélytelen dolog!
1. Mi történik az istentiszteleten?
Isten beszél és a hallgatók Vele találkoznak! És egy olyan helyen nem lehet közömbösnek maradni, ahol
a bírói székben Isten ül! Aki elítél vagy felment.
Az ember sehol nem veszíthet olyan sokat, és sehol nem is nyerhet olyan sokat, mint az Isten házában!
2. Lehet ide különbözőképpen jönni:
a./ Sokan könnyelműen járnak istentiszteletre. Mert megszokták, mert csak egy embert akarnak
hallgatni vagy mert nem készülnek arra, hogy hozzájuk Isten akar szólni.
b./ Vannak, akik azt gondolják, hogy azzal, hogy eljönnek, érdemszerző jó cselekedetet hajtanak
végre.
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c./ És vannak, akik eljönnek gyönyörködni az igehirdetésben. Csakhogy az nem arra való,
hanem hogy engedelmeskedjünk neki!
3. Lehet innen többféleképpen elmenni is:
a./ Vannak, akik Jézus nélkül jönnek és Jézus nélkül is mennek haza.
Nekik nem volt értelme eljönni.
b./ És vannak, akik Jézus nélkül jönnek, de Vele mennek haza. Nekik volt értelme eljönni!
4. Egy fontos ﬁgyelmeztetés:
Drága ára van annak, hogy hallgathatod az igehirdetést: Jézus Krisztusnak meg kellett halnia, hogy
legyen evangélium! Becsüld meg!
129.
ÉnÉn 1:2
A Megváltó csókja
Bev. Nincs semmi bevezetés: a mennyasszony lángoló szívvel fut Vőlegénye elé, nevét sem mondja,
hanem azzal kezdi, ami a szívén van, s úgy beszél róla, mint aki számára nem létezik senki más.
A csók a szeretetnek azt a megnyilvánulását jelzi, amely által a hívő a Megváltóban boldogságát átérzi:
1. A kiengesztelés csókját megtérésünk alkalmával kaptuk meg, s oly édes volt, mint a méz
2. Az elfogadás csókjának helye még meleg a homlokunkon, jelezve hogy életünk és lényünk kedvessé
lett Isten előtt kegyelmének gazdagsága folytán
3. A közösség csókja, amely naponként újul meg és az összetartozást erősíti bennünk, míg végül az
4. Elnyerés csókjává válik, amely a lelket örökkévaló gyönyörrel tölti el, és amely egyben a Mennyei
Atya karjaiba záró csókja.
130.
ÉnÉn 2:3
Szerelmesem gyümölcse
Bev. A Szentírásban a hit mind az öt érzékszerv által van jelezve:
1. Hallás (Ézs 55:3, Róm 10:17) – a hit legelső gyümölcse a hallás: hallhatjuk Isten hangját, már nem
csak füleinkkel, de szívünkkel is!
2. Látás (Ézs 51:1, Lk 21:28) – felfogjuk és megértjük annak értelmét: ez a hit látása. De jelenti azt az új
szemet is, amelyen keresztül szemléljük a világot, emberársainkat és önmagunkat is: Jézus Krisztuson
keresztül, az Ige világosságánál.
3. Szaglás (2Kor 2:14-15) – ahogy egyre becsesebbé lesz számunkra az Ige, úgy találjuk egyre
vonzóbbnak, drága illattal teltnek, s minél inkább átitatja lényünket ez a mennyei illat, annál inkább
tesszük mi is kedvessé Urunkat ebben a „büdös” világban.
4. Tapintás, érzés (1Tim 2:13) – ez a hit megtapasztalása, elfogadása, a Krisztusban lévő valóságos
közösség átélése és megérzése.
5. Ízlelés (Zsolt 119:103, Ján 6:53) – mint a só az ételt, úgy ízesítimeg életünket Urunk Igéje, s érezhetjük, mennyire édes, kívánatos az Istennel való közösség, és mennyire „tápláló” az Úr szétosztott teste és
vére.
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131.
ÉnÉn 5:8
A szeretet betegsége
1. Annak a hívőnek szavai ezek, aki beteg az ő Ura iránti szeretet miatt: a kegyelemben részesült lelkek
sosem érzik jól magukat, ha nincsenek Krisztussal közösségben! Ha távol vannak Tőle, nincsen békéjük,
de minél közelebb vannak Ő hozzá, annál teltebb a szív, és nem csak békével, hanem örömmel, erővel,
szeretettel telik meg.
2. Ez a nagy vágyódás nagy áldással van egybekötve: „Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az
igazságot” – kimondhatatlanul boldog, aki Krisztus után vágyódik! Íme, minden boldogság titka!
3. A boldogság dícsérete ígéretet is foglal magában: megelégíttetnek! Ha az Úr Jézus maga iránti vágyat
kelt bennünk, akkor azt ki is elégíti, és ígérete szerint meglátogat bennünket kegyelmével és
szeretetével!
132.
Ézs 1:2
Isten nevelési módszere
1. Isten nevelési módszere:
a./ Szeretettel nevel
b./ Türelemmel nevel
c./ Igazságosan nevel
2. Mit tesz Isten az Ő népével?
a./ Először újjáteremti: ez az újjászületés
b./ Neveli: hitben, szeretetben, szolgálatban
c./ Gondját viseli: „Keressétek először Isten országát, és minden megadatik néktek”!
d./ Méltóságra juttatja: Isten ﬁainak neveztetnek, akik angyalok felett ítélkeznek és a menny
örökösei lesznek
3. Mégis vannak, akik elfordulnak Tőle:
a./ Akik megvetik szertetét
b./ Akik elfelejtik jóságát
c./ Akik elutasítják kegyelmét
d./ Akik visszaélnek nevével
4. Vajon ez Isten nevelésének csődje?
Isten úgy szereti az embert, hogy meghagyja szabadságát: választhat életés halál között! De úgy is
szeret, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen.
Ez a szeretet nevelő módszere, amely örökkévaló győzelmet arat a bűn és a halál felett!
133.
Ézs 1:10-17
Az igazi istentisztelet
1. Az istentisztelet, amely utálatos Isten előtt:
a./ Amely dicsekvés
b./ Amely hiúság
c./ Amely kényszer
d./ Amely érdemszerzés
e./ Amely képmutatás
f./ Amely csak beszédből áll
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2. Az istentisztelet, amely kedves Isten előtt:
a./ Amely lelki szomjúságból fakad
b./ Amely a szív feltárása
c./ Amely a bűn megvallása vagy elhagyása
d./ Amely a lélek hálája Isten kegyelméért
e./ Amely a testvéri szeretet megnyilvánulása
f./ Amely a Szentlélek jelenléte és kormányzása alatt zajlik
134.
Ézs 3:1-16
A bűn kórlapja
1. Miért nem lehet az emberben bízni?
a./ Mert bűnös
b./ Mert tehetetlen
c./ Mert hűtlen
2. A romlás jelei:
a./ Vétkeznek nyelvükkel
b./ Vétkeznek cselekedeteikkel
c./ Isten türelmét ingerlik lázadásukkal
d./ Dicsekszenek a bűnnel
e./ Másokat is bűnbe sodornak
3. A hitetlen élet bizonyságai:
a./ A lelkiismeretünk elhallgathatatlan hangja, amely vádol bennünket
b./ Az érzelmeink, amelyeken nem tudunk uralkodni, sőt amelyek uralkodnak rajtunk
a./ Az arcunk, amelyre rá van írva a szívünk és lelkünk állapota
b./ A bűneink, amelyek általában az emberek előtt is lelepleződnek
4. A bűn következménye – az ördög diadala:
a./ Elveszi az alkalmas vezetőket: akik hiába szóltak, a nép nem hallgatott rájuk. kegyelem,
hogy még hallhatjuk az Igét és annak hirdetését!
b./ Éhséget ad és nélkülözést, de a magára maradt nép nem találja a megelégülést
c./ Ellenséget támasz és elveszi a békességet
• meghasonlást a lélekben
• meghasonlást a családban
• meghasonlást a népek között
5. Isten ítélete:
A gonosznak gonoszul ﬁzetnek: gyümölcse szerint
DE: az igaznak jó lesz dolga! És van még kegyelem, van még idő a bűnbánatra és a bűnvallásra: jőjj
Krisztus keresztjéhez, amíg nem késő, jőjj, hogy múltadat letedd és egy új jövőt magadhoz ragadj
Isten kegyelméből!
135.
Ézs 5:1-7
Az Úr szőlője
1. Próbáljuk magunk elé képzelni a képet:
Valaki szőlőt ültet, kerítéssel védi a majdani termést, tornyot épít, hogy onnan őrizhesse majd, ha terem,
sajtót is vág a kőbe, hogy az is meglegyen – előkészül, mert nemes vesszőt hozott és bő termést vár.
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Eltelt néhány év, és a szőlő termett: de vadat! (A természetben ez nem fordulhat elő, de itt szándékos
ez a kép!) Mit meg nem tettem a szőlőmért – kérdi Isten. Mégsem terem – jőjjön az ítélet!
2. Mi ennek a képnek az Ószi magyarázata?
a./ Isten drága szőlője: Izráel háza
b./ Mit tett érte Isten?
• Kiválasztotta – nem érdemei alapján, hanem szeretete alapján
• Megszabadította
• Kijelentette magát előttük
• Soksok csodát tett
• Sok bűnüket és hűtlenségüket megbocsátotta
És ez a „szőlő” mégsem termett!
3. De mit jelent a Bibliában a gyümölcstermés?
a./ Engedelmesség: Isten népe Isten parancsainak megfelelően éljen és ennek nyomán
változzék az élete
b./ Bizonyságtétel az élő Istenről
4. Van ennek a példának Úszi megfelelője: Ján 15. része!
Ez a példázat szinte szóról szóra megismétli az első tanítását:
A két gyümölcs:
• engedelmes élet
• bizonyságtétel (Zsid 13:15!)
5. Hogyan terem gyümölcs a vesszőn (v. a fán)?
a./ A gyümölcsfa gyökere felszív sok tápanyagot, átalakítja, hogy végül gyümölcs fakadhasson
b./ A életünk gyümölcse pedig a Szentlélekből fakad! De erre nagyon gondosan kell ügyelnünk,
és megfelelően táplálnunk az Igével, az imádsággal, az Istennel és gyermekeivel való
közösséggel!
136.
Ézs 6:1
Felejthetetlen idők
1. Felejthetetlen idők és alkalmak:
a./ Amikor Isten életet adott
b./ Amikor Isten újjászült
c./ Amikor Isten szolgálatra hívott
2. Az elhívott ember látása:
a./ Látja Isten hatalmát
b./ Látja Isten erejét
c./ Látja Isten szeretetét
d./ Látja Isten igazságosságát
e./ Látja Isten kegyelmét
3. A feledés homokja:
a./ Amit belep: az emberi nagyságok, tettek és szavak
b./ Amiket soha el nem fedhet: Isten Igéje és Krisztusban megjelent bizonyságtétele
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137.
Ézs 6:1-8
Próféták születése
1. A prófétai kiáltás:
a./ Lelplezi a bűnt
b./ Megtérésre hív
Erre van szüksége ma is a világnak és az Istentől elfordult embernek!
2. Ki által szól az Úr?
a./ Akit elhív
b./ Aki engedelmes
c./ Aki alkalmas
3. Milyen eszközöket keres Isten?
a./ Aki tiszta: akit megtisztított Isten kegyelme
a./ Aki alázatos
b./ Aki bátor
c./ Aki engedelmes, nem törődve azzal, hogy az ő engedelmessége mibe kerül másoknak
4. Hogyan születik a próféta?
a./ Aki Istent szolgálni akarja, annak először le kell szállnia a bűntudat mélységeibe ...
b./ ... hogy azután fölemelkedhessék az üdvösség magasságába ...
c./ ... és akkor elindulhat a szolgálat útján, amin végig kell mennie!
138.
Ézs 6:5-9
Isten formáló kezében
1. „Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok ...” – egy bűnös ember
2. „Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok ...” – egyben bűnbánó ember
3. „...bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva.” – megtisztult ember
4. „Menj ...!” – megszentelt, azaz kiválasztott ember
5. „Menj ...!” – megbízatást nyert ember
139.
Ézs 7:1-10
Isten szolgálatában
1. Bíztatás: Ne félj!
a./ Ne félj, ha szólnod kell Isten Üzenetét!
b./ Ne félj, ha ellenség támad rád!
c./ Ne félj, ha nyomorúság, betegség rémiszt!
d./ Ne félj még a haláltól se!
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2. Intő példa: a füstölgő üszökdarab
Annak az élete, aki elveti az Istent és akit elvet az Isten:
a./ Valamikor lángralobbant szálfa volt
b./ Ma már csak utolsó erejét adja ki
c./ Holnap pedig fekete hamuvá lesz!
3. Ígéret: ami egydül megáll a világon:
a./ Nem áll meg, amit az ördög akar
b./ Nem áll meg, amit a világ gondol
c./Nem áll meg, amit az ember tervez
d./ Egyedül az Isten akarata áll meg
4. A megmaradás titka:
a./ Hinni – Isten szavának
b./ Hinni – Isten hatalmának
c./ Hinni – Isten kegyelmének
140.
Ézs 7:9b
Hit nélkül nincs megmaradás!
1. Higgyünk Istenben!
a./ Isten megérdemli, hogy higgyünk neki. Ezt nem mindenkiről mondhatjuk el!
b./ Megérdemli, mert minden szava igaz volt!
c./ Semmi oka nem lett volna, hogy ne legyen igaz! Miért beszélne hozzánk? Miért hajolt volna
le határtalan dicsőségéből? (Ti soha nem erőltetnétek magatokat, hogy egy hangyának
kijelentsétek magatokat!) Azért tette volna, hogy megcsaljon?
d./ Ha Istenben nem hiszünk akkor mi marad? Miben bízunk, miben reménykedünk?
2. Ján 3:26 – „Úgy szerette Isten e világot, hogy aki hisz ő benne...” – íme az evangélium!
a./ Higgyetek benne, mert senki nincsn, aki így szeretett benneteket!
b./ Senki nincs, aki ennyit megtett volna értetek: meghalt!
c./ Senki nem adhat ekkora ajándékot nekte: az örök életet!
141.
Ézs 8:5-8
Békés csermely és zúgó ár
1. A kegyelem csendes vizénél:
a./ Megpihen a lélek: nyugalmat és békességet talál a Békesség Fejedelménél
b./ Megtisztul a lélek: bűneire bocsánatot talál a golgotai keresztnél
c./ Felüdül a lélek
d./ Megújul a lélek: betölti Isten szeretete és elindul újra a szolgálat útján
2. A világ hatalmas áradatában:
a./ Elfárad az ember: belefárad a pénzhajszába, a bűnbe, a reménytelenségbe
b./ Csalódik az ember: önmagában, embertársaiban, álmaiban, a világban, az elvárásaiban
c./ Tönkremegy az ember: testileg, idegileg, lelkileg
d./ Elkárhozik az ember
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142.
Ézs 9:1
Árnyékból a fényre
1. A sötétségben élő nép: akik Isten nélkül, a bűneikben élnek – ezek, akik még nem ismerik Krisztust
2. A Világosságot látó nép: amely előtt felragyog Krisztus megváltó keresztje, amelynek kijelentetett az
üdvösség útja és a Világosság – ezek, akik ismerik Krisztust, de még nem követik
3. A Világosságban élő nép: akiket Isten kegyelme újjászült az Úr Jézus érdeméért – ezek Isten véren
megváltott gyermekei
143.
Ézs 9:5-7
Kisdedként is Isten!
[Karácsony]

1./ Felvezetés
a./ A keresztyéneknek is van bálványuk: a „Jézuska”. Akit örök gyermekségre ítéltek. Mert így
olyan aranyosan picike, aki beszélni sem tud, így az életünkbe sem szólhat bele. Aki olyan kis
tehetetlen, akivel mi is azt tehetünk, amit akarunk, és nem Ő rendelkezik velünk. Aki ki van
szolgáltatva tisztelőinek, akik évente egyszer körbeállják a bölcsőjét, azután pedig mennek
vissza a dolgukra, s közben maradnak ugyanolyanok, mint amilyenek voltak.
b./ Énekeljük: „Szent Fiú aludjál …” – nem ez a vágyunk nekünk is, hogy csak aludjon!
Így kényelmesebb nekünk. Nem olyan az életünk, mint a vendégfogadó, amelyre kiírták:
teltház, nincs hely! Jézus már nem fér be!
c./ Márpedig a Szentírás egészen másképp mutatja be a mi Urunkat! …
d./ Karácsonyt csak az ünnepel igazán, aki tudja, hogy kit ünnepel!
2.Íme, a gyermek, aki karácsonykor megszületett.
Hogyan próbálja meg Ézsaiás kifejezni a kifejezhetetlent:
a./ Az első neve ennek a gyermeknek: Csodálatos Tanácsos – jelent egyrészt politikai hatalmat: Ő a „királyok Királya”, aki kezében tartja az egész világtörténelmet. De utal arra is, hogy
egyedül Ő ismeri Isten nagy terveit, és Ő hajta végre is azokat! És eközben kész nekünk, kicsi
embereknek is tanácsot adni, amikor kérjük: Isteni tanácsot, vezetést!
b./ A második megnevezése: Erős Isten – Ez azt jelenti: „Benne lakozott az Istenség teljessége”.
Azt jelenti: Jézus nevére minden térd meghajol: mennyeieké, földieké és földalattiaké!
c./ A harmadik: Örökkévaló Atya – ez Jézus gondoskodó, gondviselő, oltalmazó szeretetére utal.
Olyan Ő, aki jól tudja, mire van szükségünk, és azt meg is adja nékünk.
d./ A negyedik: Békesség Fejedelme – a Bibliában a békesség sokkal többet jelent a negatívumok hiányánál. Jelenti a harmóniát, a bőséget, a biztonságot sőt az üdvösséget! Békessége annak
van, aki közösségre jutott Istennel, aki szeretetteljes közösségben él másokkal, és harmónia van
önmagában is.
Ennek a Megváltónak a születését hírdették az angyalok a karácsonyi éjszakában, és ennek a tudatában
borultak le a bölcsek imádni ezt a kisdedet. Mert Jézus kisdedként is ez a hatalmas és szabadító Isten
volt!
3. De vonjuk le ennek a próféciának az egyszerű következtetéseit:
a./ Ha Ő a Csodálatos Tanácsos – akkor ebből az következik, hogy én Tőle kérek tanácsot. Mert
alázatosan elismerem, hogy rászorulok a tanácsra. Méghozzá az Ő tanácsára – mert egyedül
abban bízom. És ha már tanácsot kértem Tőle, akkor annak engedelmeskedem is. komolyan
veszem azt, amit mondott. – Kelle nekünk ez a Csodálatos Tanácsos a mindennapjainkba?!
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b./ Hisszüke, hogy Ő az Erős Isten? – Hogy elég erős a mi életünk problémájához is?
És kérjük-e, várjuk-e az Ő erejét?
c./ És ha hisszük, hogy Ő az Örökkévaló Atya, akkor nincs okunk aggodalmaskodni!
Akkor nincs mitől félni! Ha komolyan vennénk azt, hogy Ő a mi szerető Atyánk, akkor
komolyan tudnánk venni azt is, hogy Ő tudja, hogy mire van szükségünk, és azt meg is adja;
tudja, hogy mit bírunk, és csak annyit ad.
d./ És azt megtapasztaltuke, hogy Ő a Békesség Fejedelme? Vagy: megbékéltünke már Istennel?
Elfogadtuke már az Ő bűnbocsátó kegyelmét? Mert akkor megbékélhetünk végre önmagunkkal,
embertársainkkal is! De csak akkor. És akkor nyerjük el azt a krisztusi békességet, amely nem a
környezetünktől függ, hanem éppen tápláló forrásává lehet a mi életünknek.
Lehet, hogy tudjuk mindezt – de ennek megfelelően élünk-e? Felnőtt-e már Csodálatos Tanácsossá, Erős
Istenné, Örökkévaló Atyává és a Békesség Fejedelmévé a mi kisded karácsonyi Jézusunk?
144.
Ézs 9:3-7
Gyermek születik nékünk
[Karácsony]
1. Jézus születése:
a./ Öröme volt Istennek
b./ Öröme volt az angyaloknak
c./ Öröme az embernek
d./ Öröme az egész világnak
e./ Csak a Sátánnak nem volt az öröme
2. Az örömüzenet: Isten emberré lett Jézus Krisztusban! „Immánuel: velünk az Isten!”
a./ Jézus hozzánk jött: bűnösökhöz, önző, hálátlan emberekhez: egyenegyenként
mindannyiunkhoz
b./ Jézus érettünk jött: mert „Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen”.
Érettünk jött, hogy bennünket visszavezessen az Atyai házba
c./ Jézus eljött, hogy meghaljon helyettünk: az ember bűneinek nagy árát nem tudta volna soha
kiﬁzetni: Ő megﬁzette helyettünk!
3. A karácsony a szeretet és békesség ünnepe: mert megszületett Isten szeretete és a Békesség fejedelme:
a./ Szeretet és békesség volt szavaiban
b./ Szeretet és békesség volt szívében
c./ Szeretet és békesség volt minden tettében
d./ Szeretet és békesség keresztjének üzenete is
e./ Szeretetet és békességet ad annak, aki Őt befogadja
f./ A szeretet és békesség követe lesz az, aki Őt követi
145.
Ézs 9:6
Gyermek születik – Fiú adatik
[Karácsony]
1. Gyermek születik – Fiú adatik (elméleti rész)
a./ Jézus Krisztus emberekhez hasonlóvá lett: született! A Hatalmas Isten egészen közénk jött,
hogy megajándékozhasson minket
b./ De Jézus Krisztus Isten Fia: tehát adatott! Mert nem természetes létformája az Istennek az
emberség, az Örökkévalónak a mulandóság …
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c./ Jézus Krisztus tehát egyszerre ember és egyszerre Isten! Ez a karácsony csodája: az Isten
emberré lett, hogy az ember Istené lehessen. És ezt csak olyanvalaki hozhatja el, aki
önmagában hordozza mind az emberség, mind az istenség teljességét.
2. Gyermek születik, Fiú adatik – nékünk (gyakorlati rész)
a./ Honnan tudjuk, hogy Krisztus valóban nékünk született?
• Onnan, hogy mi önmagunkban menthetetlenül bűnösök és elveszettek vagyunk: szükségünk van a Fiúra!
• Onnan, hogy újjászülethetünk: ha elfogadjuk Isten ajándékát Krisztusban, az életünk
fog bizonyságot tenni arról, hogy a Fiú nékünk született!
b./ Mi következik abból, hogy Krisztus valóban nékünk született?
• Nincs többé okom a félelemre!
• Nincs többé okom a szomorkodásra!
• Nincs többé okom a reménytelenségre!
• Egyedül a hálaadásra van okom!
146.
Ézs 9:8-12
Beszédet küldött Isten
Bibliavasárnap
1. Miért küldi Isten a beszédét?
a./ Hogy megértsék akaratát
b./ Hogy elfogadják akaratát
c./ Hogy engedelmeskedjenek Neki
d./ Hogy így életet nyerjenek
2. A felfuvalkodott ember:
a./ Semmibe veszi Isten beszédét
b./ Lekicsinyli Isten ítéletét
c./ Visszabeszél Istennek:
• Rágalmazza és szidalmazza Nevét
• Elégedetlenkedik
• Lázad Igéje ellen
3. Isten felemelt keze:
a./ Jelenti az Ő haragját
b./ Jelenti igazságát és ítéletét
c./ jelenti kegyelmét és türelmét
Jaj annak, akire lesújt ez a kéz!
4. Mire int Isten felemelt keze:
a./ Megalázkodásra
b./ Bűnbánatra
c./ Bocsánatkérésre
d./ Engedelmességre
e./ Jóvátételre
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147.
Ézs 10:12-23
A maradék

1. Akik elvesznek:
a./ A nagyravágyó szívűek:
• akik nem tudnak semmivel megelégedni
• akik nem tudnak semmivel betelni
• akik nem tudnak semmiért hálásak lenni
b./ A nagyralátó szeműek:
• akik másokat mindig kisebbnek (butábbnak, gyengébbnek ...) látnak, mint magukat
• akik magukat mindenkinél nagyobbaknak látják
• akik magukkal és tetteikkel dicsekednek
c./ A gyengéket eltaposók: akik összetörik az elhagyott tojásokat:
• azokat, akiket senki nem melegít a maga szeretetével
• azokat, akiket senki nem védelmez
• azokat, akikért senki nem harcol – ők sem!
d./ Az önmagukat dicsőítők:
• akik az Istennek kijáró tiszteletet maguknak követelik
• akik az Isten munkáját maguknak tulajdonítják
2. Akik megmaradnak:
a./ Akiket Isten maga kiválaszt
b./ Akik nem állnak ellene a kegyelemnek
c./ Akik kívánják az Úr szabadítását
d./ Akik engedelmesen követik az Úr Felkentjét
148.
Ézs 11:1-16
A zászló
Bev. Ez az egész fejezet Jézus Krisztusról beszél: nem lehet félreérteni a próféta szavait. Leírja az
eljövendő Messiás személyét és munkáját úgy, ahogyan az később beteljesedett
1. Jézus, mint „zászló”:
a./ A szeretet zászlója:
• azé a szereteté, amely emberré lett az emberért
•azé a szereteté, amely gúny és üldözés között is minden tettével szolgált
• azé a szereteté, amely „életét adta az ő barátaiért” – a bűnös emberért
b./ A békesség zászlója:
• azé a békességé, amely megbékíti az embert Istennel
• azé a békességé, amely megbékíti az embert embertársával
• azé a békességé, amely megbékíti az embert önmagával
c./ Az áldozat zászlója
• azé az áldozaté, amely mindenkiért feláldoztatott
• azé az áldozaté, amely minden bűnért eleget tett
• azé az áldozaté, amely a legszennyesebb életet is tisztára tudja mosni
2. Jézus, mint a „népek zászlója”
a./ Összegyűjti népét:
• a láthatatlan Egyházba, amely a megtértek és üdvözültek közössége
• és a látható egyházba, amely a gyülekezet, mint a testvérek életközössége
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b./ Vezeti népét:
• Igéjén keresztül
• Szent Lelkén keresztül
c./ Megőrzi népét:
• a kísértések között
• a bűn hatalmával szemben
• a világ csábításával szemben
• ... az örök életre
149.
Ézs 19:19-22
Egyiptom megtérése
1. Az evangélium útja: Egyiptomban (19. rész) és a lélekben:
a./ Először megvetik
b./ Amikor megértik igazságát, harcolnak ellene
c./ Azután megalázkodva elfogadják
d./ Végül hirdetőjévé válnak
2. Egyiptom: boldog ország:
a./ Amelynek szívében ott az áldozati oltár
b./ Amelynek határain ott a bizonyságtétel jele
c./ Amelynek népe megalázkodott Isten előtt
d./ Ahol az emberek szeretettel szolgálnak egymásnak
3. Boldog idő:
a./ Amikor a népek megtérnek
b./ Amikor az ellenségekből barátok lesznek
c./ Amikor megnyílnak a rég lezárt határok
d./ Amikor szent baráti közösségben és szövetségben élnek egymással a népek
„Elközelgett az Isten országa ...!”
150.
Ézs 21:11
Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról?
Bev. Keresztyén ember: állj őrhelyedre és légy készen, vigyázva várd Vőlegényed!
1. Mi fenyegeti viharként Isten gyülekezetét?
Mennyi az ellenség köröskörül! Felhőként borítja be a világot a bűn, a tévelygés, a tévtanítás, a sötétség!
Ébernek kell lenni, hogy az Úrtól kapott hófehér ruhánkat megőrizhessük!
2. Mely csillagokat lehet látni az éjszakában?
A nyomorúság idején mely ígéretek világítanak reményt adva felénk? Krisztus csillaga ragyog fenn az
égen, hirdetve, hogy eljött a világ Világossága, hogy fényt hozzon az éjszakába és elkészítse a szabadulás útját!
3. Mikor virrad meg?
Nincs messze a Vőlegény eljövetelének ideje! Senki nem tudja annak óráját, élj tehát úgy, hogy bármely
órában készen állj elé állni!
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151.
Ézs 22:1-12
Az egyetlen lehetőség
[Evangélizáció]
1. Jeruzsálem – és a mai városok lakosai:
a./ Telve voltak kiváncsisággal
• betolakodtak egymás életébe
• okkultizmus: rejtett dolgok utáni kiváncsiskodás
b./ Lármával teljesek voltak: nem tudtak csendben maradni Isten előtt sem
c./ Gyávák voltak: csak önmagukat féltették
d./ Megalázottak voltak
2. Vígasztalan állapot:
Amilyen Jeruzsálemé volt, olyan ma a léleké is:
a./ Kívül harc
b./ Belül félelem és romlottság
3. Repedések a falon:
a./ Hitetlenség
b./ Szeretetlenség
c./ Meghasonlás
d./ Erkölcstelenség
e./ Anyagi romlottság
f./ Mindezek végső oka: istentagadás
4. A hiábavaló építés:
a./ Hiába látják a repedéseket – aki becsületes, ma is észreveszi
b./ Hiába javítják az omlásokat, az összedölt házaket – hiába javítja a pszichológia, a jóga, az
agykontroll, a pozitív gondolkozás ...
c./ Nem látják Azt, aki mindezek mögött áll: Istent magát!
5. Fölhívás megtérésre:
a./ Alázkodj meg Isten Igéje előtt!
b./ Valld meg bűneidet!
c./ Tagadd meg testi vágyaidat és indulataidat!
d./ Szenteld oda magad Istennek!
Mindezt egyetlen helyen teheted meg: Krisztus golgotai keresztje alatt!
152.
Ézs 27:2-6
Az Úr szőlője
[Evangélizáció]
1. Hogyan lehetünk Isten szőlője?
a./ Ha meggyökerezünk
b./ Ha kivirágzunk
c./ Ha gyümölcsöt hozunk
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2. Miként vigyáz Isten az Ő szőlősére?
a./ Éjjelnappal őrzi
b./ Megöntözi: Igéjével
c./ A gazt és tövist kiégeti belőle
d./ Szüreteli: mennyei aratásra
3. Légy szőlőse az Úrnak: Köss békét Istennel!
a./ Hogy el ne vessz bűneid miatt!
b./ Hogy üdvösségre juss!
c./ Hogy áldássá légy mások számára!
4. Hogyan lehetséges ez?
Isten szeretete ...
a./ Megítél
b./ Összetör
c./ Megtisztít
d./ Újjáteremt
e./ Betölt mennyei erővel!
Jőjj a kegyelem trónusához, az Úr Jézus színe elé!
153.
Ézs 30:15-18
Öngyilkos rohanás
Bev. Ez a prófécia akkor hangzott el, amikor Izráelt asszír veszedelem fenyegette, és a nép pánikba esett,
és szövetséges után kapkodott. De nem az Isten szövetségében bíztak, hanem emberekében.
1. Miért rohan az ember? Miért vált bilinccsé a karóránk? – Hogy le nem maradjunk bármiről is – pedig
így éppen az Életről maradunk le!
a./ Ebben a nagy rohanásban felszínessé válik az életünk – és a hitünk is
b./ sokan nem ismerik az elégedettséget
c./ sokan nem ismerik saját képességeiket és teherbírásukat
d./ sokan ezt az öngyilkos rohanást további önpusztítással próbálják meg elviselhetőbbé tenni
Aki mindig töri, az előbbutóbb össze is töri magát!
2. Mennyire mást kínál nekünk az evangélium! (Máté 11:28)
a./ sokan azt mondják: ez a rohanás korszellem. De a korszellem mindig más volt és más is lesz,
mint az evangélium!
b./ nekünk meg kell tagadnunk a korszellemet is, ha meg akarunk állni és Jézust akarjuk követni!
c./ mert a békességnek ára van! Dönteni kell a fontossági sorrendről!
d./ de a mi békességünk árát Krisztus ﬁzette meg a Golgotán!
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154.
Ézs 34:16-17
Az Úr könyve
[Bibliavasárnap]
1. Az Úr könyve:
a./ Mindent magában foglal
b./ Mindenre megtanít
c./ Mindent eszünkbejuttat
d./ Mindenkor vezet
2. Hogyan állott elő az Úr könyve, a Biblia?
a./ Az Úr szája kimondta
b./ A prófétáknak kijelentette
c./ Szentlelke által összegyűjtette
d./ Hatalma által mindörökre fenntartja
e./ Minden korban és mindenki számára megeleveníti
155.
Ézs 35:1-10
Az örvendező élet
1. A félelmes szívűek öröme:
a./ Hogy velük is törődik Isten
b./ Hogy az erősebbek segítik a gyengéket
c./ Hogy Isten vígasztaló szavát hallják
2. A nyomorultak öröme:
a./ A vakok öröme: látják Isten dicsőségét!
b./ A süketek öröme: hallják Isten hangját!
c./ A némák öröme: van miről bizonyságot tenni!
d./ A sánták öröme: elindulhatnak új utakon: Krisztust követve!
e./ Az éhezők öröme: megelégíttetnek a mennyből alászállott kenyérrel!
f./ A szomjazók öröme: örök életre buzgó forrást találtak, amelynek vizétől többé meg nem
szomjaznak
3. Az igaz ösvényt keresők öröme:
a./ Hogy megtalálták az egyetlen életre vezető ösvényt
b./ Hogy ezen az ösvényen biztonságban vannak
c./ Hogy ezen az ösvényen nem tévedhetnek el: maga az Úr Lelke vezeti őket
d./ Hogy ezen az ösvényen tisztátalan nem járhat velük
e./ Hogy ezen az ösvényen sok utitársuk akad: újjászületett testvéreik
4. A megváltottak öröme:
a./ Hogy megtérhettek: Isten kegyelme hozzájuk is lehajolt és megtisztította őket
b./ Hogy láthatják céljukat, ahová mennek: a mennyei Jeruzsálemet
c./ Hogy ott többé nem lesz sírás és jajgatás
d./ Hogy ott csak öröm lesz, a megváltottak közössége drága Megváltójukkal!
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156.
Ézs 36:1-22
Az ellenség

1. Mire törekszik az ellenség?
a./ Hogy megismerje a gyenge pontjainkat
b./ Hogy bizalmatlanságot keltsen bennünk
• Isten iránt
• és egymás iránt
c./ Hogy megfélemlítsen bennünket

2. Az ellenség módszerei:
a./ A hazugság
b./ Az ellenséges propaganda (11-20.v.)
c./ Az Igének hamis idézése (v.ö. Lk 4:9-12)
d./ Istenre való hazug hivatkozás
3. Mit akar elérni az ellenség?
a./ Hogy elfordítson az Isten iránti bizalomtól
b./ A Krisztusba vetett hittől
c./ Az egymás iránti szeretettől
4. Mi a feladatunk a kísértések idején?
a./ Az Úr előtti csendességben maradni
b./ Elleneállni az ördögnek, és az elfut (Jak 4:7)
c./ Imádkozni
d./ Bátran harcolni Isten mellett
157.
Ézs 41:10
Ne félj!
Bev. Az ember együtt él a félelemmel, természetesnek tartja – és most itt egy rendelet: Ne félj!
1. Miből ered (vagy mivel táplálkozik) a félelem?
a./ a bűnből fakad
b./ ha a bensőmbe tekintek (az óemberre), félelem fog el
c./ hát még a külső dolgok miatt (szegénység, betegség, megélhetési gondok stb.)
2. Isten azonban „parancsolja”: Ne félj!
a./ mert a félelem: hitetlenség
b./ mert a félelem: bizalmatlanság
c./ mert a félelem kárt okoz: elveszi az örömöt
d./ mert a félelem kárt okoz: elveszi a reménységet
3. De lássuk az Íge biztatását és bátorítását:
a./ félelmünk alapja, hogy egyedül maradunk – de ne félj, én veled vagyok!
b./ félelmünk alapja, hogy elveszíthetünk sokmindent – de ne csüggedj, én vagyok a te Istened!
– elveszíthetsz mindent, de a Mindenhatót soha!
c./ félelmünk alapja a gyengeségünk is – de ne félj, én megerősítelek!
d./ félelmünk alapja, hogy segítség nélkül maradunk – de ne félj, mert én megsegítelek!
e./ félelmünk alapja a bűneink következménye – de ne félj, mert igazságom jobbja támogat:
a golgotai megváltás
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158.
Ézs 43:1-3
Karácsonyi könnyek
[Karácsony]
1. Vannak elfelejtett karácsonyi könnyek:
a./ Az életnek két nagy problémája van: a bűn és a halál
b./ A karácsony megoldást kínál ebben az elveszett állapotban: megjelent Isten kegyelme Jézus
Krisztusban, aki legyőzte a bűnt és a halált egyaránt
c./ A csillogó karácsonyfa alatt azonban elfelejtik ezt az emberek: elfekejtik a bűnüket és a
kegyelmet is!
2. Vannak elfogyhatatlan karácsonyi könnyek:
a./ Gondolj a karácsonyfa nélküli emberekre, akiknek még ez a nap sem hoz örömet, békességet,
hisza annyi boldogtalan, magányos, elrontott életű ember van ma a világon
b./ De Isten neveden szólít:
• mert ismer téged
• mert törődik veled
• mert segíteni akar, hogy az örök problémád, életed nagy problémája megoldódhasson,
és elfogyhatatlan könnyeid felszáradhassanak
3. Vannak elsiratlan karácsonyi könnyek: ezek a bűnbánat elsiratlan könnyei
4. Végül pedig vannak karácsonyi örömkönnyek is: Istennek Krisztusban megjelent kegyelméért és
szeretetéért hálás szív ujjongása és hálája
159.
Ézs 43:1-13
Isten népe
1. Isten kiválasztotta magának az Ő népét: ki az Isten választottja? A válasz a kérdés megfordítása: Aki
Istent választja!
2. Isten meg is tartja az Ő népét: támadhat rá bármi veszedelem, senki ki nem ragadhat az Ő kezéből!
(Ján 10:29)
3. Isten meg is dicsőíti az Ő népét: aki Istenben bízik, meg nem szégyenül!
4. Isten önmagát is megdicsőíti az Ő népében!
160.
Ézs 47:1-15
A babiloni szűz pusztulása
[Evangélizáció]
Figyelmeztető szó babilon régi és mai szűzeihez:
1. Az elkényeztetett leány:
a./ Nehezen viseli a megszégyenülést
b./ Nem tud megalázkodni
c./ Az élet viharai összetörik
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2. A megszégyenített leány:
a./ Megszégyenül szépségében
b./ Megszégyenül munkájában
c./ Megszégyenül hitében
d./ Elhallgat
e./ Elbújik
f./ Nem nyer irgalmasságot senkitől
3. Az elbizakodott leány:
a./ Azt hiszi, hogy mindig gazdag lesz
b./ Azt hiszi, hogy mindig ünnpepelt lesz
c./ Azt hiszi, mindig, hogy szép lesz
d./ Nem gondol a holnapra
4. Hogyan jön a veszedelem?
a./ Hirtelen, váratlanul
b./ Ismeretlenül
c./ Kikerülhetetlenül
5. Ki az, aki segíthet?
a./ A saját bölcsességed, szépséged, hited – nem!
b./ Emberek – nem!
c./ Egyedül Isten!
Babilon leánya, lásd meg nyomorúságodat és Szabadítódat, hogy megmenekülj és élj!
161.
Ézs 52:2-3
Rázd ki magad a porból!
[Evangélizáció]
1. Rázd ki magad a porból!
a./ Ember – lásd meg rongyaidat!
b./ Ember – vesd le piszkos ruháidat!
c./ Ember – kelj fel a bűnből és szakadj el a föld porától!
2. Mert nem pénzen váltattatok meg!
a./ Isten szeretete készítette el a váltságot
b./ Jézus Krisztus eljött érettünk ...
c./ ... és vérrel ﬁzetett érted és értem!
162.
Ézs 52:7-10
Az örömmondás hegyén
1. Az örömmondó ígérete: Szabadulást hoz az Úr!
a./ Békességet hirdet az emberek közt
b./ Jót mond: Isten szeret téged!
c./ Uralkodik a te Istened!
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2. Az örömmondó intelme: Halld őrállóidat!
a./ A prófétai szó bűntudatra ébreszt
b./ A prófétai szó bűnbánatra indít
c./ A prófétai szó kegyelmet hirdet
3. Az örömmondó kötelezettsége: Mondjanak a romok hálaadó éneket!
a./ Akinek az Úr megéoítette élete romjait, mondjon hálaadó éneket!
b./ Akit az Úr megszabadított, hirdesse a szabadságot!
163.
Ézs 53:1-12
Ézsaiás evangéliuma
[Evangélizáció]
1. Kicsoda Jézus Krisztus?
a./ Vesszőszál a száraz földből
b./ Utált és elhagyott
c./ Fájdalmak férﬁja
d./ Betegségek ismerője és elhordozója
2. Amit érettünk hordozott:
a./ Megsebesíttetett
b./ Megrontatott
c./ Büntetést vett fel
d./ Vétkeinket elhordozta
3. Hogyan szenvedett Jézus?
a./ Némán, mint a juh
b./ Szelíden, mint a bárány
c./ Alázatosan
4. Kortársai:
a./ Nem gondoltak vele
b./ Keresztjét megvetették vagy nevettek rajta
c./ A gonoszok közé számlálták
5. Íme, egy megdicsőült élet:
a./ Előbb a szenvedés
b./ Az engedelmesség
c./ A megvettetés
d./ Végül a feltámadás és a dicsőség
Mindez pedig éretted és helyetted!
Válaszolj erre a mérhetetlen szeretetre!
164.
Ézs 53:7
A néma vádlott
[Nagypéntek]
Kik azok, akik ezen a nagypénteken hangosan kiáltoznak a néma vádlottal szemben:
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1. Kajafás:
a./ A hűtlen papság megszemélyesítője, aki elárulja a Messiást.
Ezzel kapcsolatosan két gondolat:
• Az Újszövetségben már mindenki „pap” (ld. 1Pét 2:19)
• Az Úr Jézust elárulni ma is sokféleképpen lehet!
b./ A vallásos, „farizeusi” lélek megszemélyesítője
2. Pilátus:
a./ A megalkuvó diplomata megszemélyesítője
b./ Követlek Uram, „ha”, „csak”, „de”, „azonban” – az ilyen ember mindig talál valami kifogást,
hogy ne kelljen határozottan állást foglalnia, vagy utána moshassa kezeit
3. Heródes:
A testies gondolkozás megszemélyesítője, aki csak a földi gyönyöröknek él, a lelki dolgokra nem
„pazarol” időt
4. A Jézust csúfoló tömeg:
Az Úr Jézust, az Igazságot ismerő, de megtérni nem akaró és bűneikhez ill. a világhoz ragaszkodó
lelkek megszemélyesítői
Lám, ugyanolyan emberekkel van mai világunk is tele, mint akik nagypénteken megfeszítették
a Messiást!
Velük – velünk – szemben azért ott áll némán a Bárány, hogy elhordozza bűneinket!
165.
Ézs 53:12
Bűnösök közé számláltatott
Miért engedte magát az Úr Jézus a bűnösök közé számláltatni?
1. Mert csak ebben az állapotban lehet testvéreinek szószólójává: kívülről nem lehet bennlévőkhöz
szólni! Isten a bűnöstől várja a jóvátételt!
2. Mert így a bűnösök teljes szívükből vonzódhatnak Őhozzá: nem idegen, távoli az embertől az az
Isten, aki hozzá hasonló emberré lett, aki „testközelből” ismeri és éli meg azt a földi életet, amit
teremtményeinek élniük kell. Csak ez a teljes sorsközössétg hozhatja közel Istent az emberhez.
3. Mert így Ő ﬁzette meg a mi büntetésünket, hogy miénk lehessen az Ő dicsősége!
Ez a helyettes áldozat igazsága és áldása.
166.
Ézs 55:1-13
Prófétai evangélizáció
[Evangélizáció]
1. Az Úr hívása:
a./ Hajtsátok ide füleiteket és hallgassátok szavam!
b./ Jertek, akik szomjaztok: Nálam megelégedést találtok!
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2. Íme, a ti Istenetek:
a./ Bizonyosságot ad
b./ Népeket és fejedelmeket ad – gondoskodik népéről itt a földön is
c./ Önmagát adja!
3. A kegyelem órája:
a./ Megindult: legyetek hálásak érte!
b./ Még halad: éljetek vele!
c./ De egyszer megáll: el ne késsetek!
4. Isten bővölködik a megbocsátásban:
a./ Ahhoz, aki megtér
b./ Ahhoz, aki elhagyja gonosz útját
c./ Ahhoz, aki feladja bűnös gondolatait
d./ Ahhoz, aki Őt keresi és utána vágyakozik
5. Íme, amit kínál: a megváltozott élet:
a./ Örvendező élet
b./ Békességes élet
c./ Gazdag élet
d./ Áldásos élet
e./ Örök élet
167.
Ézs 59:9b
Segítség a Fényt keresőknek
Bev. Izráel nagymértékben eltávolodott Istenétől, de ahelyett, hogy bűneiket elhagyva megtértek volna,
a hazug prófétákra hallgattak. Világosságot kerestek, de csak sötétség várt rájuk.
1. Leírjuk azok jellemét, akik még sötétségben élnek, de már keresik a világosságot, mert érzik
szükségét.
a./ Bizonyos mértékig tudatában vannak annak, hogy a természetük része a sötétség
(és ezzel elégedetlenek) – hiszen már keresik a Fényt!
b./ Határozott elképzelésük van arról, hogy mi a fény.
c./ Van némi reménységük arra nézve, hogy valamiképp mégiscsak elérhetik a világosságot.
d./ Megtanulták már, hogy ügyeikkel Istenhez forduljanak – hiszen alapigénk magához az
Úrhoz intézett panasz!
2. Ennyi pozitív jellemvonással miért nem találtak még rá a Fényre?
a./ Mert nem jó helyen keresik a Fényt.
b./ Mert nem megfelelő lelkülettel keresik a Fényt.
c./ Mert nem ismerik az egyetlen utat, ami a Fényhez elvezet.
d./ Mert csak félszívvel kereik a Fényt.
e./ Mert valami bűnt dédelgetnek magukban, amit nem akarnak elengedni, mert ragaszkodnak
a sötétséghez.
f./ Mert Istennel csak alkalomszerűen keresik a kapcsolatot.
3. A gyógyulásról:
a./ Higyj az Úr Jézus Krisztusbanban – és üdvözülsz!
b./ Mi köze a világosságnak a sötétséghez? Krisztusnak a Baálhoz?
c./ Aki mindvégigállhatatos marad, az veszi az élet koronáját.
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168.
Ézs 60:1-2
Ádvent tanítása
[Ádvent]
1. Amiről az ádvent beszél:
a./ Ki az, aki Üdvözítőt küldtött néked? A szent és mindenható Isten, aki magában is tökéletesen
boldog, mégis jótetszéséből feltette magában, hogy „nem akar az ember nélkül boldog lenni”!
b./ Kinek küldetett az Üdvözítő? Földi, nyomorult ember, kárhozatot érdemlő bűnös, Istentől
elfordult és ellene fellázadt teremtmény. DE az Isten mégis szereti ezt az embert!
c./ Kit küldött az Atya üdvözítőül? Nem egy szent embert, nem egyet angyalai közül – hanem
saját, egyszülött Fiát! Mégpedig úgy küldte el, hogy nyomorúságos emberi testbe öltözve végigjárta az emberéletet, és gyalázatos halált halt miérettünk.
d./ Az Isten Fia nem kényszerűségből vállalta az üdvösség munkáját és a halált, hanem mert
ennyire szeretett bennünket!
e./ Ugyan mi lenne velünk és belőlünk, ha az Úr Jézus nem készítette volna el szabadításunkat
és üdvösségünket?
f./ Gondold meg: micsoda jót számodra szerzett az Isten Fiának eljövetele!
Bűneid bocsánatával és örökkévaló gazdagsággal ajándékozott meg!
g./ Milyen feltételektől tette függővé Isten, hogy szent Fia Üdvözítőd lehessen?
Egyetlen csupán: a hit! S ami ebből fakad: engedelmesség, hűség, szeretet!
2. Mire kötelez téged Istennek eme nagy jósága és kegyelme?
a./ Buzgó hálaadásra, dícséretre és magasztalásra
b./ Arra, hogy Uradat mindennél jobban szeresd!
c./ Akit szeretünk, annak tetszeni igyekszünk. Így szereteted megmutathatod, ha Urad akaratára
és tetszésére beszélsz, cselekszel és élsz, mindenekben Neki szerezve dicsőséget!
d./ Arra, hogy ezt a nagy kegyelmet és szabadítást másokhoz is elvidd, és őket Istenhez
elvezesd!
169.
Ézs 61:1
A megtört szívűek
1. Foglalkozzunk először a megtőrt szívűekkel:
mert sokan élnek ma is megtört szívvel, akik oly forrón vágynak a Krisztus gyógyító szeretetére
a./ ezeket az embereket kerülik: ha valakinek kedélye letört, ő maga nyomorúságban fetreng,
hamar elhagyják társai, mert társasága nyomasztó.
b./ rendkívül fájdalmas dolog megtört szívvel bírni
c./ a fájdalmon túl rendkívül elgyengít ez az állapot: ha megtörik a szív, megszűnik az élet
erőforrása.
d./ a megtört szív gyógyíthatatlan. Földi orvosság csak ritkán segíthet, akkor is csak felületi
kezelést adhat, és csak átmeneti ideig, míg az újabb törés el nem ér.
e./ ez az állapot leggyakrabban halálos: ha nem gyógyul meg, romlásba és pusztulásba dönt.
2. Ki az, aki meggyógyíthat? Emeljük tekintetünket az Áldott Orvosra: Jézus Krisztusra!
a./ az Orvos személye: Krisztus, aki
• végigélte ezt az életet hozzánk hasonlóan emberként
• a Golgotán magára vette a mi összes nyomorúságunkat
• de aki legyőzte a halált, és feltámadott
• és akinek hatalma van mindenre – Isten dicsőségének megjelenentése végett!
(És mi dicsőíti jobban Istent, mint a megszabadult és meggyógyult szív?!)
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b./ az Orvos megbízatása: „Az Úrnak Lelke van énrajtam ... hogy a megtört szívűeket
meggyógyítsam”
• ezért küldött engem az én Atyám
• erre felkent engem az én Atyám
3. Végül hogyan segíthet rajtunk az Áldott Orvos? Beszéljünk most a „mennyei gyógyításról”:
a./ sokaknak van megtört szívük a bűnbánat miatt – íme, Jézus elhozta a bűnök bocsánatát!
b./ sokak szíve törik meg, mert kitaszítottnak érzik magukat – de Jézus a Vele való közösséget
kínálja, s azon túl az Isten gyermekeinek közösségét!
c./ sok szívet tör össze a tanácstalanság és segítségnélküliség gyötrődésében – számukra kínálja
Jézus az Isten mindent felülhaladó értelmét és bölcsességét és a Mennyei Atya gondviselő
segítségét!
d./ megfárad és megtörik sok szív a betegségek terhe alatt – de az Isten Fiának van hatalma
elvenni és meggyógyítani a test nyomorúságát, de van hatalma megerősíteni a lelket azok
elhordozására is!
e./ sokak szíve törik meg a haláltól miatti kétségbeesés miatt – de Jézus elhozta a feltámadás
ígéretét és az örök élet ajándékát!
170.
Ézs 61:1-5
Jézus arca
[Evangélizáció]
1. Miért jött Jézus?
a./ Örömöt mondani a szegényeknek: Elközelgett a mennyeknek országa
b./ Bekötözni a sebeket: a lelki sebeket is!
c./ Hirdetni a szabadulást: Aki hisz a Fiúban, örök élete van!
d./ Megvígasztalni a gyászolót
2. Amit csak Isten tehet meg:
a./ Hamu helyett örömnek kenetét adja
b./ Gyász helyett dicsőségnek palástját
c./ Csüggedés helyett megújulást a léleknek
3. Amilyenekké a kegyelmet nyert emberek válnak:
a./ Megépítik a régi romokat: életük romjait is
b./ Helyreállítják a pusztaságokat
c./ Szívesen és szeretettel szolgálnak egymásnak
171.
Ézs 66:1-9
Templom és ország
1. Az igazi templom:
a./ Nem a kőből épített templom
b./ Nem a természet temploma
c./ Hanem a megtört szív
2. A kiválasztott ország:
a./ Isten megtervezte
b./ Isten megalapította
c./ Isten oltalmazza
d./ Isten megdicsőíti
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172.
Jer 1:4-10
Az Úr elhívása
1. Jeremiás elhívása:
a./ Jeremiás elhívása nem alkalmi elhívás (4-5.v.)
Jeremiás kiválasztatott, hogy prófétája legyen Istennek a nyomorúság idején
b./ Jeremiás elhívása nem önjelölt elhívás (6.v.) – Jeremiás nem kívánta a prófétaságot (17:16!),
mert átérezte felelősségét és népének keménységét, azon túl ﬁatal és tapasztalatlan is volt
c./ Jeremiásnak nem egyedül kellett elvégeznie feladatát – „Én veled leszek ...” – mondja az
Úr, és ez szolgálatának záloga
d./ Jeremiás küldetése: pusztítás és építés (10.v.)
2. A mi elhívásunk:
a./ A mi elhívásunk sem alkalmi elhívás (v.ö. Róm 8:29!) „Királyi papság” a részünk, a Felséges
követségében kell járnunk és az evangélium a mi üzenetünk, ami reánk bízatott
b./ A mi elhívásunk sem önjelölt elhívás – Isten az, aki keres, szólít, aki előbb szeretett
bennünket és kegyelmével magához vont
c./ Nekünk sem egyedül kell végigjárnunk földi zarándokutunk – azt ígérte az Úr Jézus:
„Veletek leszek minden napon a világ végezetéig!”
d./ A mi küldetésünk ugyanaz, mint Jeremiásé: az ördög munkájának pusztítása és a
mennyek országának építése
173.
Jer 6:27-30
Őrálló a vártán
1. Az őrálló első kötelessége, hogy meghallgassa Ura parancsát – Ez 3:17! (Zsolt 81:1117 szól arról,
mivé lesz a nép, ha nem hallgat a parancsra)
2. Az őrálló második kötelessége, hogy engedelmeskedjen Urának – Jak 4:7!
3. Az őrállónak fel kell öltenie Isten teljes fegyverzetét – Ef 6.rész!
4. Az őrállónak bátornak és erősnek kell lennie, nem futamodhat meg az ellenség elől! Harcolnia kell!
5. Az őrállónak ébernek kell lennie – 1Thess 5:6! Az alvó őrálló halállal bűnhődik!
6. Az őrállónak hűnek kell lennie mindhalálig!
174.
Jer 7:1-8:3
A nagy templomi prédikáció
Bev. Jeremiás valószinüleg többször prédikálta ezt az üzenetet, a 26. fejezetben is újra hallható,
de míg a 7. rész e beszéd tartalmára összpontosít, a 26. részben a hallgatókra tett hatása a hangsúlyos
Mivel vádolja Isten az Ő népét:
1. Rablók barlangjává tették az Úr házát (1-15.v.):
a./ Azt mondják: „Az Úr temploma van itt ...” – Isten nevére hivatkoznak, ahol pedig Ő nincs
jelen, meg akarják szentelni a szentségtelent!
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b./ Isten haragjának az oka: nem elég, hogy semmibe veszik Isten törvényét és bűnt bűnre
halmoznak, de azután nyugodt lelkiismerettel odaállnak az Úr oltára elé, és azt mondják:
minden rendben van! Megszabadultunk! Azután pedig folytatják tovább a gonoszságokat.
Ez a képmutatás nagyon elvetemült és pimasz formája!
c./ Még egy fontos tulajdonsága az Isten ellen lázadóknak: bár intette őket az Úr, nem
hallgattak Reá! Nem vették komolyan Istent! Ennek pedig mindig komoly ára van!
2. Hiábavaló imádság (16-20.v.):
Íme a következő jellemzője a bűnös Izráelnek: csak az ajkukkal tisztelik az Urat, de a szívükkel nem,
mindkét Úrnak szolgálni akarnak, Istenhez kiáltanak, de Baáltól várnak segítséget.
3. Hiábavaló áldozat (21-26.v.):
A külsőségeket megtartják, az égőáldozatokat elfüstölik, de az életüket nem áldozzák Istenüknek:
hazugság a vallás, a hit, az áldozat!
Vajon nem jellemzőek ezek a tulajdonságok mai világunkra is?!
Engedelmességet követel az Úr, nem égőáldozatot (22-23.v.)! Ez az egyetlen út az Életre!
175.
Jer 8:11 és 17:14
Üdvözítve vagy megcsalatva?
Bev. Kortörténet: hamis próféták és Jeremiás harca ... Manapság is feladata Isten szolgáinak, hogy
rámutassanak arra is, hogy miben nincs üdvösség. A ma embere nem üdvözli örömmel ezt az értesítést a
„mennyei gyógyszerről”, sőt azt sem akarják elismerni, hogy egyáltalán betegek.
1. Igen könnyű hamis üdvösséget szerezni. (Jer 8:11)
a./ első megállapításunk: az emberiség nagy része kétségkívül megcsalja önmagát
• van boldogság Isten nélkül is
• hamis próféták, hamis megváltók hirdetnek hamis üdvöt
• a(z üres) vallásosságban való bizalom
b./ miről ismerszik meg a hamis üdvösség útja?
• nem kell megváltozni: az ember „jó”
• nem kíván tagjaitól semmiféle önmegtagadást
• nem okoz semmi nehézséget annak megszerzése és megtartása
c./ ﬁgyelmeztetnünk kell: az ilyen „üdvösség” csalódást fog okozni és mélyen megsebez
2. Keressük az igazi gyógyulás útját! De milyen gyógyulásra van szüksége az embernek?
a./ amely megszabadít a bűntől és annak következményétől
b./ de ami megszabadít a bűnös természettől is
c./ ... hogy ellenállhassunk a kísértéseknek
d./ amely még legyőzi a halált is!
3. Hol található ez a teljes gyógyulás? (Jer 17:14)
a./ Istennél – azaz Krisztus golgotai keresztjénél
b./ a szívemben – mert Krisztus csak akkor tudja meggyógyítani, ha önként adom neki
c./ a gyógyulás hatása: „te vagy az én dicsekedésem” – dicsőítés és hála
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176.
Jer 10:1-6
A pogányok útját el ne tanuljátok!
1. Mi jellemzi a pogányok útjain járókat?
a./ Megrettennek az égi jelektől: megrettennek Jézus Krisztustól is
b./ Bálványimádók: saját kezük munkáját imádják és szolgálják
c./ Aggodaslmaskodók – Mt 6:31-32
d./ Engedetlenek a szívükbe írt törvénnyel szemben – Róm 2:15
2. Milyen kár ér bennünket ezen az úton?
a./ Szolgaság köteleivel kötözzük meg magunkat – Gal 5:1
b./ Elidegenedünk az isteni élettől – Ef 4:18
c./ Értelmetlen – mert hiteltelen – a bizonyságtételünk
d./ Elveszítjük az Istennel való kapcsolatot, ami az Élet fundamentuma és forrása
3. Hogyan menekülhetünk meg a pogányok útjának veszedelmeitől?
a./ Ahogy vettük Krisztust, úgy járjunk Őbenne – Ef 4:17-20
b./ Istenre nézzünk emberek helyett – Náh 7:7
c./ Ne szabjuk magunkat a világhoz – Róm 12:2
• sem gondolkozásunkban
• sem kívánságainkban
• sem cselekedeteinkben
177.
Jer 13:1-27
Öt változat egy sötét témára
Bev. Íme az ítélet az öt változata:
• a rothadt öv (1-11.v.)
• a boroskorsók részegítő itallal (12-14.v.)
• a tűnő fény és a sötétség (15-17.v.)
• a királyok bukása (18-19.v.)
• Jeruzsálem pusztulása (20-27.v.)
1. Mi volt az ítélet oka? (10.v.)
a./ „Ez a gonosz nép nem akar hallgatni az én beszédemre ...” – megveti Isten Igéjét
b./ „megátalkodott szívük szerint élnek ...” – megvetik Isten törvényét
c./ „más isteneket követnek, azokat tisztelik és imádják” – megvetik Istenüket és bálványoknak
áldozzák erejüket, idejüket, pénzüket, bizalmukat és életüket
d./ kevélyek (15.v.) – megvetik egymást is
2. Milyenné lesz ez a lázadó nép?
a./ Hasznavehetetlen (10.v.) – lehet, hogy egyébként sikeres, de Isten számára mindenképp
hasznavehetetlen: nem alkalmas a Vele való közösségre
b./ Összetörött (14.v.) – sem Izráel, sem az ember nem életképes Teremtője és Ura nélkül, csak
összetört és nyomorult árnyékélet vár rá
c./ Fogoly (19.v.) – fogságba viszik a népet, és fogságba kerül a lélek is: a bűn fogságába,
amely teljességre jutván halált nemz
d./ Megalázott (26.v.) – napfényre kerül minden bűn és gyalázatot hoz elkövetőjére
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3. Mikor lesz ennek vége?! (27.v.)
Az Úr féltőn szerető Isten és bánkódik a gonosz miatt! Térj meg Izráel és élni fogsz!
178.
Jer 29:13
Megtaláltok – ha kerestek!
Bev. Általános alapelv: akkor érkezik kegyelem és áldás Istentől, ha teljes szívünkkel keressük és
kívánjuk azt. Babilonban is akkor jön el a szabadulás a száműzöttek részére, amikor mindnyájan teljes
szívükből keresik majd az Urat.
1. A meg nem tértekhez: Keressétek Őt!
több olyan módja van az Istenkeresésnek, ami teljes bukásra van ítélve:
a./ amikor a szív egyáltalán nincs benne a keresésben
b./ némelyek csalárd szívvel keresik Istent – hamis vallásosság!
c./ némelyek kétszívűen keresik: egyik szívük Isten felé fordul, de a másik még a bűn felé
d./ némelyek pedig félszívvel keresik: már nem teljesen közömbösek, de nem akarják
elkötelezni magukat
2. Hogyan keressétek Őt? Teljes szívvel!
De miért van, hogy aki teljes szívvel keresi, az biztosan megtalálja? Mert az Jézus Krisztusra talál,
aki teljes Megváltást kínál!
3. A visszaeső bűnösökhöz: keressétek Őt!
a./ akik viselkedése elszomorító és botránkoztató
b./ akik szájukkal hirdetik Isten dolgait, de a szívük üres
Keressétek, mert tőletek több kéretik számon!
4. Akik e gyülekezet tagjai vagytok: keressétek Őt!
(Gyülekezetre szabottan)
a./ hiszen azt óhajtjuk, hogy velünk legyen az Úr
b./ hiszen másokat is Hozzá akarunk vezetni
179.
Jer 31:33
Ami mindenre elegendő
1. Kívánnál boldog lenni és szükséged van valamire, ami megelégíthet? – Íme: „Leszek nékik Istenük.”
2. De többet kívánsz szükségeidnél, és vágyódsz élményekre, kimondhatatlan örömre – Erre is elég:
„Leszek nékik Istenük.”
3. Reménységre vágysz, amely távlatot és célt ad életednek – Mi lehet több ennél: „Leszek nékik
Istenük”?
4. Társra vágysz, akire minden körülmények közt számíthatsz, aki soha el nem hagy, sőt aki életét is
áldozza éretted? – „Leszek nékik Istenök” – Krisztusban életük!
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180.
Jer 50:45
Sírók – kérdezősködők – szövetségkötők
1. Akik Isten kegyelmes vezetésével visszatértek Babilonból, először sírtak.
a./ nem hiszem, hogy igazán jössz az Úrhoz, ha nincs benned nagy szomorúság a bűn miatt
b./ Izráel és Júda esetében ez a búsulás olyan erős volt, hogy más érzések – viszály, gyűlölködés
– fölé kerekedett.
• Amikor megbékélünk Istennel, megbékélünk az emberekkel is!
c./ „sírva mentek” – vagyis e szent szomorúság miatt nem fognak üldögélni, hanem „keresik
Istenüket” és „Sion felé igyekeznek”. (v.ö. a tékozló ﬁú: „Felkelek és elmegyek apámhoz...”
2. ezekből a szomorkodókból kérdezők lettek.
(5.v.:) „Sion felől kérdezősködnek, arra felé igyekeznek.”
a./ az mentette meg őket, hogy nem szégyellték bevallani tudatlanságukat: Merre találjuk az
Urat?
b./ abból, hogy kérdezősködtek a helyes út felől, látszik, hogy taníthatók voltak. Égtek a vágytól,
hogy tanítsák őket „az Úr ösvényeire”.
c./ bár jó úton jártak, mégis kérdezősködtek – nem bízták el magukat. Csak akik állandóan kérdezik Isten Igéjét, azok nem fognak eltévedni...
d./ kérdeznek ugyan, de tobvábbra is eltökéltek. Mennek.
e./ bár kérdezősködnek, mégis tudják hová tartanak. A Sion felé vezető utat kérdezik!
3. végül szövetségkötőkké váltak.
(5b.v.:) „Jertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe”.
a./ az Úrhoz akartak csatlakozni
b./ milyen hosszú időre történt a szövetségkötés: „örök szövetséggel...”
Egyes hívők megpróbálnak csak hébehóba törődni Istennel.
c./ a legünnepélyesebb módját választották az Úrhoz való csatlakozásuknak: szövetséget
kötöttek. Nem csak ígéret, eskü ...
d./ „amely nem megy feledésbe” – mert Isten az, aki nem felejt!
181.
JerSir 3:22-24
Jeremiás siralmai
Bev. A könyv szerkezete kifejezi azt a mérhetetlen szenvedést és keserűséget, amiért Jeremiás sír.
(stílusa: akrosztikon)
1. Jeremiás alázattal fogadja Isten kezéből az ítéletet. (Jób 2:10) Nekünk is meg kell tanulnunk Isten
kezéből elfogadni mindent. (Hogyan fogadjuk mi a próbákat?)
2. Világosan megvallja az ítélet okát: bűnbánattal szól az Úrhoz. „Vétkezvén vétkezett...” (1:8.v.)
Aki ezt fölismeri, azt Isten már kifelé emeli a mélységből és egyre inkább vígasztalja.
3. „Mi voltunk gonoszok...” (3:42) – a bűnt mindig ítélet követi – de ez is csak Isten szeretetét jelzi, mert
meg akar menteni bennünket a végső ítélettől!
• de miért kell ezt mindig megvárni?
• nem lehetne hamarabb befejezni...?
• sőt, el sem kezdeni vétkezni?
• nem lehetne már az elején komolyan venni Isten törvényét?
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4. Minden gonoszságunk oka, hogy az „Ő szava ellen rúgodozunk”! (1:18)
5. Hamis próféták (2:14) mindig lesznek, és mindig az Isten ellen fognak hangolni! Mindig tudnak könnyebb, szebb, kényelmesebb utat ajánlani, mint az Isten útja!
6. De Jeremiás minden pusztulás és sírás ellenére is bízik az Úrban! „Mert jó az Úr azoknak, akik várják
Őt ...” (3:22-26 és 30-33!) – Ez az evangélium!
182.
Ez 16:5-6
Az elhagyott gyermek
[Evangélizáció]
Bev. Ezékiel könyvének ez a része a zsidó népről szól, amikor még rabszolgasorsban élt Egyiptomban.
A fáraó parancsa szerint ﬁúgyermek nem maradhatott életben, „kidobták őket” a halálba. – Ez ábrázolta
Izráel népének állapotát. Ilyennek látta őket Isten, ezt íratta le Ezékiellel, hogy népe mindenkor emlékezzen arra, honnan hozta ki az Úr őket hatalmas kézzel! – Ugyanakkor ez a kép kiábrázolja az egész
emberi nem állapotát és sorsát is:
1. Először is megmutatja az ember nyomorúságát:
a./ Amilyen tehetetlen, halálra ítélt az elhagyatott gyermek, olyan nyomorult az ember is Isten
oltalma nélkül.
b./ A kivetett gyermek képtelen arra, hogy segítsen önmagán – így az ember sem tudja magát
teljessé és „befejezetté” tenni. Az emberi természet erőtlen, semmit nem tehet annak érdekében,
hogy helyzete rendbejőjjön. Egyetlen halott sem tudja életre kelteni önmagát!
c./ „Útáltak, amikor megszülettél …” – az ember könnyen megcsalja önmagát, és azzal áltatja,
hogy mégis van benne jó.
2. Másodszor megmutatja, hogy segíteni csak Isten tud:
a./ Egyedül neki van hatalma ahhoz, hogy kimosson bennünket bűneink mocskából és újjátegye
gonosz szívünket – Jézus Krisztus váltsághalála által!
b./ „Maradj életben” – azt jelenti: válaszd az életet! Válaszd a kegyelmet!
183.
Ez 33:10-11
Az Isten szava
1. Isten szava az emberről: (10.v.)
a./ „Ránk nehezednek bűneink és vétkeink ... [Rajtunk vannak bűneink ...]” – nem lehet
letagadni az ember bűnösségét!
b./ Bűnünkben „elsorvadunk [megrothadunk]” – a bűn következményeit sem lehet elkerülni!
c./ Hogyan maradhatnánk életben?! – a kétségbeesés és kilátástalanság sikolya
2. Isten szava önmagáról: (11.v.)
a./ „Nem kívánom [Nem gyönyörködöm]” a bűnös halálát! – Isten hosszútűrő, szerető Úr
b./ A bűnös térjen meg gonosz útjáról és élni fog!
• mert Isten bűnt bocsátó Úr
• mert a megbocsátás útját is elkészítette, amely a halálból kivezet az életre: ez az út
Jézus Krisztus!
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184.
Ez 37:1-14
A Szentlélek munkája
[Pünkösd]
Bev. Isten Lelke, amely megeleveníti a halott csontokat és a halott lelkeket azáltal, hogy megmutatja
Krisztus váltságművét
1. Miben áll a Szentlélek munkája?
A próféta három dolgot lát:
a./ Száraz csontokat – ez a lelki halál állapota
b./ Megmozduló csontokat – ez az ébredés, a megtérés állapota
c./ Megelevenedett csontokat – ez az újjászületett és megigazult ember állapota, a
megszentelődés útja
2. Hogyan munkálkodik a Szentlélek ma?
a./ Megeleveníti az írott Ige kijelentését
b./ Ráébreszti a lelket a bűnére
c./ Felragyogtatja a lélek előtt Krisztus megváltását
d./ Újjászüli a bűnbánó lelket Jézus vére által
e./ Naponként vezet
185.
Ez 44:4-31
Az Úr házának vagy az Úrnak való szolgálat?
1. Az Úrnak való szolgálat és az Úr házának való szolgálat nagyon hasonlít egymáshoz, és nehéz megkülönböztetni.
2. Az Úrnak való szolgálat alapja az Felé való közeledés és az Előtte való megállás. Lehetetlen messze
állni Tőle és szolgálni Neki!
3. Manapság inkább csak erlőre szeretnénk jutni, és nem tudunk csendben megállni. Pedig ahhoz, hogy
valóban Őt szolgáljuk, meg kell tanulnunk csendben egyhelyben állni és parancsra várni!
4. Isten előtt a bűnnek két fajtája van: az egyik a parancsaival szembeni lázadás, azaz az engedelmesség megtagadása, a másik pedig az a cselekvés, amelyre Isten nem adott parancsot! Az egyik lázadás, a
másik önhittség.
5. Aki az Úrnak szolgál, annak a vért és a kövérjét kell vinnie! Nem vihet akármit!
6. Az Úr szolgálata a belső szentélyben történik, rejtetten, nem az emberek szeme előtt hivalkodóan!
7. Az a munka, ami izzadást okoz, nem kedves az Úr előtt. Sajnos kevés keresztyén tud úgy dolgozni az
Úrnak, hogy bele nem izzadjon!
8. Sádók utódait választotta ki az Úr, mert nekik a szentély szentsége mindennél fontosabb volt! Neked
Isten szentélye (a Vele való közösség) fontosabbe mindennél?
9. Készek vagytoke, hogy a külső formákat hagyjátok porba hullni, vagy mindenáron fenn akarjátok
azokat tartani?
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10. Isten nem önkénteseket akar az Ő munkájába, hanem besorozottakat! Az Úr munkája sok kárt
szenved azon önkéntesek miatt, akik Őt nem kérdezve dolgoznak Őérte.
11. Neked szolgáloke Uram, vagy a munkának, a vallásnak, az Úr házának?!
186.
Dán 3:13-28
Az „igazi”
1. Az igazi hit: „meg tud szabadítani ... de ha nem is tenné ...” (17.v.) – Az igazi hit teljesen rá meri bízni
magát Istenre, és el tud Tőle fogadni mindent
2. Az igazi szabadulás: „...szabadon jártak a tűz közepén, és nem lett semmi sérülésük” (25.v.) – Isten
gyermekei szabadon járhatnak a bűn izzó kemencéjében, mert annak már nincs rajtuk hatalma!
3. Az igazi győzelem: „Áldott legyen ezeknek Istene!” (28.v.) – A hívő élet legnagyobb győzelme,
amikor a hitetlen dicsőíti miatta Istent!
187.
Dán 12:3
Fénylenek, mint csillagok
1. A csillag magasan van: már messziről látszik
2. A csillag világít a sötétségben és eloszlatja a homályt
3. A csillag tájékozódást nyújt
4. Fényét a Naptól kapja: visszatükrözi a nálánál nagyobb fényt
5. Nappal viszont nem látszik: nem akar szembeszállni a Nap fényével
6. A csillagok fénye mulandó: de akik sokakat igazságra vezetnek, azok örökké fénylenek
7. A hívő ember méltósága nagyobb a csillagokénál
188.
Hós 4:6
Isten Igéjének megvetése
1. Miben áll Isten Igéjének megvetése:
a./ Nem hinni benne
b./ Hinni, de nem törődni vele (nem venni komolyan)
c./ Olvasni, hallgatni – de nem cselekedni (élni)
2. Milyen következményekkel jár Isten Igéjének megvetése:
a./ Nincs áldás az életünkön
b./ Megbomlik a rend
• a társadalom életében („elpusztul a népem”)
• a közösségi életben (4-6.v.)
• a családi életben („én sem törődöm ﬁaiddal”)
• a lélekben: nincs szeretet, békesség, megértés ...
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3. Mi a megoldás:
Vedd komolyan Istent – Ő komolyan vett téged: Egyszülöttét adta, hogy meghaljon helyetted, és hogy
megajándékozhasson téged!
189.
Hós 7:8
Félkészen!
1. Ha a pogácsát nem fordítják meg, egyik oldalán sületlen marad!
a./ ... így maradt Efraim néhány vonatkozásában érintetlen az isteni kegyelemtől!
Bizonyos dolgokban engedelmes maradt, más oldalról viszont kitűnt sok engedetlensége is.
b./ Sok hívő élete ugyanilyen „félig sült pogácsa”: csak egyik felét engedik át Istennek, a
másikon uralkodnak ők! Csak bizonyos dolgokban engedelmeskednek, ami nagyobb áldozatba
kerül, ami önmegtagadásba kerül, azt már nem! Ők azok, akik kétfelé sántikálnak: de ne higgye
az ilyen ember, hogy a mennyek országába bejuthat!
c./ Az Isten nem csak a fél ﬁát adta oda az ember bűnéért! Jézus Krisztus nem csak félig váltotta
meg az embert! – Így nincsen csak félig megváltott, félig megszentelődött, félig átadott élet!
2. Az a pogácsa, amelyet nem fordítanak meg, hamarosan megég a tűz felöli oldalán!
Hogyan lehet „megpörkölődni” az Úr szolgálatában:
a./ Az egyik módja a farizeusi felfuvalkodottság: „feketére sül”, aki magát felmagasztalja,
másokon ítélkezik, Isten helyett törvényt ül!
b./ A másik dolog a törvényeskedés és a cselekedetekbe vetett hit: amikor valaki az érdemeire
tekintettel akarja kiérdemelni az örök életet, és annyit buzgólkodik, hogy az élete szabályosan
összeég az erőlködéstől, míg a másik oldalon, ahol Isten kegyelmének kellene állnia, teljesen
„nyers” marad!
c./ A harmadik módja a rajongás: a józanságot, az istenfélelmet és tiszteletet nélkülöző
szabadosság.
3. Uram, ha ilyen az állapotom: fordíts meg engemet!
a./ Nem akarok félig „sült” keresztyén lenni!
b./ Nem akarok szénné égni!
c./ Minden oldalról a Te kegyelmed és szereteted vegyen körül engem!
190.
Hós 14:2-6
Isten kegyelmes útja Izráellel
1. Mi volt a bukás oka?
a./ az ellenséges túlerő (v.ö. Sátán)
b./ a nép álnoksága (elhagyták istent, így kiszolgáltatva maradtak a gonosznak)
„Térj vissza hát Izráel az Úrhoz!”
2. Egy népet (vagy egyént) soha nem a tehetsége, ereje emelt föl, hanem visszatéréseaz Úrhoz!
Egyszerű út ez, mégis oly járatlan.
3. „Végy el minden álnokságot” – csak azt tudja elvenni az Úr, amit felé nyújtanak és előtte letesznek.
Aki ragaszkodik a bűnhöz, el fog veszni!
4. „Fogadd el, ami jó...” azt jelenti: Légy jó hozzánk! Könyörülj rajtunk! – A valódi bűnbánat
ismertetőjele, hogy a lélek Isten kegyelme után vágyakozik. De csak az tud Istenhez közelíteni,
aki a bűnt eltaszította magától!
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5. „Ajkaink tulkaival áldozunk neked...” A kegyelemből ajándékul kapott megbocsátás gyümölcse a
buzgó hálaadás és magasztalás, valamint a bizonyságtétel: ki voltam és kivé lettem Isten kegyelme által.
6. „Lóra sem ülünk és nem mondjuk kezeink csinálmányainak többé: Istenünk!” A bűnbánat nem csupán
megvallása, hanem elhagyása is a bűnnek! „Lóra sem ülünk...” – azaz lemondunk arról, hogy magunk
választotta eszközökkel segítsünk magunkon és bizalmunkat abba vessük, hanem engedjük, hogy Isten
vezessen és gondoskodjon rólunk.
7. „Kigyógyítom őket hűtlenségükből...” A teljes megtérést teljes összetöretésnek kell megelőznie: a
réginek meg kell halnia, hogy az új föltámadhasson! („az Úr megsebez, de be is kötöz!”)
8. „Olyanná leszek Izráelnek, mint a harmat...” – ami táplálja az Isten gyermekeit. És ettől fognak majd
„virágozni, mint a liliom”. Mert akit Isten táplál, az virágzik, annak vannak gyümölcsei, azt lehet és
érdemes követni!
191.
Hós 14:10
Az igazak járnak!
1. Egyenesek az Úrnak útjai
a./ Nem tévutak, hanem igaz utak
b./ Nem sötét, hanem világos utak
c./ Nem a bűn, hanem a szentség útjai
d./ Nem halálos, hanem megelevenítő utak
2. Az igazak járnak rajtuk
a./ Onnan lehet felismerni, hogy igazak, hogy járnak!
• nem állnak egyhelyben (akár évek óta)
• nem visszafelé haladnak (fejlődnek)
• nem tesznek kitérőket, vargabetűket
b./ Az igazak járnak – mert van céljuk
c./ Az igazak járnak – mert van vezetőjük
d./ Az igazak járnak – mert van segítőjük
3. A vétkesek viszont elbuknak
Mert Isten nem lehet közösségben a bűnnel, a szentségtelennel
192.
Ámós 3:2
Csak veletek léptem közösségre!
1. Ez a közösség felfoghatatlan kiváltság: az élő Istennel közös élet
2. Ennek közösségnek az alapja: Isten kiválasztó kegyelme, amely megszólítja ma is az Övéit
3. Ennek a közösségnek célja van: Isten tervét és akaratát betölteni az Ő dicsőségére
4. Ennek a közösségnek feltétele van: az Úr iránti engedelmesség
5. Ennek a közösségnek kötelezettsége van: az Úr számonkéri a bűnöket és a bűnösöket
6. De ennek a közösségnek mennyei jutalma van: a Vele közös örök élet
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193.
Ámós 4:12
(Mt 3:1-12)
Készülj Istened elé!
1. Miért készüljünk Isten elé?
a./ mert Isten eljött közénk és találkozni akar velünk
b./ és mert nekünk nagyon szükségünk van erre a találkozásra
• a múltunk miatt: bűneink bocsánata
• a jelenünk miatt: egy tisztább, „krisztusibb” élet ajándéka
• a jövőnk miatt: halál helyett örök élet
2. Mire készüljünk a Vele való találkozáskor?
Arra, hogy meg fogunk változni e találkozás során (újjászületés)
a./ Másképpen látjuk önmagunkat
b./ Másképpen látjuk a világot
c./ Másképpen látjuk az embertársainkat
d./ És egészen másképp látjuk magát Istent
3. Hogyan készüljünk Isten elé?
a./ alázattal – meghajolva Isten előtt
b./ őszintén – minden bűnömet megvallva és letéve
c./ hittel – Zsid 11:1
194.
Jón 4:5-11
Ninive kapujában
Bev. Jónás útja Ninivéig ...
Ninive kapujában ül az Úr és az ő prófétája. És ebből a közösségből csodálatos igazságok születnek:
lássuk, mit tanult Jónás az Úrtól?
1. Az első lecke: Isten erősebb, mint ő!
a./ Jónás azt hitte, hogy elmenekülhet Isten elől, amikor az ellenkező irányba indult – az ember
ma is azt hiszi, elmenekülhet Isten elől, ha nem veszi tudomásul a létezését. De Istent nem a mi
hitünk teszi Istenné: Úra Ő annak is, aki nem hiszi vagy nem akarja ezt!
b./ Azt hitte, diktálhat Istennek, amikor Ninive pusztulását követelte – az ember ma is diktálni
akar Istennek!
c./ De Isten erősebb, mint Jónás!
2. A második lecke: ő rosszabb, mint mások!
a./ Jónás az Úr kiválasztott eszköze: de fogcsikorogva engedelmeskedik
b./ Igehirdetése hazugság: megtérést hirdet, de szívében pusztulást kíván
c./ Ő maga nem tart bűnbánatot, de másokat „szeges ostorral ver” bűneik miatt
d./ Gőgösen nézi a zsákruhába öltözött, Istenhez kiáltó népet (v.ö. Lk 18:10-14)
e./ Mindezt betetőzte a tök miatti felháborodása, és kifakad a kelevény a megromlott szívéből:
‘nekem az a dudva drágább, mint Ninive, és annak minden bűnbánó lakója!’
Ma is ez a keresztyének legnagyobb betegsége és szégyene: a hit embereiből hiányzik az alázat, az
irgalmasság, a megbocsátás és a bűnbánat!

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

129

TheoLogion Kiadó

3. A harmadik lecke: Isten jobb, mint amilyennek gondolnánk!
a./ Megkegyelmezett Ninivének
b./ Megkegyelmezett az embernek: minden korok Jónásainak: elküldte Prófétáját, aki nem
halált, hanem életet hirdetett és adott!
Ninive kapujában nézzünk a golgotai keresztre és tartsunk bűnbánatot!
195.
Mik 2:10
Nagy utazás
1. Mit tudunk erről az utazásról:
a./ Mit tudunk arról a helyről, amit el kell hagynunk?
• egészen egyszerűen azt, hogy rossz!
• addig, amíg ezt valaki nem tudja és nem fogadja el, nem is akarja elhagyni!
b./ Mit tudunk arról a helyről, ahová mennünk kell?
• „ott nincsen sírás és jajgatás ...”
• ott csak öröm van – mert a megdicsőült Krisztus vár bennünket!
2. Mit tudhatunk magáról az útról:
a./ Jézus Krisztus mondta: „Én vagyok az út...”
b./ Ez az út valakinek a halálával kezdődik: a bennünk lévő bűnnek és az óembernek meg kell
halnia!
c./ Ez az út nagyon nehéz út: sok kísértés, próba, teher, harc kíséri ...
d./ De ez az út nagyon könnyű is, mert Isten ereje, bölcsessége, vezetése segíti!
196.
Mik 7:19
Legyőzött bűnök
Bev. Mindannyian a bűn hatalma alá vettettünk – de Krisztus kereszthalála megszabadított bennünket!
Nézzük most a Sátán különös hatalmának jeleit, amelyeket Isten mind legyőzött:
1. legyőzte a bűn varázslatos és hívogató hatalmát
2. legyőzte a bűn gátló hatalmát
3. legyőzte a bűn vádoló hatalmát
4. legyőzte a bűn uralkodó hatalmát
5. legyőzte a bűn fogva tartó hatalmát
6. legyőzte a bűn Istentől elválasztó hatalmát
197.
Agg 1:2-4
Mire van energiánk?
Bev. Aggeus próféta könyve a templomépítésről szól – de nekünk is templomot kell építenünk! Mert a
mi dolgunk ezen a világon a Krisztus kiábrázolása, Krisztus szolgálata és a Róla való bizonyságtétel!
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1. Az Úr háza nem épül: Azért nem építjük, mert nincs rá energiánk!
a./ Bezzeg a saját házatok már fölépült! „Mennyezetes házak” – azaz a luxusra van energiátok...
b./ Azután mennyi energiánk van arra, hogy a saját igazságunkat érvényre juttassuk!
c./ Mennyi időnk van az un. kultúrálódásra! (pl. TV!)
De az Isten házára és az Isten ügyére nincs energiátok?!
2. Építjük mi – csak nem most! (2.v.)
Nem mondunk nemet, de most nem időszerű. És elodázzuk! – De sok mindent odáztunk már el, de sok
dolog volt fontosabb, mint az Isten!
3. „Gondoljátok meg az utaitokat!”
Az ember hiába építi a sajátját, ha az Isten nem építi azt!
4. És a nép engedelmeskedett a próféta szavának!
Így is lehet Igét hallgatni! Ha a hívő nép így cselekedné meg Isten minden parancsát, lenne ébredés!
198.
Zak 4:1-10
A sorrend
Bev. A babiloni fogságból hazatérteknek – miként neked is dolgoznod kell, hogy legyen jövőd, legyen
perspektívád: mennyei perspektívád. (akkor: az Isten Templomának építése; most a Szentlélek templomának építése!)
1. Nem erővel, nem hatalommal – hanem Isten Szent lelkével!
2. Nem emberi tekintéllyel – hanem Isten tekintélyével!
3. Nem emberi bölcsességgel – hanem Isten Igéjével!
4. Nem emberi tervezgetéssel – hanem Isten vezetésével!
5. Nem emberi célokért – hanem a Mennyek Országának építéséért, Istennek engedelmeskedve.
6. Nem én – hanem Krisztus!
199.
Zak 5:1-4
A repülő könyv
1. Ahol bűn van, ott átok is van!
2. A bűnt nem lehet elrejteni! Az átoktekercs berepül azok házába és felemészti őket és javaikat.
A számonkérés tehát személyes!
3. Az egyházban sem lehet rejtegetni a bűnt! Az átoktekercs a Szentföld fölött lebeg, mert a Szentföldet
(az egyházat) akarja megtisztítani!
4. Az evangélium: Krisztus átokká lett értünk!
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200.
Zak 9:9
Ádvent nélküli Krisztusvárók
[Virágvasárnap]
1. Krisztust várja Jeruzsálem – Nézzük, milyen emberek vannak ebben a tömegben?
a./ Hirtelen lobbanású, indulatos lelkek, akiket mindig magával ragad mindenféle lelkesedés,
de ugyanilyen gyorsan „hűlnek ki” is
b./ Az útszélre húzódnak azóvatos lelkek, akik semmit nem akarnak kockáztatni: egyik
szemükkel Krisztust várják, a másikkal a farizeusokra tekintgetnek
c./ Egymáshoz húzódva állnak, sötét tekintettel az ellenséges lelkek: a hatalmukat féltők
és a vallásosak
d./ Szerteszéjjel állnak olyanok, akik Jézustól az élet gyönyöreit féltik
e./ Vannak köztük hitetlen lelkek, akik csak azért jöttek, hogy leleplezzék a nyilvánvaló csalást
f./ De vannak olyanok is, akik valóban a Messiást várják és látják Krisztusban
Te melyik csoportba tartozol?
2. Az embertömeg felett szózat hangzik: „A te Királyod jön hozzád!”
a./ A Király, aki mindeneken uralkodik
b./ A Király, aki mindenek szolgája lett
c./ A Király, aki életét adta éretted
3. A TE Királyod jön hozzád:
a./ Felismered?
b./ Elismered?
c./ Követed?
201.
Mal 2:5-7
Isten papjai
1. Isten az Ő papjainak...
a./ Felséges küldetést adott (7.v.): Isten Igéjét adta a szájukba és az Ő követeiként küldte el őket
b./ Megszentelt életet szánt (6.v.) – ez a vers nagyon tömören foglalja össza a szent élet
jellemzőit:
• az igazság törvénye volt az ő szájában: a beszéde bizonyságtétel
• nem találtatott álnokság az ő ajkaiban: v.ö. Jak 3:2!
• békességben ... jár Velem: nem lehet békétlensége sem a körülményei, sem a
lelkiismerete miatt
• ...és egyenességben jár Velem: Isten akarata az ő akarata! Életében nincsenek más,
görbe utak, kitérők ...
• sokakat megtérített a bűnből: ez a szent élet gyümölcse: Isten munkatársaként
eszközzé lenni a bűnösök megtérésében!
c./ Áldott sorsot ígér (5.v.) – az Istennel való életközösség biztonságát, örömét és áldásait
2. Az Újszövetségben mindenki pap: 1Pét 2:9!
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202.
Máté 2:1-11
Hódolat a Megváltónak!
[Karácsony]
1. Te többet láttál, mint a keleti bölcsek (akik „csak” Jézus csillagát látták):
a./ Te láthattad nagy hatalmát: amely parancsolt a szélvésznek, ördöngősöknek, betegségeknek
– és amely megtartotta a te életedet is
b./ Láthattad életének szentségét: mely a legnagyobb kísértéseket és nyomorúságokat is kiálta,
és engedelmes maradt Atyjának
c./ Láthattad könyörületét: amely megindult a bűnös, a beteg, a szegény, a kivetett iránt – és
irántad is
d./ Láthattad életének végét: a golgotai kereszten bevégzett áldozatát, amely eleget tett
mindannyiunk bűnéért
e./ Láthattad dicsőséges feltámadását: amely legyőzte a halált és reménységünk lehet az örök
élet felé
Hódolat a Megváltónak!
2. Ők csak a keleti égbolton látták csillagát – te Jézus nyomát mindenütt láthatod:
a./ Láthatod Igéjében: a Szentírás minden szava Krisztusról szól és Őhozzá vezérel
b./ Láthatod Őt imádságaidban: feltekinthetsz Reá és szólhatsz Hozzá
c./ Találkozhatsz Vele tanítványai körében: a gyülekezetben, ahol ketten vagy hárman összejönnek az Ő nevében, Ő ott van közöttük
Ezért jobban hódolj Megváltódnak!
3. A bölcsek megajándékozták a Messiást, azzal, amijük volt – Ő várja a Te ajándékaidat is:
a./ Várja az idődet: amikor Ő hív, legyen elég időd Őreá! Legyen időd a Vele való közösségre, a
szolgálatra!
b./ Várja a munkás kezedet: amely már az Isten országának építésén fáradozik, és nem a maga
hasznát hajszolja
c./ Várja az áldozatodat: az erődet, a pénzedet, azt, amivel szolgálni tudsz az Ő oltárán
d./ Várja a szavadat: a bizonyságtételedet, amely Róla szól és Őt dicsőíti
Hódolj a Megváltónak ajándékaiddal!
A bölcsek elmentek, miután átadták ajándékaikat – Te soha ne menj el Jézus közeléből!
203.
Máté 2:1-12 (11!)
Meglátták a gyermeket
[Karácsony]
1. „Bementek a házba …”
Óh, mennyi minden történt már, amíg idáig eljutottak ezek a bölcsek: mielőtt ők léptek volna, Isten
cselekdett.
a./ Messzi pogány földön jelet mutatott nékik – olyan jelet, amelyről tudták: a Megváltó érkezését adja hírül. Isten ma két jelet mutat a tőle távol, pogányul élőknek: az egyiket a saját szívükben: a szeretet hiányának jelét; a másikat pedig a karácsonyban: a szeretet ajándékának jelét.
b./ Ezek a bölcsek azután, hogy meglátták a jelet, el is indultak – de sok ember él mozdulatlanul!
Nem tudnak mozdulni sem mások felé, sem Isten felé!
c./ Bementek a házba – mert tudták, hogy ott található a Megváltó. Ma is van olyan ház,
amelyikről mindenki tudja, hogy ott található a Megváltó: az imaház.
d./ Menjünk be mi is ebbe a házba: az imaházba!
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2. „Meglátták a gyermeket …”
Hiszen ezért jöttek olyan messziről!
a./ Vannak, akik nem látják a gyermeket – mert nem akarják meglátni. Mindig másfelé néznek,
még karácsonykor is, inkább a csillogó ajándékokra, mint a saját fénytelen szívükbe – ezért nem
láthatják meg a karácsony legnagyobb ajándékát, magát Jézust sem.
b./ Vannak, akik csak egy kisgyermeket látnak – semmi többet. Látnak egy jó embert, egy szent
prófétát, egy nagy tanítót, egy vallásalapítót, egy régi mítoszt, egy bálványt, egy kedves
karácsonyi történetet – de nem látják meg benne magát Istent, az érettünk testté lett Igét.
c./ Vannak, akik meglátják ezt a kisgyermeket, és meglátják benne a Megváltót is, de mégis
élnek tovább úgy, mintha nem látták volna – ezek ülnek itt közöttünk is. Emlékeznek a
gyermekre, énekelnek Róla szép karácsonyi énekeket – de az életükön nem látszik meg ennek
a találkozásnak a hatása.
d./ Olyan jó volna azt tenni, amit a bölcsek tettek: „meglátták a gyermeket, és leborulva imádták
Őt.” Aki a lelkével, a hitével látta meg ebben a karácsonyi gyermekben a Golgotán helyettünk
és érettünk szenvedő Megváltót, az nem tud mást tenni, csak leborulva imádni az Istent!
3. „Kinyitották kincses ládáikat és ajándékokat adtak neki.”
Egész életünkben kincseket gyűjtünk … de mi lesz a mi kincseinkkel?
a./ Ezek a bölcsek magukkal hozták a kincseiket Jézus elé, és mindenüket odaadták neki
ajándékul
b./ Lehet, hogy a mi kincseink, amiket életünkben összegyűjtögettünk, nem ennyire szépek – de
ha Jézusnak adjuk mindenünket, Ő egészen átértékeli azokat, és megtölti őket mennyei
tartalommal
204.
Máté 3:1-12
Pusztába kiáltó szó
Bev. Keresztelő János megérkezik, nyugtalanít, kimozdít, és végül beállít a Krisztusra várók sorába.
1. A Keresztelő először örömhírt mond:
a./ itt van Jézus: mindaz igaz, amit Isten ígért!
b./ azt az örömhírt mondja, hogy Isten szeret és nem mond le a földről – és rólad!
c./ az egész ÓSzben arról volt szó, hogy el fog jönni – a Keresztelő mondja ki először múlt
időben: eljött!
2. De a Keresztelő nem csak hozzánk szól, de rólunk is mond valamit:
a./ Térjetek meg! – mert valami baj van veletek: rászorultok Isten kegyelmére!
b./ Térjetek meg! – mert még nem vagytok készen ...!
Milyen nagy Isten kegyelme: nem csak ideadta a Fiát, hanem még fel is készít bennünket a Vele való
találkozásra!
3. A Keresztelő, mikor hozzánk és rólunk szól – érettünk küzd:
a./ Az Úrra mutat: Nézd, ilyen Királyod van!
b./ Aztán ránk mutat: Nézd, ilyen vagy te!
c./ végül a megoldásra mutat rá: Térj meg!
205.
Máté 3:13-17
Ímé, az Isten Báránya!
Bev. Keresztelő Jánosnak is meg kellett világosodnia, hogy felismerje Jézus titkát, mert még ő sem
értette először a Messiás küldetését
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1. Minden izraelita, Isten eljövetelét az ő Messiásában nem tudta másképp elképzelni, csakis hatalommal. Keresztelő János sem várt mást! Hirdette, hogy a fejszée a fák gyökerén van, mert jön, aki megítéli
Izráelt és szétválasztja a búzát és a pelyvát – de egyszer Jánosnak is meg kellett tanulnia, hogy Jézus
nem csak ez: amikor alámerítkezik, új titkot láttat meg: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ
bűneit”
2. Mi történik itt?
Jézus odaáll a bűnösök közé. Hogyne tiltakozna ez ellen János! A Messiás titka azonban éppen ebben a
közösségvállalásban van: Jézus odalép azokhoz, akik bűneik alatt roskadoznak, mintha ezt mondaná: én
ezekért jöttem! Jövök, hogy magamra vegyem azok bűneit ...
3. De mi a bűn?
Az Isten és az ember közötti roppant, jeges űr: az, hogy ilyenné tettük és ilyennek látjuk az életünket.
A Messiás azért jön, hogy ezt elvegye, és helyreállítsa Isten és ember kapcsolatát
4. Mi a bűnbocsánat?
Több annál, hogy Isten a háta mögé veti a múltat, életem bűneit, gyarlóságát, gyöngeségét! Isten leveszi
rólam a régi ruhát, és újat ad, amelybe felöltöztet. Ez az új: Jézus Krisztus élete, amely hit által lakozást
vesz a szívemben. Ez az újjászületés
5. Mit jelent a galamb?
Ősi szimbólum ez: amikor Noé bárkája megfeneklett, galambot bocsátott ki. A galamb visszajött olajfaággal, ami azt jelentette: vége az ítéletnek, és a kegyelem új korszaka veszi kezdetét. A galamb ennek
a világnak az újjászületését, az új világnak eljöttét hirdeti, az Új szövetséget Jézus Krisztusban.
206.
Máté 4:4
Egészséges élet
Bev. A betegségről gyakran szól a prédikáció, ma legyen szó az egészségről. Mit mond a Biblia az
egészségről?
1. Mi jellemzi az testileg egészséges embert?
a./ Mértékletesség – a testtel kapcsolatban is! (Idáig ritkán jutunk el a Lélek gyümölcseinek
felsorolásakor!)
• mértékletesség a munkában
• ... a pihenésben
• ... beszédben (stb.)
b./ Önuralom – helyett vagy azt áthatva a Szentlélek uralma rajtam és bennem!
2. Mi jellemzi a lelkileg (is) egészséges embert?
a./ Az egész valóságot komolyan veszi: tehát komolyan veszi Istent, a világot, a felebarátját ...!
(Az egészségtelen llek vagy csak a láthatókra, vagy csak a láthatatlanokra néz!)
b./ Az egész emberre gondol – nem csak a testre! (Alapígénk!) Az egészséges embernek
egészséges igényei vannak a lelkével kapcsolatban is! És meghozza az áldozatát, hogy ezeket
az igényeket kielégítse.
c./ Mindig a nagy egészhez alkalmazkodik – Istenhez, a gyülekezethez, a családjához, a
társadalomhoz. Mert nem ő maga az első és a mérce: azaz le tudja küzdeni az önzését!
3. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki lelkileg egészséges legyen?
a./ Egészséges táplálkozás – azzal a kenyérrel, amiről itt Jézus beszél.
b./ Egészséges légzés – „szüntelenül imádkozzatok!”
c./ Egészséges mozgás – mennyit „mozogsz” mások üdvössége érdekében?
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207.
Máté 4:21
Hálóikat kötözgették
Bev. Jézus Krisztus az Isten országának munkáját a halászok munkájához hasonlította.
Péternek megígérte: emberhalász leszel (Lk 5:10).
Miben hasonlít a halászok és Isten szolgáinak munkája
1. Mindkét munkában igen fontos a ﬁgyelem és a türelem: a hálók kötözgetése is, de a lelkek
megmentése is nagyon sok ﬁgyelmet és türelmet igényel
2. Amíg a halak látják a halász árnyékát, addig annak a munkája eredménytelen, mert a halak elkerülik
azt a helyet. Csak akkor jönnek elő, ha a halászból már semmit nem látnak. – Az emberhalásznak is
annyira háttérbe kell szorulnia, hogy a saját árnyéka (bűnei, óembere) eltűnjön Krisztus világosságában
3. A halász munkája nem csak a halfogásból áll, a hálóit állandóan javítania kell. – Így kell engednünk
nekünk is az Isten Lelkét, hogy bennünk munkálkodva kijavítsa azt, ami elromlott vagy megromlott az
életünkben
208.
Máté 5:1-12
Boldogság
(A „boldogmondások” bevezetéseként)
1. Kik a boldogok?
Íme néhány válasz a Bibliából:
a./ Boldog az a nép, melynek Istene az Úr! – Zsolt 33:1-2
b./ Boldogok, akiknek hamisságuk és tévelygésük megbocsáttatott – Zsolt 32:1, Róm 4:7
c./ Boldogok, akik Őt szolgálják – Ézs 30:18
d./ Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét – Zsolt 128:1, Lk 11:28
e./ Boldog a szolga, akit az Ura vigyázva talál – Lk 12:37
f./ Boldog, akinek Isten kijelenti, hogy Krisztus az Isten Fia – Mt 16:17
g./ Boldogok, akiket Isten megdorgál és megfedd – Jób 5:17, Zsolt 94:12
2. Kié a boldogság?
a./ Nem mindenkié!
b./ De mindenkié lehetne!
c./ Mégis, csak azon keveseké, akik megtalálják az Istent és követik az Ő Fiát!
3. Hol a boldogsság?
a./ Nem körülöttünk: nem a körülményekben, a gazdagságban, a hatalomban, a társban …
b./ … hanem bennünk és köztünk: a bennünk és közöttünk lakozó Szentlélek Istenben
209.
Máté 5:14
A világ világossága
Hogyan keletkezik a fény?
1. Először: meg kell gyújtani!
a./ Meg kell gyújtani a fáklyát, a lámpást: valahonnan tüzet, energiát kell, hogy kapjon, csak így
lesz képes fényt kibocsátani
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b./ Meg kell „gyújtani” az ember lelkét is, hogy világíthasson! Erre pedig csak egyetlen képs:
Jézus Krisztus! Nélküle kegyetlen sötétség van az ember szívében, és ugyanezt a kegyetlen
sötétséget árasztja magából
2. Másodszor: táplálni kell!
a./ Nem elég egy impulzus: a mécsest fel kell tölteni olajjal, az elektromos lámpát össze kell
kötni az áramforrással: csak így képes folyamatosan működni
b./ A lelki világosságot is táplálni kell: „mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten
minden Igéjével!”
c./ Ha meggyújtunk egy gyertyát, és eloltjuk: sötétebb lesz! Legyen ez ﬁgyelmeztetés!
3. Harmadszor: világítani kell! (mert nem azért gyújtanak lámpást, hogy a véka alá, hanem hogy a
lámpatartóba tegyék!)
a./ A világosság: elűzi a sötétséget
b./ A világosság: meleget ad
c./ A világosság: utat mutat
d./ A világosság: életet jelent!
„Ti vagytok a világ világossága...” – küldetés ez és felelősség!
210.
Máté 5:14
Hová rejtjük a Fényt?
Hová rejtjük el az evangélium fényét életünkben és gyülekezetünkben?
1. A pénz alá – az anyagias gondolkodás mögé
2. A mindennapok gondjai közé – amelyből – mint mondjuk – ki sem látszunk, és ezért már nincs erőnk
az Úr „ügyeivel” is érdemben foglalkozni
3. A rohanó perceink közé – de sokszor hallani: nincs időm ... imaházba járni, Bibliát olvasni,
csendességet tartani. Az embernek arra van ideje, amire időt akar (!) szakítani vagy áldozni!
4. A félelmeink mögé – félünk attól, hogy a világ megvet, kigúnyol vagy kiközösít bennünket a hitünk
miatt, és „ennit nem ér meg a dolog”
5. A kegyeskedő élet mögé – sok hívőnek meggyőződése, hogy ha bemerítkezik, imádkozik hangosan
és eljár az alkalmakra, már „minden rendben van”
Azt mondja az Úr Jézus: vagy világítotok a házban, az emberek előtt, vagy kialudt, fénytelen,
hasznavehetetlen keresztyének vagytok, akiknek semmi keresnivalója nincs a mennyeknek országában!
6. Íme a megújulás három lépcsőfoka:
a./ önvizsgálat
b./ bűnvallás
c./ odaszánás és szent élet
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211.
Máté 5:48 és Zsid 6:1a
Megszentelődés
1. A „szent” szó jelentése
a./ Isten számára elkülönített, Isten tulajdona, ami egyedül az Ő rendelkezésére áll
b./ kultikusan, Isten előtt a bűntől tiszta
2. A megszentelődés azt jelenti: szentnek lenni és a szentségben növekedni
a./ A megszentelődésben csak annak lehet része, aki bírja annak feltételeit – aki megtért és
újjászületett
b./ A szentségben való növekedés
• 100%osan Isten munkája az Ő Szentlelkén keresztül
• és 100%osan a magunk törekvése, állhatatossága és engedelmessége
3. A megszentelődés útjában sok akadály áll:
a./ A test – Gal 5:17
b./ A világ – 1Ján 2:15-17
c./ A szellemi hatalmak és a Sátán – Ef 6:12
d./ A gyenge, állhatatlan jellem és akarat – Jak 1:6-8
e./ A bűn
4. A megszentelődés célja: Isten eszközeként az Ő országát építeni
5. A megszentelődés gyümölcse vagy jutalma: a szentség teljességre jutása az örök életben
212.
Máté 7:13-14
A szoros kapu
[Evangélizáció]
1. Az kapu előtt:
a./ A tágas kapura könnyű rátalálni – a szoros bár a szemünk előtt van, mégis nehezen
észrevehető.
b./ Mit ígérnek?: A tágas kapu széles lehetőségeket és szabadságot ígér – a szoros kapu
szövetséget az Istennel.
c./ Hogyan lehet elindulni rajtuk?: A tágas kapun minden befér, semmit nem kell letennünk, a
bűneinket, rossz szokásainkat, önzésünket sem – a szoros kapun már ezek nem „férnek be”:
ott áldozatot kell hozni azért, hogy „átférjünk”, oda nem vihetjük magunkkal a világunkat!
2. A kapu mögött – az úton:
a./ A széles úton biztosan többen járnak, az ismerősök közül is – a keskeny úton kevesen,
gyakran kigúnyolva, lemosolyogva, meg nem értve …
b./ A széles úton mindenki azt csinál, amit akar – a keskeny úton mindenki azt csinálja, amit
Isten akar: azaz engedelmeskedik
c./ A széles úton mindenki önmagáért él – a keskeny úton mindenki a másikért.
3. Az út vége:
a./ A keskeny út kitágul a végtelen és örökkévaló Istenbe
b./ A széles út beszűkül a kárhozatba!
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4. A veszélyes kavarodás:
a./ Vannak, akik vakok, akiket megcsaltak vagy megcsalják önmagukat: azt hiszik, hogy a
keskeny úton járnak, pedig a széles úton mennek a pokol felé
b./ Vannak, akik a keskeny út törvényeit hangoztatva szeretnének élni a széles úton: ezek a
vallásoskodóak
c./ És vannak, aki a széles út szabadságával és indulataival járnának a keskeny úton: ezek az
engedetlenek
Te melyik úton jársz?
213.
Máté 8:1-4
A gyógyulás útja
1. A bélpoklos állapota:
a./ A bélpoklosság halálos betegség volt
b./ Van a bűnnek is poklossága, ami szintén halálos kór
c./ A bélpoklos tisztátalan és tisztátalanná tesz mindent, amihez hozzányúl
d./ A bűn is bűnné tesz mindent, amihez „hozzányúl”
2. A bélpoklos útja a gyógyulás felé:
a./ Nem nyugodott bele elveszett állapotába: meg akart gyógyulni
b./ Jézushoz ment: Nála remélte a gyógyulást
c./ Leborult Előtte, és ezzel elismerte: Jézus az Isten Fia, akinek hatalma van a halálon is!
3. A bélpoklos vallomása: „Meggyógyíthatsz, ha akarod!”
a./ Nem vagyok rá méltó
b./ Nem érdemlem meg
c./ Nem tudom megﬁzetni a gyógyulást
d./ Mindezek ellenére: Hiszek, Uram!
4. A bélpoklos üzenete számodra:
a./ Az Isten azt akarja, hogy megismerd Őt, és betegségedet Hozzá vidd
b./ Nem csak akarja ezt, de meg is tett érte mindent: Jézus Krisztus az életét adta, hogy halálos
betegségedből meggyógyulhass!
214.
Máté 8:1-13
Az áldott orvos
1. Kit gyógyít meg az áldott orvos?
a./ Aki tudja, felismeri és beismeri, hogy (gyógyíthatatlanul) beteg!
b./ Aki bízik az áldott orvosban – mert szereti Őt. És nem kételkedik, nem másba veti a bizalmát,
hanem egyedül az Jézus Krisztustól várja az életet.
c./ Aki meg akar gyógyulni! – Mert vannak, akik szeretik a betegséget: nem kell dolgozni,
kiszolgálják őket, pátyolgatják őket, ők vannak a középpontban … Vannak, akik ragaszkodnak a
betegségeikhez. – De soha nem a bűnös fog elkárhozni, hanem aki bűnös akar maradni! Az ilyen
nem tudja meggyógyítani az áldott orvos.
2. Hogyan gyógyít az áldott orvos?
a./ A gyógyítás eszköze a bibliai történetekben mindig a szó: Jézus életet adó szava.
b./ ma sincs másképp: a gyógyulás útja mindig Isten igéje: amelyen keresztül a Szentlélek Isten
beköltözik a szívünkbe és életet fakaszt (v.ö. Róm 10:17)
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3. Mik a gyógyulás feltételei?
a./ A legelőször az, hogy meg akarunk gyógyulni!
b./ Azután a lélek alázatossága
c./ A szív bizalma
d./ A Jézus Krisztusba vetett hit
4. Mi lesz az áldott orvos ﬁzetsége?
a./ Ezt az ajándékot megﬁzetni nem tudjuk – csak elfogadhatjuk
b./ Az egyetlen, amit mi adhatunk Neki: szívünk hálás engedelmessége
c./ És ami a gyógyult embert jellemzi: felebarátja szeretete
215.
Máté 8:23-27
Csendesség
1. Vihar mindig támad:
a./ Vannak viharai ennek az életnek, amelyeknek hullámai nap mint nap törik össze
békességünket és egymással való közösségünket
b./ Van a bűnnek minden életet összetörő vihara, amely minden ember élete fölött egyszer
összecsap
2. Mit tesznek a tanítványok?
avagy: a lelki élet különböző állapotainak példája:
a./ Először alszanak (közömbösek)
b./ Amikor feltámad a vihar, ők is készek: de a megmenekülést saját erejüktől várják
c./ Csak amikor már mindent elborít az ár, és úgy tűnik, nincs menekülés, akkor kiáltanak
Jézusért
Te mit teszel a tanítványok közt?
3. Amit az Úr Jézusról elmond a vihar:
a./ Jézus a viharban is tud csendesen aludni, nem zavarja a félelem vagy a kétségbeesés: Ő túllát
a viharon, egészen az Atyáig, aki a vihart támasztotta (És akiben él a Krisztus, ugyanezt teszi)
b./ Jézus le tudja csendesíteni a vihart (És akiben él a Krisztus, az is le tudja csendesíteni
életének viharait)
216.
Máté 9:27-30
Urunk kérdése a vakokhoz
Bev. Kezdetben így szólt Isten: legyen világosság! És lett világosság, amikor Isten a földön járt Jézus
Krisztusban, és megérintette a vakok szemeit, rögvest visszanyerték látásukat. Bár így történne ez ma
velünk is ...
1. Először vessük ﬁgyelmünket a két vakra: miben követhetjük őket?
a./ ezt a két vakot őszinte buzgóság töltötte el: kiáltozva fordultak Jézushoz.
b./ a vakok állhatatosan kitartottak buzgóságukban, mivel nem hagytak fel könyörgés ükkel és
követték Jézust.
c./ ezek a vakok meghatározott célért könyörögtek. (Tudták, hogy mit akarnak, nem úgy mint a
gyermek, aki a semmiért is sír és nem úgy mint a fösvény, aki mindenért sír)
d./ tudták azt is, hogy kitől kérik: Dávid Fia! – azaz felismerték Jézusban a Messiást!
e./ megvallották azt is, hogy érdemtelenek: „Könyörülj rajtunk” – csak könyörületért
folyamodtak.
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2. Figyeljük meg a kérdést, amit Jézus föltett nekik:
a./ hiszitek-e – azaz: hisztek-e?
b./ hiszitek-e, hogy én ...? – a kérdés másodszor a Jézusban való hitükre vonatkozik.
c./ hiszitek-e, hogy azt ...? – amire szükségetek van, azt meg tudom cselekedni?
3. Nézzük most a vakok válaszát:
a./ „Igen, Uram!” – világosan és egyértelműen válaszoltak
b./ azonnal válaszoltak
Ennek a hitnek az eredménye: „És megnyilatkoztak azoknak szemei ...”
217.
Máté 11:12
A mennyeknek országa
1. A legfőbb jó, amit az Úr Jézus az embereknek hirdetett: belépés a mennyeknek országába!
2. A legfőbb rossz, amivel őket fenyegette: kizáratás a mennyeknek országából!
3. A legfontosabb kérés, amelyet az Atyához intézett: Jőjjön el a Te országod!
4. A legnagyobb dícséret, amelyet bárkiről is mondhatott: méltó a mennyek országára!
218.
Máté 11:25-27
Isten megismerése
Bev. Az emberi élet legnagyobb kérdése az „Istenkérdés”, és a legnagyobb feladat Isten megismerése.
Mit mond a Biblia Isten megismeréséről?
1. Isten az ember számára megismerhetetlen, azért Isten. Nem fér bele a mi dimenzióinkba.
Így az ember önmagától nem juthat el az Isten megismeréséig.
2. De mivel Isten akarja, hogy megismerjük, segít az embernek és kijelenti magát neki. Isten önmagát
legteljesebben Jézus Krisztusban jelentette ki!
3. Vajon ki érti Isten kijelentését? Nem mindenki! Csak akiben az Isten Lelke van (1Kor 2:11-16).
4. Hogyan lehet tehát megismerni istent? – Engedelmesség közben! Úgy, hogy amit megértek a
Bibliából, azt megcselekszem. Így lesz a Kijelentés Isten megismerésének forrása.
És egyedül ez a megismerés tarthatja frissen minden hívő ember hitét!
219.
Máté 11:25-27
Az Úr Jézus hálaadása
[Hálaadónap]
Bev. Az 1Thess 5:18 az Úr Jézusra utal a hálaadásban. Eszerint a hálaadás:
• egész lényünket betölti
• isteni igény
• lehetőség a Krisztussal való találkozásra
• előleg a holnapi áldásokra nézve
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Milyen tanítása van annak, aki előttünk mindenben példa:
1. Jézus a kilátástalan időben is kész volt a hálaadásra – (ld. 20-25.v.) „Abban az időben...”: a pusztuló
Jeruzsálem előtt, Lázár sírjánál, az utolsó vacsorán ... Erre csak az Istennel való bensőséges közösség
képesítheti az embert!
2. Személyes, gyermeki kapcsolat tükröződött imádságában: „Atyám ...” – ez a személyes viszony az
áldások elfogadásának és a hálaadás természetességének is egyaránt feltétele
3. Jézus hálát adott a múltban elvett áldásokért: akinek van mire visszaemlékeznie – és kinek nincs?!
– az mindig hálás szívű ember!
4. Kedves volt a hálaadása az Atya előtt – van olyan hálaadás is, amely nem kedves? Igen: a farizeusi
hálaadás!
220.
Máté 13:1-12
A beavatott tanítványok
1. A mennyek országát titokzatos erők építik (v.ö. 1Kor 3:6!)
2. A mennyek országát titokzatos akadályok gátolják (r. 24-26.v.)
3. A mennyek országa titokzatos győzelem felé halad (v.ö. Jel 21:12!)
221.
Máté 13:16-23
A jó föld
1. Az Igét nem elég hallgatni: be is kell fogadni a szívünkbe és életünkbe!
2. Nem elég befogadni: mélyen el kell rejteni, mert a felszínen elhal! Ugyanígy a felszínes, külsőséges,
tartalom nélküli hit sem tud életet adni!
3. Nem elég mélyen befogadni: meg is kell őrizni! Ápolni kell az Istennel való közösséget, ügyelni a
lélek tisztaságára, metszeni a bűnös hajtásokat!
4. Nem elég megőrizni: gyümölcsöt kell teremni! A Lélek gyümölcse, ami a szeretet, öröm, békesség
... (Gal 5:22) és a keresztyén élet gyümölcsét, ami egy másik keresztyén élet, a mi bizonyságtételünk,
hiteles életünk gyümölcse!
222.
Máté 13:44-47
A legdrágább kincs
Bev. A „mennyeknek országáról” szól ez a hasonlat, mégpedig arról, ami bennünk épül; és azt mondja
el a példázat, hogy hogyan juthatunk hozzá.
1. A kincs el van rejtve! (v.ö. Zsid 11:1!)
Isten csak a hit számára átható!
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2. A szántóföldben van elrejtve!
Mi ez a szántóföld? Az a terület, ahol mindennapi életünk játszódik: maga az életünk. Abban található
meg ez a kincs – így lesz egészen hétköznapivá az Isten jelenléte!
(Még egy megjegyzés: el se tudjuk képzelni, menni „igazgyöngy” van elrejtve a szenvedéseinkben, a
próbáinkban, egyegy nem várt élethelyzetben...!)
3. A példázatbeli ember eladja mindenét, hogy megszerezze ezt a kincset.
Áldozatot hoz érte! Isten kegyelme ingyen van, de nem olcsón! Ez a kincs „az életünkbe fog kerülni”!
4. De egyáltalán nem látszik szomorúnak emiatt!
„afölött való örömében ...” – sugárzik az örömtől! Aki ezt a kincset megtalálta, az nem sajnálja érte azt,
ami feláldozott!
5. Miután ez az ember megtalálta ezt a drága kincset, mindent másképp látott, mint azelőtt!
Aki Jézust követi nem csak új szívet kap, hanem új látást is! És aszerint fog értékelni mindent: az ilyen
ember hálát ad a keresztért!
223.
Máté 14:1-11
A bűnös gyönyör veszedelme
Bev. Ebben a történetben a bűnös gyönyör Keresztelő János halálához vezetett, de ezzel Heródes
sorsa is megpecsételődött.
Íme, a bűnös gyönyör veszedelme, ami mindannyiunkat fenyeget:
1. Elszakít Istentől
2. Megszegényíti életünket:
• vagy azzal, hogy valami káros rosszal terheljük meg magunkat
• vagy azzal, hogy valami értékeset elveszítünk a bűn gyönyöre miatt
• a bűnös gyönyör mindig valami keserű utóízt hagy maga után
3. Megöli az ember lelkét: a földi gyönyör ára mindig a lélek békessége!
4. De van szabadítás és van bocsánat Jézus Krisztusnál!
224.
Máté 15:1-20
Képmutatás nélkül!
Bev. Hajlamosak vagyunk arra, hogy az emberből csak a testet lássuk meg. Jézus azonban mindig az
egész embert, és annak mozgatórugóját látja: az ember szívét.
Arra ﬁgyeljünk, milyen magatartású emberek vesznek részt ebben a beszélgetésben.
1. Van olyan, aki teljesen gátlástalanul él, a látszatra sem ad. nyíltan és durván hazudik, lop, paráználkodik, nem szégyelli magát, nem kér bocsánatot, nem is titkolja (v.ö. Ef 4:18-19!) – Ma egyre „divatosabb”
ez a fajta magatartás, amikor még dicsekednek is gazemberségeikkel és erényt csinálnak a bűnből.
2. Van olyan is, aki a látszatra már ad: a szíve ugyanilyen, mert ugyanez van benne, csak ügyel arra,
hogy ez ne derüljön ki, vagy ne azonnal, ne mindenki. És sok energiát fordít arra, hogy ezt a látszatot
fenntartsa. Képmutató. (v.ö. a korbán törvényével és annak kijátszásával!”)
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3. A képmutatás következő lépcsője: amikor valaki teljesíteni akar bizonyos előírásokat, és büszke arra,
hogy megcsinálja. Ezek a farizeusok. (12.v.) Isten országába senki nem mehet be a saját igazságával!
4. Isten új szívet kínál!
Egyedül onnan származhatnak a tiszta gondolatok, érzések, indulatok, célok!
Mi jellemzi az újat?
„...lakozzék Krisztus a hit által a ti szívetekben.” (Ef 3:16-18!)
Az újért azonban meg kell válni a régitől: hátat kell fordítani a bűnnek és le kell vetni az álarcokat!
225.
Máté 15:21-28
A kananeus asszony hite
Bev. Ez az asszony nem sokat hallhatott Jézus felől, mert olyan helyen élt, amit a zsidók elkerültek.
Nagyon kis hite lehetett, hogy mégis Jézushoz ment – de ez a kis hite működött!
1. „Dávidnak Fia!” – a hit mindig felismeri a Krisztust!
2. „Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” – a hit tisztán látja a bűnt és a bűn gyökerét!
(Nem azt mondja, hogy beteg!)
3. „Jézus azonban nem válaszolt egy szót sem...” – a hit soha nem adja föl! (Állhatatos könyörgés!)
4. „Nem jó elvenni a ﬁak kenyerét, és odadobni a kutyáknak ... Úgy van Uram!” – hit soha nem mond
ellene Jézusnak! Az asszony azt se bánja, ha kutyának nevezik (alázat!). – Mi hányszor mondtunk már
ellene Jézusnak?!
5. „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” – a hit elnyeri Isten áldását!
226.
Máté 16:6
Képmutatás
Bev. Nincs olyan bűn, ami többet ártott volna az egyháznak, mint a képmutatás!
1. Kik a képmutatók?
a./ Akik mást tesznek, mint amit beszélnek
b./ Akik elhanyagolják a belső életüket és csak a külsőre ﬁgyelnek
c./ Kemények másokkal szemben, viszont gyöngék és elnézőek magukkal szemben
2. Mi a képmutató élet eredménye?
a./ Gyenge és erőtlen
b./ Gyümölcstelen (nem vonz másokat a Krisztuskövetésre, és nem termi a Lélek gyümölcsét
sem)
c./ Az ilyen emberek nem szeretik Isten igaz gyermekeit – a vallásosság nem tudja elviselni az
élő hitet
3. Hogyan lehet kigyógyulni ebből a betegségből?
a./ Először is nagyon nehéz kigyógyulni, mert a képmutatás nem tudatos. A legtöbb képmutató
nem tudja, hogy képmutató. Ezért mindenekelőtt őszinteség kell hozzá önmagunkkal szemben!
b./ A gyógyulást Krisztus jelenléte hozhatja el: Az Ő jelenlétének állandó tudatában kell élnünk.
____________________
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227.
Máté 16:13-16
Hogyan állsz Krisztussal?
Bev. Ebben a kérdésben mindenkinek állást kell foglalnia!
A válaszaik szerint az emberek négy csoportba tartoznak:
1. Akik elvetik Krisztust
a./ lásd meg: nem vagy abban a helyzetben, hogy bárkit is elvethess – főképp nem mint bűnös
az egyetlen Igazat!
b./ gondold meg: azt veted el, akitől csak életet és bővölködést kaphatsz, rosszat nem!
c./ tudd meg: attól függetlenül, hogy te elveted, Ő szeret téged!
2. Akik halogatják a döntést, akiket már elért a Krisztus bizonyságtétele, de még nem válaszoltak Neki
a./ azt mondom: ne kételkedj abban, hogy igaz, amit hallottál! Jézus annyira szeret, hogy
meghalt érted is!
b./ ne késlekedj elfogadni Isten kegyelmét – bűneid bocsánata, az Istennel való közösség öröme
és békessége már ma a tiéd lehet!
c./ ﬁgyelmeztetnelek kell: minden nap késés a gonosz győzelme!
3. Akik szájukkal vallják ugyan Krisztust, de az életük másról beszél
a./ könyörgök azért, hogy lássátok meg és ismerjétek el ezt a kétszínű állapototokat – mert Istent
nem lehet becsapni!
b./ szánakozok miattatok, mert az ilyen ember nem lehet otthon a mennyben és a Krisztus gyermekei között sem, de nem lehet otthon már a világban sem
c./ kérlek titeket, szánjátok oda magatokat testestőllelkestől Istennek, mert nem lehet egyszerre
két Úrnak szolgálni!
4. Akik befogadták Krisztust
a./ ti hálát adhattok azért az életért, amit Krisztusban nyertetek
b./ de ügyeljetek arra, hogy hitetek növekedjen, és a Krisztus növekedhessék bennetek!
c./ valamint ne feledjétek azt a küldetést, amit az Úr bízott reátok: „tegyetek tanítványokká
minden népet...”
228.
Máté 16:18
Ki szeressen a legjobban?
Bev. Isten szeretete egyformán árad minden emberre, csak nem egyformán fogadnak el belőle. Aki e
szeretetből kevesebbet fogad, az kevesebbet is ad vissza Istennek, és aki sokat kapott, attól többet is vár
az Úr. Ki szeressen hát a legjobban?
1a./ Péter többet kapott, mint más: meggyógyult az anyósa, megváltozott a neve, megdicsőült
az élethivatása. Kapott erőt a gyógyításra, a szólásra, tanúja lett Krisztusnak és vezetője az
egyháznak ...
1b./ ... de a hívő sem kapott kevesebbet: meggyógyulhatott és megtérhetett. Megváltozott a
nevünk: bűnösből „ﬁam” lett; megváltozott az Istenhez való viszonyunk: távollévőkből közelvalókká lettünk; megváltozott az életünk: testi önszeretetből lelki (szellemi) élet lett – tehát
jobban szeressük Urunkat!
2a./ Péter többet kapott, mint más: bár nem látta a kisded Jézust, látta viszont a vihart
lecsendesítő Urat, a királyként Jeruzsálembe vonuló Messiást, a mindenek felett diadalmaskodó
Krisztust, a megdicsőült Szentet ...
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2b./ ... mi ugyan nem ismertük Jézust test szerint, de ismerjük mindennapos közelségből és megtapasztalásból. Láthatjuk naprólnapra szeretetét, jóságát, átélhetjük a Vele való közösség örömét,
és vár reánk örökkévaló dicsősége – tehát jobban szeressük Urunkat!
3a./ Péter többet ígért, mint más: megígérte, hogy meg nem botránkozik, hogy meghal, ha kell
3b./ ... mi sem ígértünk kevesebbet, amikor tudatosan és önkéntesen csatlakoztunk Hozzá,
ígértük, hogy hűek leszünk mindhalálig és odaszenteltük életünket – tehát szeressük jobban
Urunkat!
4a./ Péter több szeretetben részesült, mint más: az Úr Jézus megbocsátotta tagadását és elfeledte
bűnét, ezután pedig még többre bízta ...
4b./ ... de a mi bűnünket is eltörölte az Úr szeretete és naponként tapasztalhatjuk áldásait – tehát
jobban szeressük Urunkat!
Szeretetünket ne szép beszéddel, hanem engedelmes és bizonyságtevő élettel mutassuk meg!
229.
Máté 16:24
Jézus követése
1. HA valaki jönni akar ...
a./ nem mindenki akar jönni
b./ nem mindenki Jézussal akar jönni (pl. érdekből, látszatból...)
c./ nem mindenki akar végig menni ...
2. „Vegye föl az ő keresztjét...”
a./ Jézus felvette és a Golgotáig vitte – érettünk!
b./ sokan mennének, ha nem kerülne semmilyen áldozatba, de ha a kereszt kikerülhetetlen,
inkább nem megy
c./ sokan elindulnak, de valamilyen okból visszafordulnak – az ő ítéletük súlyosabb lesz!
3. Mi ez a „kereszt”?
A Jézus nevéért vállalt szenvedés és áldozat.
VIGYÁZAT: a saját ostobasáunk következménye vagy a rajtunk kívül álló bajok nem “keresztek”,
ezt sokan hajlamosak összekeverni!
4. „Kövessen!”
a./ ne maradjon le!
b./ de ne is „előzze meg” Krisztust (pl. egyes karizmatikus jelenségek, szélsőségek)
5. Mit jelent ez a „követés”?
Engedelmességet!
6. Végül: hova vezet az út, amelyen Krisztust követjük?
a./ először a Golgota keresztjéhez: az óembernek meg kell halnia!
b./ azután a feltámadásba: az új ember megszületik
c./ végül az örök életre és az örök dicsőségbe
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230.
Máté 18:21-27
Elengedett adósság
1. A Király számot akar vetni az ő szolgáival – és most bennünket is számadásra hív!
a./ ez a szolga tízezer tálentummal adós
• ez az ember tehát reménytelenül el van adósodva
• a szolga ezt nyilván eddig is érezte, de valahogy mégis túltette magát rajta, és próbált
nem gondolni rá
• szinte érthetetlen: hogy lehet ilyen teherrel élni?
b./ És a mi adósságunk?!
Van egy kicsiny szó a Bibliában: bűn – és ilyenkor a mi lelkünkre is a számadástól való
félelem ül
2. Mi a bűn?
valaki úgy fogalmazta meg, hogy a bűn az,
a./ amikor valaki olyan dolgot tesz, amiért szégyelli magát
b./ amikor valakinek az élete kisiklik és eltorzul
c./ ha az embertársát mint eszközt használja a saját céljaira vagy élvezetére
A bűn mindig szembefordulás valakivel – Istennel!
3. De Isten elé kell állnunk, hogy számot adjunk önmagunkról.
a./ Az elé, aki mindent tud rólunk
b./ és Az elé, aki mindent megtett értünk
4. Mit tett a példázatbeli szolga?
„Leborulván ... könyörög néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megﬁzetek
néked.” Türelmet kér – „majd megﬁzetek néked!”
De ugyan mivel ﬁzethetne az ember, mivel törleszthetné az adósságát?
a./ szorgalmasabb templombajárással?
b./ sok megható jószándékkal – amikből csak ritkán lesz tett?
c./ több imádkozással – amit csak a száj formál meg?
d./ komolyabb Bibliaolvasással – ami csak szaporítja a meg nem tartott Igéket?
Lehetne sorolni ... de ezzel az adósságunk nem csökken, inkább csak nő!
5. Legjobb, ha nem haladékot kérünk, hanem bocsánatot!
6. A példázat evangéliuma:
a./ „Az úr megszánta a szolgát...”
b./ „Az adósságot elengedte néki...”
Maradjunk csendben, és valljuk meg a számonkérő Úr előtt megvallani bűneinket és mulasztásainkat!
• Érzele őszinte bűnbánatot?
• Ha igen, halld meg Jézus szavát: Megbocsáttattak bűneid!
• És halld megJézus felmentő ítéletét: „Eredj el és többé ne vétkezzél!”
231.
Máté 20:1-16
A szőlőmunkások bére
Bev. Jézus Krisztus itt azt az igazságot emeli ki, hogy a keresztyén életben elejétől a végéig minden a
kegyelmen múlik!
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Az első munkások elégedetlenkedtek. Ez a példázat nekik szól.
1. Próbáljuk megérteni a probléma gyökerét:
a./ Az elsők üzletet akartak kötni: voltak bizonyos követeléseik és kikötéseik.
Hangsúlyozták, hogy ők tudatában vannak, hogy dolgoznak!
b./ Összehasonlították a maguk munkáját másokéval, és ítéletet hoztak azokról: mi többet
dolgoztunk, mint ők!
c./ Lenézték a többieket, de egyszersmind féltékenyek is lettek rájuk.
d./ De a fő bűnük az volt, hogy szívük mélyén elítélték a gazdát, mert azt igazságtalannak
tartották!
2. Hogyan gyógyítható ez a hozzáállás?
a./ Isten országára ne akarjuk az üzletkötés szabályait alkalmazni!
b./ Ne tarsuk számon, hogy mi mit tettünk az Úrért! Ne legyünk lelki könyvelők!
c./ Nem elég felismerni, hogy minden kegyelemből van, de elégedjünk meg ezzel
és örvendjünk ennek!
232.
Máté 22:1-8
Az emberi akarat ellenállása
Vajon miért nem akar az ember a Bárány mennyegzőjére ma sem elmenni?
1. Tudatlanságból
2. Közömbösségből
3. Elbizakodottságból
4. Mert másfelé kötötte le magát
5. Mert nem hiszi, hogy lesz mennyegző
6. Fájdalmas tragédiát jelet ez a szó: nem akarok!
Krisztus önként vállalta a Golgotát, hogy lehessen mennyegző és mi is ottlehessünk!
Ne utasítsd vissza!
233.
Máté 22:1-14
A királyi menyegző
1. A királyi menyegző Isten országának képe: a megtérés, a Krisztus követése, az Istennel való közösség, az Ő szolgálata, egyszóval az egész hívő élet örömmel van tele, inkább menyegzőre hasonlít, mint
temetésre! V.ö. Róm 14:17! Az első üzenete ennek a példázatnek ez: Isten országa olyan boldog és örömteljes, mint a menyegzőn egymásé lett két szív öröme és boldogsága
2. Ebbe a lakodalomba mindnyájan hivatalosak vagyunk. Mert Isten akarata az, hogy minden ember
– köztük Te is – üdvösségre jusson!
3. Sokan azonban nem akarnak részt venni a menyegzőn. Nekik fontosabb dolguk van a menyegzőnél.
És a bűnös embernek minden fontosabb az Isten országánál.
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4. De mit jelent ma elfogadni ezt a meghívást? A vendégeknek a lakodalmas házhoz kell elmenniük:
ez pedig a gyülekezet. Mert ott lehet találkozni a Vőlegénnyel!
5. A menyegzői közös ebéd vagy vacsora nagyon fontos szerepet tölt be az ünnepen. Ez számunkra az
úrvacsora közössége. Innen árad Isten végtelen gazdagsága és áldása, ez hirdeti a bűnbocsánat és örök
élet evangéliumát.
6. Ebbe a menyegzői örömbe azonban belevegyül az ítélet is: nem lehet visszautasítani ezt a meghívást
következmények nélkül!
7. Végül: a menyegzőt megtartották úgy is, hogy a hivatalosak nem jelentek meg. Tehát nélkülem is
megtartatik az Isten országa, ha nekem nem kell: de miért ne lehetnék én is ott?
234.
Máté 22:34-40
A nagy parancsolat
1. Szeresd Istent!
a./ A szeretet szabad választást jelent
b./ A szeretet közösséget jelent
c./ A szeretet odaadást jelent
d./ A szeretet engedelmességet jelent
2. Szeresd felebarátod!
a./ Ki a felebarátom? – Mindenki: a szeretet nem személyválogató!
b./ Szeresd! – azaz tégy is érte! A szeretet nem csupán érzelem, hanem cselekedet is!
3. Szeresd magadat!
a./ A legtöbb ember odáig jut el, hogy a testét szereti ...
b./ ... pedig a lelkét kellene szeretnie annyira, hogy megadja neki a legfontosabbat: az Istennel
való közösséget!
235.
Máté 25:14-29
Krisztus megbízottjai
1. Megvan a tálentumok kiosztásának ideje: ez a megváltott és Isten szolgálatába álló élet útravaló ajándéka
2. Megvan a tálentumok forgatásának ideje: ez az egész hívő élet, a megtéréstől addig, amíg az Úr el
nem szólít vagy vissza nem jön! Ez a mindennapok felelőssége a és küldetése: élni tálentumainkkal Isten
dicsőségére és embvertársaink hasznára!
3. Megvan a tálentumok bemutatásának ideje: az ítéletkor az Úr felfedi a mi életünk munkásságát, és
napvilágra jön földi életünk valódi célja, valódi kincse!
236.
Máté 25:31-46
A jövő mint ítélet
Bev. Az ítélet szónak – sajnos – az idők során valami sötét, fenyegető hangzása lett. Pedig annak az
ítéletnek, amit várunk evangéliumi üzenete van: nem annyire a jutalmazásbüntetés jogi aktusát jelenti,
hanem a bűn miatt megromlott isteni rend helyreállítását!
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1. Isten ítélőszéke előtt fogunk megjelenni:
a./ mindnyájan
b./ „megjelenni” görögben: „ismertté lenni, lelepleződni”!
c./ ennek örökérvényű következménye van!
2. Néhány gondolat a „pokol”ról (mert már nagyon sok visszaélés történt ezzel a fogalommal):
a./ Jézus soha nem úgy beszél róla, mint egy helyről!
b./ a pokol: állapot – a kárhozat állapota!
c./ Jézus és az apostolok mindig ﬁgyelmeztetőleg beszéltek a pokolról.
d./ a pokol mintegy sürgetően hangsúlyozza a Jézus által fölkínált kegyelem halálos
komolyságát!
e./ Jézus soha nem úgy beszél a pokolról, mint az Őbenne megjelent Isteni kegyelemről semmit
nem tudók végső állapotáról, hanem mint olyan lehetőségről, amibe csak az az ember kerülhet,
aki találkozott Jézussal, de a felkínált kegyelemre nemet mondott, akár a szavaival, akár csak a
cselekedetetivel!
Tehát: sohasem az Isten ítél valakit kárhozatra, pokolra, hanem mi magunkat ítéljük arra!
3. Mi az, amit Isten az Őt szeretőknek készített el?
a./ először csupa negatívumból alló kijelentés: 1Kor 2:9! „Amiket szem nem látott ...”
b./ Fil 1:23 – „Krisztussal lenni”, ezt olyan nehéz a maga teljes valóságában elképzelni!
c./ Az örök élet nem örökkétartó semmittevés, hanem az Istennek való szolgálat kiteljesedése.
4. Két vígasztalása az örök életben való hitnek:
a./ hihetem, hogy az élet több ennél a néhány évtizednél itt a földön – és lehet „mennyei
perspektívám”
b./ tudhatjuk, hogy hová tartunk!
237.
Máté 26:19-25 és
János 13:26
Júdás és Jézus
Bev. A Bibliában nincsenek ellentmondások! Itt sem félreértésről van szó, hanem két különböző
eseményről, amelyeknek megvan a maguk sajátos és mély jelentésük!
1. Amikor Júdás mártja kezét Jézussal egyszerre a tálba, ez azt jelenti: Jézus már nem számít!
a./ a régi zsidóknál volt egy szigorú udvariassági szabály, amely megtiltja, hogy valaki a kezét
egy másikéval egyszerre nyujtsa a tálba. (Sirák k. ...) A kisebbnek föltétlenül viszakoznia kell!
b./ Júdásnak vissza kellett volna húznia a kezét, de nem tette. Ezzel kinyilvánította, hogy nem
tiszteli, nem becsüli nálánál többre Jézust. Nincs tekintélye előtte.
c./ „aki az imént velem együtt mártott a tálba” – Júdás megértette, hogy Jézus átlátott rajta.
Mielőtt Júdás elárulta volna Jézust, önmagát árulta el Jézus előtt ezzel az aprónak tűnő tiszteletlenséggel.
d./ Mi sem vagyunk jobbak Júdásnál!
Mert hányszor élünk, beszélünk, cselekszünk úgy, mintha nekünk nem számítana Jézus!
A tekintélye, a tanítása, a parancsolatai! Hányszor kerül kezünk összeütközésbe Jézuséval!
2. Most Jézus nyújtja a falatot Júdásnak:
a./ Páskavacsoránál az volt a szokás, hogy a házigazda minden vendégnek adott egy darab
bemártott kenyeret. Jézus is ezt tette, és bár átlátott rajta, mégsem hagyta ki Júdást sem! Tessék
Júdás, itt a kenyér, átitatva irántad való szeretetem nagy bőségével! Még nem késő: vedd el!
– Ez Jézus szeretete!
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b./ De Júdásnak nem kell! És de sok embernek nem kell ma sem! Föláll és elfut – Krisztus
kegyelmét visszautasítva egyenesen a halálba!
c./ Egy megjegyzés az úrvacsorával kapcsolatban: „És a falat után beméne abba a Sátán ...”
Pál így ír ugyanerről: „Aki méltatlanul eszi ... kárhozatot eszik és iszik, mivel hogy nem
becsülte meg az Urnak testét.”
3. Mi lett Júdással?
a./ Amikor kimondták Jézusra az ítéletet, volte valaki, aki kiállt volna mellette, és ki merte volna
mondani: Jézus ártatlan? A tanítványok, Mária – mind hallgattak, féltek. Júdás az egyetlen, aki
nagypénteken ki merte mondani az igazat!
b./ Júdásnak nem azért kellett elvesznie, mert kapzsi volt. Mi is azok vagyunk. Nem is azért,
mert elárulta Jézust. Mi is eláruljuk. Hanem mert nem fogadta el a kegyelmet!
238.
Máté 26:39
Urunk imádsága a Gecsemánéban
Megváltónk imádságából, midőn a szenvedések órájában könyörgött, több tanulságot vonhatunk le:
1. Magányos imádság volt: Még három kedvenc tanítványát is hátrahagyta. Végy te is alkalmat a
magányos imára csendes szobádban!
2. Alázatos ima volt: „... arczal leesék” vagy a másik evangéliumban: „térdre esék”.
Csak aki magát megalázza Isten előtt, annak imádsága lehet kedves. (v.ö. Lk 18:10-14!)
3. Gyermeki ima volt: „Atyám ...” – bűneink miatt nem lehetnek jogaink Istennel szemben,
de egy gyermek „jogait” semmi nem törölheti ki az atya szívéből!
4. Kitartó imádság volt: Háromszor imádkozott. Ne tágítsatok, míg meghallgatást nem nyertek.
(v.ö. Lk 18:15!) Vagy: „A könyörgésben állhatatosak legyetek ...”
5. Megadással teljes imádság volt: „Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te!”
Engedj – úgy Isten is engedni fog! A te dolgod csak annyi, hogy engedelmeskedj, a többit bízd Őreá!
239.
Máté 27:1-5
Júdás – A rossz helyre címzett bűnbánat
1. Ismert Júdás bűne: elárulta Jézust – eladott mindent, mert nála minden eladó volt. De Júdás bűne a mi
bűnünk is – mert mi is számtalanszor eláruljuk és eladjuk Jézust!
2. De Júdásnak mégsem ezért kellett elvesznie, hanem mert felébredt benne a bűnbánat, de ő azzal rossz
helyre ment! – Hogyan enyhíthetné ember a bűn fájdalmát?!
3. Az is kiderült nagypénteken, hogy mennyire csak a bűn elkövetéséig tartanak össze a cinkortársak!
„Mi közünk hozzá?” – azt jelenti: bűnhődj te! Úgy kell neked! – Mintha a Sátán mondaná annak, akit
bűnbe vitt!
4. Pedig lett volna Valaki – aki várta Júdást is! Akit Júdás elárult, az megbocsátott volna neki! De Hozzá
Júdás nem akart (vagy nem mert?) menni. – Minden ember eljut egyszer oda, ahová Jézus eljutott:
egyszer mindenki elindul bocsánatot keresni. És de kevesen jutnak el Jézushoz!
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5. Júdás meghalt – de Jézus is meghalt! Hogy nekünk ne kelljen Júdás sorsára jutnunk!
Fogadd el hát a bűnbocsánatot és a szabadítást – Jézustól!
240.
Máté 27:14
Krisztus hallgatása
Bev. „Soha ember nem szólott úgy mint ez az ember” – jegyzik meg az evangéliumok, viszont: senki
nem volt olyan hallgatag, mint Ő!
1. Hallgatása a tökéletes önfeláldozás jele volt: egyetlen szót sem használt arra, hogy személyét védje,
meggyilkoltatását megakadályozza, melyet bűneinkért adott áldozatul. A legcsekélyebbet sem tette meg
magáért, hanem hagyta, hogy tegyenek vele, amit akarnak. A Bárány nem nyitja meg száját kínzói előtt!
2. Hallgatása bizonyította: a bűnt nem lehet mentegetni! Egyetlen szóval sem lehet szépíteni vagy
védeni, azért Ő, aki annak teljes súlyát hordozta, szótlanul állt bírái előtt.
3. Hallgatása azonban a legjobb válasz e világ vádjaira: a néma tűrés sok vádat jobban cáfol, mint a
magasztos beszéd. Az üllő sok kalapácsot széttőr csupán azáltal, hogy némán tűri az ütéseket!
4. Hallgatása az Isten bölcsességét bizonyítja: ott, ahol minden szó káromlásra ad alkalmat, nem szítja
tovább a tüzet a sok beszéd. A hallgatás ilyenkor bölcsesség.
5. Hallgatása a próféciák beteljesedése (Ézs 53:7): valóban Ő a Krisztus! Áldozata méltó arra, hogy
hálával elfogadjuk azt és magasztaljuk érette az Istent!
241.
Máté 27:29
A töviskorona
[Nagypéntek]
Bev. Mielőtt a vérző sebekkel borított megfeszített Krisztusra emelnénk tekintetünket, gondolkodjuk el
arról, hogy ki is Ő valójában és miért e szégyenletes halál?
1. Krisztust kigúnyolják a katonák:
a./ gúnyolják az erőtlenségét
b./ gúnyolják a tehetetlenségét
c./ gúnyolják a szégyenét
d./ és nem csak gúnyolják, de fájdalmat is okoznak Neki, hiszen az a koszorú tövisből készült
2. De mielőtt továbbmennénk, hadd szóljon most egy ünnepélyes intés hozzánk:
a./ nehogy ugyanazt tegyétek, mint ezek a katonák!
b./ a tövissel való koronázás egy másik módja az engedelmesség tettetése
c./ tövissel való koronázás az is, ha valakinek élete és magatartása hitvallásunk gyalázatára és
Krisztus szégyenére van
3. Ha visszafordítjuk tekintetünket a kereszten függő Megváltó arcára: mit látunk benne?
a./ fájdalmat – a mi bűneink fájdalmát
b./ diadalmas kitartást, amellyel fenékig ürítette azt a poharat, amit az Atya elé tett
c./ de látjuk a szent orvosságot minden nyomorúságunkra – hiszen azokat vette magára

152

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

www.theologion.hu

4. Meg kell látnunk azonban azt is, hogy a láthatók mögött valójában titokzatos koronázás folyik:
a./ mert legyőzte a bűnt és az Élet Királya lett
b./ mert elvette személyesen az én bűnömet – így az én életem Ura és Királya lett
b./ és mert ez jeladás, hogy Urunk megnyitotta számunkra a Mennyet – ahol Ő nekünk is
koronát ad
5. A töviskorona végül hatalmas ösztönzést is jelent:
a./ először is az Őiránta égő mély szeretetre
b./ másodszor soha el nem múló hálára
c./ harmadszor pedig harcra – a bűn ellen és a bűnösök megmentéséért úgy, hogy őket is
odavezetem Ahhoz, aki számukra is Életet adhat
242.
Máté 27:31-34
Epével kevert bor
[Nagypéntek]
Bev. A keresztrefeszítés a legborzalmasabb halálnem volt, ezért meg volt engedve a kínszenvedés
enyhítésére, hogy az elítéltnek borral kevert mérget adjanak. Egyedül Jézus nem utasította vissza
a „könnyebb halál” lehetőségét.
1. Miért utasította vissza? – Mert bár bűnösnek nevezték, mégsem volt benne semmi, ami kínjainak
enyhítése után kiáltott volna!
2. Mi mondjuk, hogy viseljük a keresztet, de közben mohón isszuk az epével kevert bort.
a./ Ha fájdalomcsillapító után vágyunk, nem a Krisztus keresztjét hordozzuk!
b./ Mert csak azoknak van szükségük enyhítő italra, akik megpróbáltatásaikat keservesnek
találják. Akik nem tudták azokat elfogadni!
c./ De sokszor eláruljuk magunkat, amikor örömmel üdvözöljük a szenvedés megkönnyítését,
bármi legyen is az ára!
3. Isten gyermekei a megpróbáltatásokra háromféleképp reagálhatnak rosszul:
a./ vannak, akik külsőleg hatnak vissza: haragra lobbanak, megsértődnek vagy neheztelnek
b./ vannak, akik befelé fordulnak: az önsajnálatban és a mártírkodásban keresnek enyhülést
c./ és vannak, akik erőt vesznek magukon, elnyomják érzéseiket és közömbösséget erőltetnek
magukra. Úgy látszik, mintha győzedelmes életet élnének, de belül más után vágyódnak.
4. Akkor hát mi a Krisztus keresztje és hogyan lehet elhordozni?
a./ Nem más, mint Isten akaratát örömmel elfogadni! Ha igazi keresztet hordozunk, nincs
bennünk lázadás vagy önsajnálat, bármilyan nyomorúságos is legyen az, mert Krisztus a
keresztjével az Ő erejét és örömét is adja.
b./ Jézus azért utasította vissza a mérget a kereszten, mert Ő az Atya akaratában gyönyörködött!
És aki az Ő keresztjét hordja, az is gyönyörködik az Ő akaratában, és ezért nincs szüksége
semmiféle enyhítő vagy kábító dologra az életében!
243.
Máté 27:24-25
Krisztus vére
[Nagypéntek]
Bev. A vér az élet jelképe
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1. Krisztus vére: ítélet – A könnyelműen odadobott szó (25b.v.) örök igazság kifejezője: az ember bűne
az Isten elleni lázadás
2. Krisztus vére: kegyelem – Az a vér miérettünk öntetett ki, Krisztus helyettünk hordozta el a bűn
szörnyűséges büntetését
3. Krisztus vére: élet – A megváltás helyreállítja Istennel való összetört viszonyunkat:
• az ítélő bíró szerető Atyává lesz
• a lázadó bűnös pedig engedelmes gyermekké születik újjá
244.
Máté 27:51
A kettéhasadt kárpit
[Nagypéntek]
Bev. A kárpit takarta és választotta el a Szentek Szentjét a Templomban.
1. Az áldozati istentisztelet régi rendje megszűnt: midőn az Úr Jézus meghalt, minden áldozat
fölöslegessé és érvénytelenné vált: a Golgotai áldozat egyszer s mindenkorra, teljes mértékben eleget
tett minden bűnért!
2. A hasadás fölfedte az Ószövetség minden szent titkát – magát Istent: az Úr Jézus egészen közel és és
személyesen hozta el az Isten közösségét, akinek már mondhatjuk: Mi Atyánk...! Többé Istennek nincs
titka önmaga felől: kijelentette önmagát Egyzülött Fiában.
3. Mostantól fogva szabad menetel van Isten színe elé: addig a Szentek Szentjébe csak a főpap és csak
egyetlen alkalommal léphetett be egy évben. De az Úr Jézus által immáron mindnyájan mehetünk
egyenesen Atyánk trónja elé!
4. Az Úr Jézus halálával megnyílt előttünk a mennyország kapuja: Ő megnyitotta, hogy mindnyájan
bemehessünk oda, elnyerve az örök életet hit által.
245.
Máté 28:1-8
Az első húsvéti prédikáció
Bev. Mi volna a mi életünk és halálunk a húsvét és annak drága üzenete nélkül? A feltámadás
bizonyossága és reménysége nélkül?
1. E prédikáció ideje:
a./ Amiképp az Úr Jézus megmondta: harmadnap történt – minden, amit Ő mond, az igaz!
b./ Vasárnap volt – ez az újszövetség nyugalomnapja
c./ Kora reggel – korán kell az embernek az Úrral való kapcsolatot keresni, mert aki csak
halogatja, az le fogja késni!
2. E prédikáció közönsége:
a./ A gyülekezet, mely az első húsvéti prédikációt hallgatta, mindössze néhány gyenge
aszszonyból állott (asszonyok maradtak utolsónak a keresztnél és ők voltak elsők a sírnál).
Az Úr a gyöngéket és erőtleneket látogatja meg és használja az Ő dicsőségére!
b./ Ez a sírhoz jövő közösség Jézus után sóvárgó közösség volt. A miénk milyen?
3. A prédikátor:
Angyal volt, azaz Isten küldötte.
Az igazi prédikátor mindig az Isten küldötte, aki az Úr üzenetét hozza hallgatóinak
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4. A prédikáció tartalma:
a./ Vígasztaló: Ne féljetek!
b./ Bizonyosság: Jézus feltámadt és él!
c./ Küldetés: Menjetek és hirdessétek!
Ez a húsvét üzenete ma is!
246.
Máté 28:1-10
Húsvét reggelén
[Húsvét]
Bev. Visszatekintés a nagypénteki tanítványokra: szétfutottak, tagadtak és elbújtak.
1. A négy akadály, ami az asszonyok előtt állt:
a./ Az éjszaka – kötötte őket a törvény
b./ A félelem – az éjszakától, az őröktől, a farizeusoktól, a leleplezéstől
c./ A sír száját elfedő kő – ez a bűn pecsétje
d./ A halál – ami végérvényesen elválasztja az egymást szeretőket
2. Az angyal négy válasza:
a./ Ne féljetek: attól, hogy egyedül maradtok! Íme, Mesteretek él, és veletek marad minden
napon!
b./ Ne féljetek: a haláltól! Jézus legyőzte azt!
c./ Ne féljetek: Istentől! Jézus a kereszten elhordozta bűneitek büntetését, és így Isten már nem
ítélő bírátok, hanem szerető Atyátok!
d./ Ne féljetek: az emberektől! Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot: Jézus él!
„Legyetek üdvözölve!” (9.v.) – A feltámadott Úr nem csak egy híradást hagy maga után, hanem
elébemegy tanítványainak, és a Vele való közösségre hív!
247.
Máté 28:2
Az elhengerített kő
[Húsvét]
Bev. Az asszonyok számára három akadály volt: a kő, a pecsét és az őrök. Az emberiség előtt ugyanez a
három akadály tornyosul: a halál, mint büntetés; Isten haragja pecsétként a kövön és a Sátán, a halál őre.
1. Miről prédikál az elhengerített kő?
a./ arról, hogy megnyílt a sírok ajtaja: legyőzetett a halál!
b./ Krisztus ezt a győzelmet nekünk szerezte meg!
c./ az elhengerített kő: fundamentum – a keresztyén hit alapköve!
d./ ez a kő a jövőnk záloga
e./ ez a kő: határkő – az ellenségnek a botránkozás köve, a hívőknek szegletkő!
2. Miről (vagy hogyan) prédikál az angyal?
a./ az ő képében a menny dicsősége szállt alá a földre
b./ de szavakkal is beszél: „Ne féljetek!”
c./ megbízást ad: „mondjátok el ... hogy feltámadott!”
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248.
Máté 28:6
Jertek, lássátok a helyet...!
[Húsvét]
1. Az elhengerített kő – határkő:
a./ egyik felől: a Jézust keresők.
• először még remegő nők
• azután boldog nők
• végül bizonyságtevő nők
b./ a másik oldalt: a Jézust gyűlölők – a katonák
• először magabiztosan és erősen
• később remegve és holtraváltan
Te melyik felén állsz ennek a kőnek?
2. „Jertek, lássátok...!” – Íme, a meghívás!
a./ Nézzétek a sírt: felismeritek abban Krisztus nagy leereszkedését?!
b./ Nézzétek a sírt: meglátjátok benne a bűn hatalmát – a te bűnödet, ami krisztust oda juttatta?!
c./ Nézzétek a sírt: ennyi lett volna a jövőtök! Alig 2 m2. Mi az, amit magaddal vihetsz ebből
az életből?
d./ Nézzétek a sírt: Jézus nincs itt! Feltámadott! És te sem fogsz itt maradni! A halál legyőzetett!
249.
Márk 1:15
Térjetek meg!
Bev. „Betelt az idő és elközelített az Isten országa...!”
1. Isten jósága megtérésre indít – Róm 2:4
2. Isten igazságossága megtérést kíván – Csel 17:30
3. Isten hosszútűrése megtérésre vár – 2Pét 2:9
4. Isten kegyelme megtérést ajándékoz – Csel 11:18
5. Isten szeretete a megtérésnek örül – Luk 15:7
250.
Márk 2:1-5
Négy embert keresek!
1. Mi indította segítségre ezt a négy embert?
a./ Az igaz felebaráti szeretet, amely nem csak kegyes szólamokkal él, hanem kész cselekedni is!
b./ A betegség felismerése: nem csak látták valakinek a betegségét, de komolyan is vették annak
következményeit!
c./ Felismerték egyetlen igaz Orvost: tudták, hogy ezt a beteget egyedül Jézus tudja
meggyógyítani!
2. Ilyen embereket keres ma is az Úr:
a./ Akik felismerik a bűn halálos betegségét, és komolyan veszik annak örökkévaló
következményét is
b./ Akik ismerik az egyetlen Gyógyítót és Szabadítót, Jézus Krisztust
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c./ Készek cselekedni is azért, hogy minél több haldoklóz Jézus elé vigyenek és így
megmentsenek!
251.
Márk 4:1-20
A magvető példázata
Bev. Ez a négyféle talaj nem négyféle embert jelöl, hanem azt a négy különböző módot, ahogy az Isten
Igéjét az ember befogadhatja!
1. Az út menti talaj: a kemény szív, amely ellene áll Isten akaratának, és így az nem juthat célba! Aki
elutasítja az evangéliumot, a bűnbánatra, szolgálatra hívó szót vagy egyszerűen közömbös, érzéketlen
az Igével szemben.
2. A sziklás talaj: az áldozatoktól írtózó, hangulatoktól függő, csak lelkesedő emberek lelkében sehogysem tud mély gyökeret verni a hit! Ők a pillanat, az érzelmek, a hullámok emberei, akiket az első
viharok rögtön kitépnek a földből.
3. A tövises talaj: amikor az Ige a gyom közé hull és a jó a rosszal együtt kel ki. Ez a kétfelé sántikálás.
A vallásosság. Amikor valaki Istent is szolgálná, de a világot sem akarja elhagyni.
4. A jó talaj: az Ige előtt megnyílt és annak engedelmeskedő lélek, amelyben a hit ...
• gyökeret ver
• gyümölcsöt hoz!
252.
Márk 4:5-6
Felszínes élet
Bev. Mint Isten gyermekei, mindannyian szeretnénk úgy élni és szolgálni, hogy az gyümölcsöző és az
Úr tetszésére legyen. Miért nem sikerül ez mégis oly sokaknak és oly sokszor nekünk sem?
1. Hamar kikelt:
a./ A gyors növekedés általában nem tartós! A lelkesedés sem tartós, sőt, nem is elég a hithez!
b./ 16-17.v.: az oka, hogy nem tudott megállni az Ige miatti (!) üldöztetések és nyomorúságok
harcában.
c./ Isten nem hagy egyetlen életet sem megpróbálatlanul: nem fogadhat el bennünket a saját
értékelésünk alapján!
d./ Az Úr minden kenyeret, ami a kezébe kerül, először megtör, és csak azután áld meg és oszt
szét! A töretlen kenyér nem szaporodik!
2. Miért száradt el tahát olyan gyorsan a kikelt növény?
a./ A köves talajnak csak a felszínén van föld. Némely ember gyorsan kielégíthető, de
ugyanolyan gyorsan válik elégedetlenné vagy érdektelenné. Csak hallják az Igét, de nem
vésődik beléjük: megmarad életük felszínén.
b./ Második oka a gyökértelenség. A gyökér, ami el van rejtve a szem elől: ez az Úrban
elrejtett élet!
c./ Vannak köves helyek az életünkben is, amelyek akadályozzák a növekedést: a szív
keménysége, a saját akaratom szilárdsága, a gondolataim és elveim bemerevedése.
3. Csak azok a hívők élik túl a keskeny út megpróbáltatásait, akik nek életében a kereszt mélyreható
munkát végzett!
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253.
Márk 4:26-29
A búzaszem prédikációja
[Hálaadónap]
Bev. Íme a gabonaszem útja a kenyérig, és a lelki magvetés útja az aratásig:
1. Felülről kaptad: adj hálát érte!
2. Munkálkodj becsületesen: érdemeld meg!
3. Ha kevés is: elégedj meg vele!
4. Ha kevés is: oszd meg másokkal!
254.
Márk 5:1-20
A hétköznapi Gadarénus
Bev. A megszállottság mindig a bűn, a bűnös életmód választásának következménye és kiteljesedése.
1. A démonizáltság hétköznapi jellemzői:
a./ vadság és erőszak – a mai világ egyik legáltalánosabb jelzője
b./ önpusztítás – szenvedélyek: dohányzás, alkohol, kábítószer, pénzhajsza
c./ mindenen és mindenkin keresztülgázoló „egocentrizmus”
d./ természetfeletti erők (New Age, „természetgyógyászat”...)
e./ Skizofrén lélek: valami benne kényszeríti, hogy keresse és dicsőítse Jézust – de valami benne
szeretné, ha semmi köze nem lenne Őhozzá
f./ hamis vallásosság
Ilyen hétköznapi gadarénusokból áll egész világunk – és sajnos sok van belőlük imaházainkban is ...
2. De eljött a Szabadító!
Egy fontos alaptétel: aki nem akar megszabadulni, az nem fog megszabadulni!
a./ a disznópásztorok elfutottak – mert a világ megismeri és megretten attól, akiben él a Krisztus
b./ aki viszont szabadult, az áldást kapott és Jézussal akart maradni!
255.
Márk 6:16
Lásd meg Benne Megváltódat!
1. Jézus Názáretben élt és tanított
a./ Otthon volt. Ismerték Őt – mint ácsot, mint József ﬁát – de nem látták meg Benne a
Messiást!
b./ Közöttünk is sokan sokmindent hisznek és gondolnak Jézusról – de megláttae már
mindenki Benne az ő személyes Megváltóját?
2. Jézust Názáretben elutasítják és elűzik a hitetlenségük miatt
a./ A hitetlenség nem tudatlanság!
b./ A hitetlenség nem közömbösség!
c./ A hitetlenség: bűn, mert Krisztus megtagadása!
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3. Jézus elment Názáretből
Ahol nem fogadják be Őt, mint Messiást, onnan elmegy!
És nélküle nincs élet, csak lelki halál, reménytelenség, örömtelenség …
256.
Márk 8:22-26
Járkáló fák
Bev. Ez a példa elsősorban a tanítványoknak szólt (Lásd 8:17-21.v.). Nem volt véletlen ez a köztes
állapot a vakság és a látás között.
1. Sok keresztyén van, aki megrekedt ezen a szinten:
a./ Nem lát tisztán, ezért boldogtalan
b./ Nem lát tisztán, ezért erőtlen
c./ Nem lát tisztán, ezért engedetlen
2. Mi jellemzi ezeket a megrekedt keresztyéneket?
a./ Meglátták, hogy az életük mennyire üres, és mélységesen elégedetlenek lettek önmagukkal
szemben
b./ Meglátták már a keresztyén élet szépségeit
c./ Meglátták, hogy nem válthatják meg magukat
d./ Meglátták, hogy Jézus Krisztus az egyedüli reménységük és valamiképp az egyetlen
Szabadító
3. Milyen hiányosságok vezettek ide az életükben és a hitükben?
a./ Bizonyos bibliai igazságok nem világosak. Leggyakrabban Krisztus halálát, annak
elengedhetetlen szükségességét és az újjászületés mibenlétét nem értik
b./ Nem teljes szívvel fordultak Istenhez. Pl. az örömüket másban vélik és igyekszenek
megtalálni.
c./ Az akaratuk megosztott: elismerik Krisztust Megváltónak, de nem mindenben
engedelmeskednek a Biblia parancsainak.
4. Mi okozza ezt az állapotot?
a./ Döntésük Krisztus mellett nem egyértelmű!
b./ Nem fogadják el a Szentírás minden tanítását
c./ Nem fogadják el a Szentírás abszolút tekintélyét
5. Hogyan lehet kigyógyulni ebből az állapotból?
a./ Ne áltassuk magunkat azzal, hogy látok, amikor nem látok tisztán!
b./ Nyíltan és őszintén kell a Megváltó elé állnunk: még nem gyógyultam meg teljesen!
Látok, de még nagyon homályosan.
c./ Teljesen vessük alá magunkat az Úrnak, ahogyan a vak tette. Feltétlen engedelmesség
mindenben!
257.
Márk 9:2-8
Csak Jézust egyedül!
1. Az emberi szív hajlamos Jézus mellett még valami mást is látni:
a./ Személyeket – Mózest (Jn 5:45), Ábrahámot (Jn 8:39), Jákóbot (Jn 4:12), vagy ma
„újkeletű” prófétákat, vallási vezetőket ...
b./ Látná az istentisztelet vagy a gyülekezeti élet külső formáit, amelyeket túlhangsúlyozna a
valódi tartalom helyett
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c./ Látná saját vallásosságát is, amelyre büszkén tekintene, mint valamiféle „érdemszerző
jócselekedetre”
2. Ki az, akire tekintenünk kell?
A Szentírás több nevet említ az Úr Jézusról (Király, Főpap, Próféta, Tanító ...), most csak egyet
emeljünk ki: Üdvözítőnk
a./ Akiben egyedül van üdvösségünk
b./ Aki érettünk keresztre feszíttetett
c./Aki érettünk feltámadt, és ezzel bennünket is megeleveníthet
d./ Aki közbenjárónk az Atyánál
e./ Aki hitünk és engedelmességünk példaképe
3. Mit jelent rátekinteni?
a./ Egyedül Őt keresni
b./ Egyedül Benne bízni
c./ Mindenekfölött Őt szeretni
d./ Először Neki szolgálni
258.
Márk 10:45
Miért jött az Emberﬁa?
Miért jött az Emberﬁa?
1. Hogy tanítson bennünket:
a./ Az Isten ismeretére
b./ Önmagunk valóságos megismerésére
2. Hogy megváltson bennünket:
a./ Eljött, hogy eltörölje adósságlevelünket (múlt)
b./ Eljött, hogy felszabadítson a bűn hatalma alól (jelen)
c./ Eljött, hogy az örök életet ajándékozza nekünk (jövő)
3. Hogy dicsőséget szerezzen Isten nevének:
a./ Engedelmes élete és halála által
b./ Feltámadása által
c./ És megdicsőítse önmagát tanítványaiban
259.
Márk 10:46-52
A vak Bartimeus
1. Állapota:
a./ vak volt – lelki vakság Isten nélkül
b./ koldus volt – lelki szegénység Isten nélkül
2. Kérése:
a./ jó helyre címzett volt: felismerte Jézusban a Messiást!
b./ komoly és elszánt volt: „annál inkább kiáltott”
c./ alázatos volt: „könyörülj rajtam”
d./ személyes volt: „rajtam”
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3. Kiváltságai:
a./ hívták: „hív téged”
b./ bátorították: „bízzál”
c./ meggyógyult: „a te hited megtartott téged”
4. (összefoglalás) Bartimeus útja:
a./ Jézushoz ment
b./ hitt
c./ Jézust követte
260.
Márk 12:38-40
Az írástudók ítélete
1. Kik az írástudók?
Azok, akikről Jézus olyan sok rosszat mondott, akik áskálódtak ellene, akik keresztre juttatták – tehát
nem mi – így gondolkoduk róluk általában.
De mit mond róluk Jézus?
Kiderül, hogy egyáltalán nem gonosz, hitvány emberek, épp ellenkezőleg, azok, akikre azt mondják:
jóravaló, buzgó vallásos ember!
a./ „örömest járnak hosszú köntösben” – tehát már a külsejükön is látszik, hogy komoly
emberek
b./ „szerették a piacon való köszöntéseket” – tehát közismert személyek voltak, akiket az emberek tiszteltek és akiket előre köszöntöttek
c./ „a zsinagógákban elől ülnek” – hiszen hozzájuk járt a nép tanácsért, ők intézték ügyesbajos
dolgaikat, tehát ők voltak a társadalmuk és egyházuk vezetői. A legnagyobb anyagi áldozatokat
is ők hozták ...
d./ nem csoda, ha meghívták őket az ünnepségekre, és a „fő helyre” ültették őket – hiszen
megtiszteltetés volt bárki számára a jelenlétük.
e./ sőt még vallásukat is komolyan vették, mert „hosszasan imádkoztak” – ha csak színből is,
de jó példával jártak elől mások számára
Érzitek, mennyire közel jött hozzánk ezeknek az írástudóknak az alakja?
2. Van azonban ennek a nagy jóságnak és vallásosságnak egy nagy veszélye:
az, hogy sokkal könnyebb elmenni ebben az állapotban a Megváltó Krisztus mellett! (Lk 18:9-14!)
Három megjegyzés erről a veszélyről:
a./ Sokan élnek Jézus Krisztus mellett – de az Élet Benne van! És ez nagyon lényeges
különbség!
b./ Jézus leleplezi ezeket az írástudókat: „az özvegyek házát felemésztik” – mindenből hasznot
akarnak húzni! Pedig ha egy vallásos ember szívében nincs hely mások számára, ha nem
fontosabb a másik nyomorúsága – semmit nem ér a vallásossága!
c./ Súlyosabb ítélet vár rájuk! Mert „írástudók”! Azaz ismerik a Szentírást! Ismerik Isten útját: a
Golgota keresztjét – még sincs rá szükségük. Ismerik Isten akaratát – mégsem
engedelmeskednek!
3. Nekünk sok adatott!
a./ megadatott Isten ismerete Jézus Krisztus által
b./ megadatott bűneink bocsánata a Bárány vérén
c./ megadatott az Istennel való naponkénti közösség a Szentlélek által
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Térjetek meg ti írástudók, még tart a kegyelmi idő!
261.
Márk 12:41-44
Özvegyasszony két ﬁllére
1. A persely
a./ A perselybe tenni kell!
b./ Az oltáron áldozni kell!
c./ Az embernek a pénztárcája tér meg utoljára!
2. Fillér az aranyak között
a./ Nem az a gazdag, akinek van, hanem aki ad!
b./ Nem az ad, akinek van feleslege, hanem aki átérzi, hogy adósa Istennek és embertársainak
egyaránt!
3. A ﬁllér legyőzte az aranyat
a./ Az özvegyasszony nem a feleslegét adta, hanem „mindenét”
b./ A „minden” akkor is elég, ha kevés!
c./ A „minden” a teljes hit és bizalom bizonyságtétele!
262.
Márk 14:12-21
Hétköznapi Júdások
1. Júdás

a./ Júdás életében is volt olyan idő, amikor mindent odaszánt Jézusnak. Az ő életében is volt egy
szép kezdet az Úrral ...
b./ …de – valamikor, valami miatt csalódott az Úrban. Külsőleg ugyan nem változott semmi,
tanítvány maradt továbbra is, de a szíve már elfordult az Úrtól
c./ … és eljött az idő, amikor elárulta és eladta Jézust
d./ Az életének vége pedig: felakasztotta magát. Ez lett árulásának gyümölcse

2. A hétköznapi Júdások:
a./ Akik valamikor ugyanúgy elindultak, odaszánták magukat Mesterüknek …
b./ de – valamikor, valami miatt csalódtak
c./ és eladták Jézust a vágyaikért, sikerért, pénzért, hatalomért, előnyökért és még ki tudja miért
d./ és a lelkük meghalt
Minden ember nagy kérdése: Ő vagy én? mellette vagy Ellene? (v.ö. Mk 8:35) Jézus közelében ezt el
kell döntenünk!
263.
Márk 16:1-8
A halál arca
[Húsvétra vagy temetésre]
Bev. Azt mondjuk: húsvétkor meghalt a halál. Pedig nem halt meg, csak megváltozott az arca
1. Milyen volt a halál Jézus feltámadása előtt (vagy milyen a halál Jézus nélkül)?
a./ Kikerülhetetlen
b./ Visszavonhatatlan
c./ Fájdalmas és kegyetlen
d./ Minden reményt megsemmisítő vég
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2. Milyen lett a halál Jézus feltámadása után (vagy Jézussal együtt)?
a./ Már nem félelmetes
b./ Már nem reménytelen
c./ Már nem vég, hanem kezdet: a dicsőséges örök élet kezdete
264.
Lk 1:46-56
Mária dicséneke
[Karácsony]
1. Miről énekel Mária?
a./ Az emberré lett Istenről énekel, Őt dicséri: ő már tudja, hogy a régen várt Messiás rövidesen
megérkezik a világba
b./ Arról énekel, hogy őtőle fog megszületni – azt a kegyelmet magasztalja, amelyben Isten őt
részesítette.
c./ Énekel Isten szent nevéről – Isten szentségéről, amely éépen Krisztusban hoz vígaszt és megoldást a bűn rettentő problémájára
d./ Énekel Isten egész üdvtörténelméről – íme, megelevenedik a múlt: az Ő irgalmassága kísérte
nemzedékről nemzedékre az Ő népét
e./ Mária énekel, mert örvendezik az új kegyelmi szövetségnek: 55.v.
2. Hogyan énekel Mária?
a./ Az Istenbe vetett hittel és bizalommal énekel – hiszen a Megváltó még nem született meg!
De Mária számára az ígéret és annak teljesedése egyet jelent.
b./ Teljes szívből – „magasztalja” az én lelkem az Urat …
c./ Örömmel énekel: „Örvendez az én lelkem …”
d./ Alázatosan és hálával énekel
3. Nekünk nincs okunk énekelni?!
a./ Énekeljünk mi is az érettünk emberré lett Istenről
b./ Énekeljünk arról, hogy bennünk is megszületett már a Krisztus – vagy ha még nem, kérjük
ezt most!
c./ Énekeljünk Isten szentségéről – amelyet kiárasztott ránk, amely betöltheti az életünket
d./ Énekeljünk arról, amit Isten már megtett az életünkben – emlékezzünk hálaadással a mi
Urunk nagy tetteire!
e./ Énekeljünk arról a szövetségről, amely egészen személyesen velünk köttetett meg a
Golgotán
f./ Énekeljünk teljes bizalommal, teljes szívünkből, örömmel – mert ez méltó a karácsonyhoz!
265.
Lk 2:1-20
A legnagyobb ajándék
[Karácsony]
1. Ajándékot kapni jó!
Ez inkább a gyermekkor öröme és váradalma. De milyen ajándék az, ami igazán jó, aminek igazán
örülhetünk?
a./ Amit szeretettel adnak – mert nem minden ajándékot adnak szeretettel. Van amit csak
kötelességből, van, amit közömbösen ...
b./ Ami maradandó – amit sokáig használhatunk. Mennyi ajándékot tudtál megőrizni az
évekévtizedek során kapottakból?
c./ Ami igazán hasznos – mert vannak ajándékok, amik nekünk nem tetszenek, amivel mi
semmit nem tudunk kezdeni. Ezeknek nem is tudunk igazán örülni.
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2. Ajándékot adni is jó!
Csak érettebb fejjel érti meg az ember, hogy örömöt szerezni másoknak, ajándékozni jobb, mint kapni.
3. A legjobb mégis: Isten ajándéka!
a./ Mert a legnagyobb szeretettel adta (Ján 3:16)
b./ Mert nincs ennél maradandóbb: az örök élet örökkévaló ajándék!
c./ Mert nincs ennél semmi hasznosabb: megtanít élni, szeretni, és elvezet Istenhez!
4. De ezt az ajándékot el kell fogadni! Csak így lesz a tiéd!
266.
Lk 2:8-12
Karácsony éjszakája
[Karácsony]
1. Pásztorok az éjszakában
Az éjszaka ijesztő, félelmetes: az ember nem szereti az éjszakát. Mit csinálhatunk ebben a sötétségben?
a./ Lehet átaludni az éjszakát – az alvásba menekülni. El lehet hallgattatni a lelkiismeretet, a
lélek vágyódását, a bűntudatot … – De mi van, ha az álmunkban ér a veszedelem?!
b./ Lehet mesterséges fénnyel elűzni a sötétséget – és ugyanígy űzhetők el mesterségesen a mi
életünk sötétségei is, a félelelmei is. Tele van az életünk fél vagy álmegoldásokkal, amelyek
ideigóráig elégtételt adnak, de az első komolyabb vihar romba dönti őket.
c./ Lehet azt tenni, amit a pásztorok is tettek: őrködni az éjszakában (nem aludtak!) – virrasztani,
mert valakit várunk. Virrasztani, mert valami felelősség ránk bízatott. Lehet a sötétben várni az
igazi Fényt!
Gondold meg, hogyan töltöd a mostani sötétség idejét?
2. Fény az éjszakában
A természetes dolgokat, ha hiányoznak, az ember mindig igyekszik pótolni.
a./ Gyújtogat fényt az éjszakában az ember: önmagának – de ez nem terjed messzire és nem
űz el minden sötétséget. Önáltatás, önmegváltás, az ember maga akarja beteljesíteni az életét:
hiába!
b./ Gyújtogat fényt az éjszakában a Sátán – de ez olyan fény, amely világosságot ígér ugyan, de
még nagyobb sötétségbe taszít. Körülragyogja a testet, a földit, az anyagit – de rabságba dönti és
megöli a lelket.
c./ Olyan fényre van szükségünk, amit az Isten gyújtott – csak az tud áthatolni minden sötétségen. Csak az tud életet fakasztani a halott földből. Csak az tudja beragyogni az életünket.
Csak az tudja felmelegíteni megfagyott lelkünket. Csak az tud éltető forrásává lenni életünknek
Ez a Fény gyúlt ki karácsony éjjelén, és gyúl ki mindig, amikor valaki az Istent keresi és Őt
várja.
3. Örömhír az éjszakában
Azon a betlehemi éjszakán az Isten szabadításáról szóló örömhír tette ragyogóvá az éjszakát.
a./ Ez az örömhír egy régi ígéret beteljesedéséről szólt – az Úr soha nem marad adósa népének!
Amit megjövendöltek a próféták: íme beteljesedett!
b./ Ez az örömhír arról szólt: Isten cselekedett – „úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött
Fiát adta érte, hogy aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen ….!”
(szerette – adta – megmentette)
c./ Ez az örömhír a jelennek szólt és jövőt ígért – a Megváltó születését hirdeti, de még nem
történt meg a Megváltás. Ma: íme megszületett és azóta él és hívogat a Megváltó – ha elfogadod,
örök életed lesz.
d./ Ez az örömhír cselekvésre késztet – nem hagyja nyugodni a pásztorokat. Erről meg kell
bizonyosodni. Ha igaz, ez mindent megváltoztat az életünkben! – Te se nyugodj addig, míg meg
nem bizonyosodsz arról, hogy néked is megszületett a Megváltó!
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4. Jel az éjszakában
Íme, az angyal mondja:
a./ Ez a jel egészen szürke, hétköznapi jel: nem csodás valami: egy kisgyermek. De a pásztorok
egy kisgyermekben felismerjék Azt, akiben a farizeusok élete végéig csak egy egyszerű embert
láttak. – Lám, milyen hitvány kis jel: mégsem látott nagyobbat a világ! A Mindenható Isten ilyen
kicsivé lett érettünk!
b./ Ezt a jelt csak az ismerhette fel, aki tudta, mire ﬁgyeljen – Miközben mi rendkívüli dolgokra
és jelekre várunk, Isten csöndesen és egyszerűen munkálkodik.
c./ Istennek ezt a jelét csak hittel ismerhetjük föl mi is – ha a pásztorok nem hittek volna, el sem
indultak volna. De elindultak, s mert kerestek, találtak is: megtalálták ebben a kisgyermekben
a hatalmas Istent, aki nem maradt élete végéig csecsemő, hanem felnőtt, egészen a Golgotáig,
hogy ezeknek a pásztoroknak, és nekünk is a bűneink bocsánatát és az örök életet elhozza.
d./ Ez olyan jel, amely jellé lesz a mi életünkben is – hirdeti azt, hogy „Immánuél”, azaz: Velünk
az Úr! (A mi életünk minek a jele?)
Ez az út mindannyiunk útja lehet: sötétségünkbe Fény ragyog be, mennyei Fény, amely menynyei
örömöt ad, és jellé teszi az életünket is. Erről szól a karácsony!
267.
Lk 2:10-11
A karácsonyi öröm forrása
[Karácsony]
Bev. Karácsony sajátos tragédiája, hogy örömei megfojtják az igazi örömét.
Miben áll a karácsony igazi öröme?
1. Isten teljes kijelentésében:
a./ A karácsony öröme: Isten személyesen mutatkozik be Krisztusban: a Kijelentés immár
teljessé lett (Ján 14:9)
b./ A karácsony öröme: Isten Krisztus által Atyád lesz: bűnösből „ﬁam” lesz
c./ A karácsony öröme: „ma született” – nem kell már várni Reá
d./ A karácsony öröme: „... néktek” – mindenkihez eljött, nem tett különbséget ember és ember
között
2. A megoldhatatlanságok megoldása:
a./ Megoldatlan ellentét a bűn és Isten szentsége – de Krisztus megoldotta azzal, hogy elhordozta
a bűn büntetését és ezzel igazságot ajándékozott az embernek
b./ Megoldatlan ellentét az élet és a halál – de Krisztus ezt is megoldotta azzal, hogy feltámadásában legyőzte a halált
3. Az új élet: az ellentétek kiegyenlítése:
a./ Isten mindenkit egyformán, feltétel nélkül szeret
b./ Isten szeretete mindenkit ugyanilyen feltétel nélküli szeretetre kötelez
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268.
Lk 2:10-11
Ne féljetek!
1. Az ember szíve tele van félelemmel
a./ félünk önmagunktól
b./ félünk egymástól
c./ félünk Istentől
2. Ennek a félelemnek több oka van
3. Erre a félelemre egyetlen orvosság van: Krisztus
269.
Lk 2:15-20
Menjünk el, nézzük meg!
[Karácsony]
Bev. Most csak a pásztorok alakját emeljük ki a karácsonyi történetből, mert Isten először nekik jelentette ki Krisztus földre jöttét, és először ők hirdették másoknak is. Mit tanulhatunk tőlük?
1. Azt szoktuk énekelni karácsony éjszakáról: csendes éj – pedig egyáltalán nem volt csendes! Augustus
császár cenzust rendelt el, ami azt jelentette, hogy „mozgásban volt” egész Izráel, mindenki vándorolt
születési helyére, ahol kifaggatták, és esetenként bántalmazták is, hogy ﬁzesse meg „felemelt” adóját.
Egyáltalán nem volt csönd azokban a hetekben – ahogyan ma sincs csönd! Mert a világ őrült sebességgel
és gigászi hangzavarral kavarog karácsony éjjelén is.
2. Isten mégis talált csöndes helyet. A pusztában, ahol pásztorok tanyáztak, másoktól elhagyatva.
(A farizeusok a pásztorokat együtt emlegették a vámszedőkkel és a bűnösökkel!)
3. Miért voltak alkalmasak ezek a pásztorok az isteni kijelentés fogadására?
Mert csendben voltak. Isten mindig a csendben beszél az emberrel! Amikor nem halljuk, a körülöttünk
vagy bennünk lévő zaj miatt nem halljuk!
4. „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt és őrködtek...” – amikor más aludt, ők ébren
voltak! – Isten csak azokkal tud beszélni, akiket ébren talál!
5. Ezek a pásztorok, miután hallották az örömhírt, készek voltak áldozatok árán is megbizonyosodni
felőle! Felkerekedtek és megkeresték a Messiást! – Csak az találja meg ma is, aki elindul, és addig nem
áll meg, míg bizonyos nem lesz benne: Jézus a Krisztus!
270.
Lk 2:25-32
Simeon váradalma
Bev. Simeon neve azt jelenti: „meghallgattatás”.
1. Mi volt Simeon foglalkozása? Hogy mi volt testi foglalkozása, azt nem tudjuk. De hogy mi volt a
lelkének foglalkozása, azt igen: Várta a megígért Megváltót – várta Jézust.
Azt sem tudjuk, mikor kezdte várni, de tételezzük fel ...
a./ várta a harmincas évek lelkes tüzével – míg mások élvezték az életet, ő a régi írásokat
olvasta
b./ várta a negyvenes évek férﬁúi bölcsességével – kortársai közügyekkel kezdtek foglalkozni,
politizáltak ... ő várta bölcsen, megfontoltan Jézust
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c./ jöttek az ötvenes évek – amikor mindenki a gyermeki jövőjét igyekszik elrendezni, ő várta
Azt, aki mindenki jövőjét elrendezi
d./ jöttek a hatvanashetvenes évek – a csalódás és lemondás évei. De Simeon nem hátrafelé
nézett, hanem az Urat várta.
e./ elérkeztek a nyolcvanaskilencvenes évek – kortársai, gyermekei megtértek a temetőbe. Ez az
idő, amikor elfogy a reménység. De ő még mindig várt ...
Meríts erőt Simeon reménységéből, hogy a te neved is „meghallgattatás”W legyen!
2. Másodszor nézzük meg azt a helyet, ahol várt Simeon az Úrra.
Simeon példájából megértjük azt a nagy igazságot, hogy a hívő, istenfélő lelkek váróterme a templom, a
Krisztus gyülekezete.
a./ ez a „váróterem” arra való, hogy aki Őt várja, találkozhasson Jézussal.
b./ de a váróterem nem csak azért van, hogy oda érkezzenek, hanem azért is, hogy onnan tovább
is induljanak! A templomban sem csak várni lehet, hanem felkészülni is.
271.
Lk 2:28-30
Simeon és Anna
1. Mire tanít bennünket Simeon?
a./ Arra, hogy az emberi élet legnagyobb és legfontosabb eseménye: felismerni Jézusban a
Megváltót!
b./ Akinek Krisztusa van, az békességben halhat meg.
c./ Jézusban a Megváltót látni csak a Szentlélek által lehet! Nagypéntek és húsvét előtt
kimondta: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van!”
2. Simeon jövendölése: Jézus ketté osztja a történelmet!
Azokra, akik hisznek benne és akik nem hisznek.
Te melyik csoportba tartozol?
3. Mire tanít bennünket Anna?
Simeonnak már nincsen teendője – de Annának van! Nyolcvannégy esztendős vénasszony – és az első
misszionárius lesz!
Erő az erőtlenség által!
Valld meg Simeonnal: Én Uram – látták szemeim a te üdvösségedet! – és menj Annával: légy az Úr
misszionáriusa!
272.
Lk 2:36-38
Anna – a kegyelem prófétanője
Bev. Anna neve azt jelenti: „kegyelem”.
Ily módon összegezhetnénk Anna életét:
1. Kegyelemből megtartva – Ef 2:8
2. Kegyelemből megállva – Róm 5:2
3. A kegyelem sáfára – 1Pét 4:10
4. Kegyelemmel szolgálva – Zsid 12:28
5. Kegyelmet énekelve – Kol 3:16
6. A kegyelem bizonyságtevője – Kol 4:16
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273.
Lk 2:41-51
Az elveszett Jézus
Bev. Azt gondolnánk, kétféle ember van: aki ismeri és követi Jézus Krisztust, és aki nem. Van azonban
egy csoport a kettő között: azokból áll, akik megismerték Őt és elindultak Vele, de útközben valahol
elveszítették Őt. – ha egy ember életéből elmarad Jézus, örömtelen és erőtlen kínlódássá lesz a kegyesség fenntartásáért
1. Jézus könnyen elmarad:
a./ Elég egy kis ﬁgyelmetlenség (43.v.)
• ﬁgyelmetlenség Igéje iránt
• ﬁgyelmetlenség személye iránt
• ﬁgyelmetlenség önmagunk iránt
• ﬁgyelmetlenség testvéreink és gyülekezetünk iránt
b./ „Azt gondolták ... (ti. hogy Jézus velük van)” Hányszor gondolunk mi is mást, mint ami az
Isten gondolata, mint ami az igazság!
2. Jézus elvesztése szomorúságot okoz:
Szomorú döbbenet: Jézus nincs itt!
a./ Félelem fog el
b./ Életem elveszíti célját és erejét
c./ Őt nem lehet mással pótolni
3. Hol keressem?!
a./ Talán még nem kerültem messze Tőle
• csak egynapi járóföld
• „csak” egy bűn, elhajlás választ el Tőle
b./ Meg kell keresnem Őt!
• könnyekkel
• imádsággal
• bűnbánattal
c./ Ott találom, ahol elveszítettem Őt: a Templomban, az Atya előtt!
És ha újra megtaláltam? – Indulj el – immáron Vele! Hogy gyarapodhass bölcsességben, testben és Isten
előtti kedvességben!
274.
Lk 2:41-52
József és Mária üzenete a mai szülőkhöz
Bev. Ebben a történetben nem csak az Úr Jézus beszél önmagáról, hanem József és Mária is a mai
szülökhöz.
Íme, az üzenetük:
1. Kié a gyermeked?
a./ A tiéd – mert kisajátítod vagy hatalmaskodsz rajta?
b./ Saját magáé – mert ráhagysz mindent, elkényezteted, mert nem akarsz hatással lenni kialakuló személyiségére?
c./ Senkié – mert te nem törődsz vele, mert nincs időd, energiád, kedved, hogy vele légy?
d./ Istené – mert Neki szentelted, az Ő akarata szerint és az Ő félelmében neveled?
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2. Építsd a templomba vezető utat gyermeked előtt!
a./ Élj hitelesen! A gyermeked látja a hétköznapjaidat és a vasárnapjaidat egyaránt!
b./ Légy bizonyságtevő! Gyermekeid előtt is, hadd tudják, hogy ki az Úr az életedben!
c./ Imádkozz:
• érettük
• velük
Maradj Istennél a gyermekeiddel együtt – csak ott nem veszítheted el őket! (Lásd az igeszakaszt!)
275.
Lk 4:16-21
Újévi programbeszéd
Bev. jelentősebb alkalmakkor a fontosabb pozíciókban lévők szoktak nyilatkozni a jövőről, a terveikről,
a „programjukról”.
Hallgassuk meg az Úr Jézus Krisztus „programbeszédét”!
Mit akar Ő velünk és általunk ebben az Új esztendőben?
1./ Evangéliumot hirdetni a szegényeknek
a./ Az anyagiakban szegényeknek – azt az örömhírt, hogy aki Isten országát keresi előbb,
annak testi szükségletei is megelégíttetnek
b./ A lelki szegényeknek – hogy övék a mennyek országa, mert az Embernek Fia azért jött,
hogy életük legyen és bővölködjenek
2. Meggyógyítani a töredelmes szívűeket
a./ Életünk sok vérző, fájó pontjaira gyógyulást hozzon: vigasztalással, bátorítással,
tanáccsal gyógyítgasson
b./ Halálosan beteg szívünknek mennyei gyógyírt szerezzen a golgotai kereszten
3. Szabadságot hirdetni a foglyoknak
a./ A test(i vágyak) foglyainak
b./ A mammon (pénz) foglyainak
c./ Önmaguk foglyainak
d./ A vallás foglyainak
e./ Összefoglalva a bűn és a Sátán foglyainak
4. Látóvá tenni a vakot
a./ Ha Isten dicsőségét szolgálja, visszaadni a szem látását is
b./ De mindenképpen kigyógyítani a lelki vakságból, hogy megláthassuk az Isten Fiának
dicsőségét!
5. Hirdetni az Úr kedves esztendejét
Még tart a kegyelmi idő! Jőjj, hogy életed legyen – és menj, hogy az életet továbbadd!
276.
Lk 4:16-21
Ma teljesedett be ...!
[Evangélizáció]
1. Jézus az Ézsaiási ige első részét olvasta csupán, a második felét nem! („Elküldött ... hogy a mi
Istenünk bosszúállásának napját hirdessem”) – Szelíd volt első beszéde, nem az ítéletről szólt.
Ugyanígy jön most feléd is szeretetével – ne utasítsd el!
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2. Lehetséges ez?
a./ szabadulás a foglyoknak
• a bűn foglyainak
• a rossz szokások foglyainak
• az önzésük foglyainak
• a kétségbeesés vagy keserűség foglyainak
• az előítéletek foglyainak
• a tartalom nélküli vallás foglyainak
b./ A betegek gyógyulása
• A beteg lélek gyógyulása
• A beteg test gyógyulása
• A beteg kapcsolatok gyógyulása
c./ Az Úr kedves esztendejének eljötte
3. Ma teljesedett be az írás a ti hallásotokra!
Jézus Krisztus itt és most kínálja neked mindezt! Ne utasítsd el Isten kegyelmét és szeretetét, amely a
legnagyobb áldozatot hozta meg éretted!
277.
Lk 7:1-10
A kapernaumi százados
Bev. Az ÚSz. mindössze háromszor említi, hogy az Úr Jézus megcsodált valamit. Ebből az egyik ennek
a századosnak a hite volt.
1. Mit mondtak róla mások (akik közbenjártak érte)?
a./ Méltó, hogy segíts rajta – mert „jó” ember (rólad mondanák-e ugyanezt?)
b./ Szereti népünket – azaz szereti felebarátait (rólad mondanák-e ugyanezt?)
c./ Zsinagógát épített nekünk – azaz szereti Istent és a népét (rólad mondanák-e ugyanezt?)
2. Mit mondott ő önmagáról?
a./ nem vagyok méltó ... sőt arra sem vagyok méltó ... – micsoda alázat!
b./ csak szólj, az is elég! – micsoda hit!
3. Mit mond és nem mond róla az Úr Jézus?
a./ Nem dicséri a jó cselekedeteit (1.pont)
b./ Nem dicséri a jó tulajdonságait (2. pont)
c./ Csak a hitről beszél! Jézusnak csak az a fontos, hogy kinek van hite!
278.
Lk 7:11-17
Vigasztaló Istenünk van!
1. Szomorúan kezdődik ez a történet: egy gyászmenet vonul ki Nain kapuján a temető felé.
a./ Szomorú a mi életünk is ...
b./ ... és megállíthatatlanul a temető felé tart
2. Mennyit ér a világ vígasztalása?!
a./ azt mondják: Majd az idő minden sebet begyógyít! – Valóban így van?!
b./ azt mondják: Ő elment, de te még itt vagy! – Igen, de meddig? És mi lesz azután?
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3. Jézus mindig szembe jön a szomorú emberrel!
a./ A gyógyulás felé vezető első lépcső: megállni Jézus előtt!
b./ Csak éppen el a legnehezebb, mert sok ember a szomorúsága miatt nem veszi észre,
és elmenne mellette.
4. Állj meg Előtte, és várd meg, amíg megszólít!
a./ Mert egészen biztos, hogy van mondanivalója számodra!
b./ Ha semmi más nem is lenne, annyi biztosan: Meghaltam helyetted a Golgotán!
De vajon kelleennél több?!
5. Jézus ma is, neked is kínálja ezt a vígasztaló csodát!
Nem biztos, hogy így, de számodra is elkészítette életed szomorúságának megoldását!
6. És ha valakit így megerősített, menjen, és vígasztaljon ő is másokat, mert a leghálásabb szolgálat a
vígasztalás szolgálata!
279.
Lk 7:34
Akarsz-e a bűnösök barátja lenni?
1. Jézus barátsága azt jelenti: számíthatok arra, hogy magához fogad
a./ Előtte nem kell alakoskodnunk: Ő a bűnösök barátja. – De mi bár szeretjük a bűnt, de
bűnösök nem szeretünk lenni. Olyan nehezen alázkodunk meg és ismerjük be, hogy bizony
bűnösök vagyunk. De enélkül nem lehetünk Jézus barátai!
b./ Sokan hiszik azt, hogy Jézus barátságára méltóvá kell válni. Az ilyenek előbb tökéletesek
akarnak lenni – a kegyelem elfogadása helyett a törvényt akarják betölteni
c./ Úgy menjünk Hozzá, amint vagyunk – mert másképp úgysem mehetünk!
2. Jézus olyan barát, akinek számíthatunk hűségére
Ő azért jött, hogy teljes közösséget vállaljon velünk. Ő megtette a legnagyobbat: az életét adta érettünk
(v.ö. Jn 15:13), ezzel ﬁzette ki a bűneink büntetését helyettünk.
3. Jézus olyan barát, aki megosztja velünk szegényekkel az Ő végtelen gazdagságát
a./ Ő az Isten Fia – és ebben a kiváltságban a barátait is részesíti: megajándékozza őket a ﬁúság
Lelkével, ld. Róm 8:15-17!
b./ Jézusnak adatott minden hatalom mennyen és földön – de Ő a hatalmába és erejében is
részesíti az Ő barátait
c./ Jézus az eljövendő Ura ennek a világnak: és ezt a dicső jövőt, az örök életet is megosztja
az Ő barátaival
4. Jézus barátai közé tartozol-e?
A barátság kétoldalú dolog: Jézus kinyújtotta a kezét feléd. Nyújtsd ki Te is a kezedet Feléje!
280.
Lk 7:36-50
Magdolna kenete, könnyei és hálája
1. Magdolna kenete (39.v.)
Hogyan ment Magdolna az Úr színe elé?
a./ Vitt drága kenetet a szelencéjében
b./ Vitt tiszteletet a szívében (44.v.)
c./ Vitt szeretetet a szívében
d./ Vitt hitet a szívében (ellentét: 39.v.!)
Ez a kenet tart meg téged is!
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2. Magdolna könnyei:
a./ Mi okozza a legtöbb könnyet? A fájdalom, a veszteség, a gyász ...
b./ De Magdolna könnyei a bűnbánat könnyei!
3. Magdolna hálája:
a./ A legtöbbet adja, ami tőle telik (ez a drága kenet)
b./ Egész életén keresztül tovább él szívében (ez pedig a hitből fakadó engedelmesség)
281.
Lk 7:36-50
A farizeus és a bűnös nő
Hasonlítsuk össze e történet két szereplőjét:
1. Mit akarnak Jézustól?
a./ Miért hívta a farizeus magához?
• hogy Jézus jelenlétével növelje a tekintetét az emberek előtt
• hogy Jézus előtt is növelje a saját jelentőségét
b./ Miért megy a bűnös nő Jézushoz?
• mert megutálta bűnét, amiben addig élt, és szabadulni akart
• mert felismerte Jézusban a Messiást, aki egyedül meg tudja szabadítani bűnéből,
és új életet adhat neki
c./ Te mit akarsz Jézustól? Elismerést vagy bűnbocsánatot és új életet?
2. Mit adnak Jézusnak?
a./ A farizeus:
• semmi különös ajándékot nem ad
• még a tiszteletadást sem adja meg (44-46.v.)
b./ A bűnös nő:
• könnyeivel öntözte Jézus lábát és hajával törölte azt
• drága kenetet vitt, amit reáöntött
• vitte egész bűnös életét, és hitét, hogy az Úr nem taszítja el, hanem magához fogadja
c./ Te mit adsz Jézusnak?
3. Ketten mentek Jézushoz, és mindketten kapnak valamit Tőle
a./ A farizeus:
• azt, hogy bár Jézus átlátott a szívén, és tudta, hogy csak a külsőségek miatt hívta meg,
mégis elment hozzá. Ajándékba adta ennek a farizeusnak az ő meg nem érdemelt
közösségét
• adott neki szent tanítást
• és gyönyörű életpéldát, ahogy lehajol a bűnös nőhöz és szelíden felemeli
b./ A bűnös nő:
• boldog megtapasztalást: a Megváltó elfogadta őt
• bűnbocsánatot
• békességet és új életet
c./ Te mit kaptál Jézustól?
282.
Lk 8:22-25
Hol van a ti hitetek?
Bev. Ez a történet rávilágít arra, hogy milyen fontos különbséget tenni az ajándékba kapott hit és az
utána következő hitbeli élet között!
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1. Jézus megdorgálja az apostolokat mert ijedtükben elfeledkeztek a hitről. Miért utasította rendre őket?
a./ Először is mert pánikba estek. A keresztyén ember semmilyen körülmények között sem
veszítheti el az önuralmát!
b./ Másodszor pedig ez a pánik arról tanúskodott, hogy nem bíztak az Úrban!
2. Mi történt az események mögött?
a./ Jézus próbára tette a tanítványok hitét
b./ De próbára teszi a mi hitünket is: Hogyan viselkedünk? Bízunk-e?
3. Milyen a hit természete?
a./ A hit nem érzelem kérdése!
b./ A hit nem önműködő!
c./ A hit cselekvés, amit működtetni kell!
d./ A hit minden konkrét helyzetre alkalmazható!
e./ A leggyengébb hitnek is van értéke!
283.
Lk 8:43-48
A vérfolyásos asszony
1. Az asszony tizenkét éve beteg. Mindent megpróbált már és semmi nem segített. Ennek az
asszonynak Jézus már csak az utolsó lehetőség. És de sokszor marad nekünk is utolsó lehetőség!
Te mikor jutsz el Jézushoz? Csak amikor már mindent megpróbáltál, de semmi nem segített?
2. Hogyan megy az asszony Jézushoz? „Hátulról közelítve...” – Nincs mit adni, de kéne valami!
Lopod-e Istent azzal, hogy amire szükséged van, azzal élsz, de te semmit nem adsz?
(Ennek ellentéte, amikor gazdagítod a Mennyeknek országát.)
3. Olyan sokminden hajtja az embereket Jézushoz! Őt a szenvedése, a betegsége ...
Téged mi hajt Jézushoz?
4. Még egyszer: miért hátulról? Mert vérfolyásos volt, és az a Mózes törvénye szerint tisztátalan.
És ő ezt nem vállalta szemtől-szembe! – Te rejtegeted-e tisztátalanságodat Jézus előtt?
5. Megérintette, „és azonnal elállt vérének folyása.” A hit meg nem szégyenül! És ez az aszszony indul
Jézustól el, lopva, ahogyan jött. – Amikor a titok keveredik a hittel, akkor a titok mindig elviszi az
embert Jézustól! Te mit titkolsz?
6. Tudjátok, ki örül ennek? A Sátán! Mert most valakinek csak a teste gyógyult meg, a lelke nem.
7. De Jézus megszólal – mert amikor Jézust megérinted a hiteddel, az nem marad következmények
nélkül!
8. És az asszony odaáll Jézus elé: én vagyok! Ez a hit útja: bűnvallás Jézus előtt és bizonyságtétel az
emberek előtt.
284.
Lk 9:11
Örömmel lát titeket ...!
Bev. Jézus jelmondata ez volt: „Aki akar, jőjjön!” Ő mindenkit hívott: téged is hív: magához, vagy
közelebb magához.
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1. Jézus örömmel fogadja azokat, akik hozzá jönnek:
a./ mindenkit örömmel fogad – senkit nem utasít el
• fogadta a szegényeket
• fogadta a betegeket
• fogadta a bűnösöket
• fogadta az ifjakat
• fogadta az aggastyánokat
b./ minden időben örömmel fogadja a hozzá fordulót – pl.: Nikodémus vagy a lator a kereszten
c./ minden előkészület nélkül is fogadta őket – itt: gyalog és futva, nem volt idejük felöltözni ...
– hozzá sem a „jó” vagy a vallásos emberek mehetnek csak
2. Tanította őket:
a./ tanította őket az Isten igazságára
b./ tanította őket az Isten szeretetére
c./ tanította őket a felebarátjuk szeretetére
3. Meggyógyította őket:
a./ testi betegségeikből
b./ lelki betegségeikből
c./ szellemi betegségeikből (megszállottak!)
d./ „kigyógyította” őket a bűneikből (ill. bűnös természetükből)
285.
Lk 9:23
Minden nap!
1. Akarj követni minden nap!
a./ Az akaratnak le kell győznie az értelem és az érzelem ellenállását
b./ Az akaratnak (igyekezetnek) Krisztus követésére kell irányulnia
2. Tagadd meg magad minden nap!
a./ Önmagunk testi indulatait kell megtagadni
b./ A Kísértőt kell megtagadni
c./ A világ csábítását kell megtagadni
d./ Az Isten iránti engedetlenséget kellmegtagadni
Egyszóval a bűnt kell naponkét megtagadni!
3. Vedd fel keresztedet minden nap!
a./ A kereszt a Krisztus bűnbocsánatában való megújulás jelképe
b./ A kereszt az új élet jelképe
c./ A kereszt a Krisztusért vállalt áldozat jelképe (szolgálat)
d./ A kereszt a Krisztusért vállalt szenvedés jelképe
Minden nap!
286.
Lk 11:29-32
Jónás és Jézus
1. Jónás kényszerűen engedelmeskedett: pedig tudta, hogy Isten küldi, és csak beszélnie kellett!
2. Jézus örömmel engedelmeskedett ...
a./ ... pedig hosszabb utat kellett megtennie, mint Jónásnak
b./ ... pedig nem csak prédikálnia kellett, hanem dolgoznia, szolgálnia
c./ ... pedig az Ő engedelmessége a „keresztfa haláláig” tartott!
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3. Jónás a pusztulás üzenetét hirdette, szívében nem volt szánalom a bűnösök és pogányok iránt
4. Jézus a szeretet üzenetetét hirdette, és úgy szerette a bűnös embert, hogy életét adta érette
5. Jónás meg akart halni, mert nem pusztultak el a pogányok, akik pedig megtértek bűneikből
6. Jézus meg is halt, hogy megtérhessenek és élhessenek a bűnösök
7. Jónás és üzenete érvényét vesztette: Ninive ma már nem létezik ...
8. Jézus üzenete soha nem fog letűnni, mondanivalója örökérvényű és mindenkihez szól!
287.
Lk 12:13-21
A bolond gazdag
1. A szituáció:
a./ „Ekkor” – Jézus a tanítványainak épp a legnehezebb próbatételekről beszél, amikor valaki
közbeszól. Hallgatta Jézust, de nem hallotta és nem látta Őt, mert neki csak az számított,
hogyan gazdagodhatna meg.
b./ Amikor az Úr Jézus beszél, arra ﬁgyeljetek, amit mond! Ez semmit nem értett abból, amit
Jézus addig beszélt a vallástételről és a próbákról.
c./ Milyen ostoba, önző és vakmerő kérés: mintha Jézus tekintélye arra való volna, hogy az
örökséget megszerezze neki! És de sokszor csak erre akarjuk „használni” az Urat!
d./ Sok embernek fontosabb az anyagi gazdagság, mint az örökkévaló örökség, amiről Jézus
beszél!
2. A példázat:
a./ Így beszél a gazdag: az én csűreim, az én javaim, az én vagyonom, az én lelkem ... Minden
az enyém! Hányan hiszik ugyanezt?!
b./ Elégedetlen: mindig nagyobbat akar építeni. Az elégedetlen ember hálátlan ember: bűnös,
aki a mennyek országát nem örökölheti!
c./ Gondolatai, vágyai, igényei csak a testéig érnek!
b./ Jön a „névadó” éjszaka, amikor Isten nevet ad ennek a névtelen gazdagnak: bolond!
Mert nincs ostobább dolog, mint Isten nélkül tervezgetni és élni!
Neked melyik a fontosabb: a földi vagy a mennyei örökség?
288.
Lk 12:16-21
A bolond gazdag tévedése
1. Nem gondolt Istenre – csak önmagára
2. Nem gondolt felebarátjára sem – csak önmagára
3. Nem gondolt a lelkére – csak a testére
4. Nem gondolt az örökkévalóságra – csak a jelenre

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

175

TheoLogion Kiadó

289.
Lk 14:7-11
Hol az én helyem?
1. Hol a helyem az életben?
a./ Az élet terített asztalánál sokat számítanak a különböző körülmények
• öröklött gazdagság vagy szegénység
• hírnév vagy névtelenség
• temperamentum
b./ Hol a helyed az életben? – Jézusnak ezzel kapcsolatban több mondanivalója is van
számodra:
• Ne légy elégedetlen a sorsoddal!
• Ne erőszakoskodj, hogy feljebb kerülj!
• Bárhol is vagy, ne feledkezz meg azokról, akik tőled lejjebb vannak
• Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik; aki magát megalázza, az felmagasztaltatik!
2. Hol a helyem az emberek között:
a./ Az vagyok, aki mindig csak kér másoktól – vagy az vagyok, aki mindig tud adni a
másiknak?
b./ Az vagyok, akit követhetnek mások – vagy az vagyok, aki csak rossz példát ad
3. Hol a helyem az Isten országában?
a./ Hol a helyem a gyülekezetben?
b./ Hogyan sáfárkodom a rámbízott tálentumokkal?
c./ Bizonyságtétele az életem?
290.
Lk 14:25-30
Jézus rostája
Bev. Jézusnak nem a nagy sokaság kellett, hanem olyanok, akik ...
1. Mindvégig követik Őt – és nem fordulnak vissza, amikor nehézségek, próbák, terhek jönnek
2. A legnagyobb áldozatra is készek – nem csak kérnek és várnak Istentől, de készek áldozni is az erejüket, idejüket, pénzüket, akár életüket is az Ő országáért
3. Mindennél jobban szeretik Őt – mert csak ez az „első” szeretet tanít meg helyesen szeretni minden
mást!
291.
Lk 14:25-35
Önmegtagadás
1. „Ha valaki énhozzám jő, és meg nem gyűlöli ...”
A pontos fordítás: „aki jobban szereti” (őket, mint engem) – Jézus itt arról beszél, hogy a sorrendet kell
megváltoztatni!
a./ mert csak így tudjuk a többieket is helyesen szeretni (ha Jézus az első)
b./ mert csak így nem maradhatunk soha egyedül – ha a többiek elhagynak, meghalnak is, Ő nem
hagy el soha!
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2. „aki nem hordozza az ő keresztjét...”
a./ A kereszt a Krisztusért vállalt áldozat jelképe a Bibliában! Ne keverjük össze a
nyomorúságainkkal, a betegségeinkkel: Pál azt írja,ezek tövisek, de nem keresztek!
b./ A kereszthordozás azt jelenti, hogy vállalom, hogy Krisztus tanítványa vagyok – azaz
„magamon hordozom” Krisztus képét és jellemét.
3. „búcsút nem vesz minden javától...”
a./ Jézus ismét arra mutat: mi van az első helyen? (Gazdag ifjú ﬁgyelmeztető példája!)
b./ A földi javak nem uralkodhatnak Krisztuson, de ha Ő van az első helyen, Ő uralkodni
fog földi javainkon is! Vetélytársaie földi javaink Krisztusnak az első helyen, vagy eszközzé
leszneke az Ő kezében?
4. „Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel” (Kol 3:2)
Ez az evangélium:
a./ aki bennünket igazán szeret – az odafenn van: Krisztus!
b./ a mi megváltó keresztünk – odafenn van már: (a feltámadott) Krisztus!
c./ a mi igazi gazdagságunk – odafenn van: Krisztus!
292.
Lk 14:25-35
A keresztyén élet menete
1. Az első lépés: „Ha valaki énhozzám jön, de meg nem gyűlöli …” (26.v.)
Kemény feltétel, de a hívő ember életében senki és semmi nem lehet fontosabb Krisztusnál!
2. A második lépés: „Ha valaki nem hordozza az ő keresztjét …” (27.v.) – a földi élet keresztjei négy
forrásból eredhetnek:
a./ bűneink következményeként – pl. Dávid (2Sám 24:10-15)
b./ hitünk próbájaként – pl. Jób
c./ a Krisztusról való bizonyságtételünkért – pl. mint üldözés, megvetés, hátrányok …
d./ vagy tövisként, hogy alázatban tartson – pl. Pál apostol életében
Aki e kereszteket nem vállalja, Jézus tanítványa nem lehet!
3. A harmadik lépés: „Ha valaki tornyot akar építeni …” (28-30.v.) – ez az építés szakasza, amikor az
ember önmagában és másokban is Isten országát építi. De ehhez az építéshez
a./ alapként Krisztus
b./ tervezőként a Szentlélek
c./ kivitelezőként a megszentelt és engedelmes életű hívő szükségeltetik!
4. A negyedik lépés: „Ha valamely király háborúba megy …” (31-32.v.) – A lelki élet negyedik szakasza
a harc. Harc, de nem emberekkel, hanem „levegőbeli hatalmasságokkal”, amelyek Istentől próbálnak
meg elválasztani! Ebben a harcba saját erőnkkel győzni nem tudunk, de a harcot már megnyerte számunkra az Úr Jézus, nekünk csak élnünk kell győzelmével!
5. Az ötödik lépés: „… valaki közületek búcsút nem vesz minden javától …” (33.v.) –Jézus követőjének
Jézus céljaiért kell élnie, nem földi, hanem mennyei kincseket gyűjtve! (v.ö. Mt 6:21!)
6. A hatodik lépés: „Jó a só, de ha a só megízetlenül …” (3435.v.) – „Ti vagytok a föld sói!” – mondja a
Hegyi beszédben. A só megízesíti a világot – ez a só a mi életünk és bizonyságtételünk.
Ez a mi küldetésünk és felelősségünk!
____________________
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293.
Lk 14:28-35
A megrekedt keresztyén élet
1. A toronyépítés (2830.v.)
a./ vannak, akik „megkívánják” a krisztuskövetést – alapot vetnek – de amikor már „komolyra
fordul a dolog” és áldozatot is kell hozni Krisztusért, azt már nem vállalják.
b./ Krisztus mint Úr és Király akar feje lenni az életünknek! Kevesebbel „nem éri be”,
kevesebbre „nem használható”!
c./ De sokan eljutnak az alapig, de arra semmi nem épül rá – mert nincs gyümölcse az életüknek
és a hitüknek!
2. Királyok harca (31-32.v.)
a./ a keresztyén élet harc
• önmagunk ellen
• a világ ellen
• a bűn ellen
b./ aki nem ismeri az ellenség erejét és saját erőtlenségét, akinek nincsen Vezére – annak esélye
sincs győzni!
c./ aki nem harcol, előbbutóbb összebékül az ellenséggel!
3. Ízevesztett só (34-35.v.)
Mire jó az ilyen só?
a./ Nem ízesít meg semmit: az életet sem!
b./ Nem is tartósít semmit: az örökkévalóság számára sem!
Félbehagyott torony, abbahagyott háború, ízetlen só – ilyen a félbehagyott keresztyén élet!
4. AZONBAN...
a./ Krisztus alapot vetett – és erre az alapra mindenki felépítheti az életét!
b./ Krisztus nem csak hogy alapot vetett, de kínálja a mindenapi segítséget a toronyépítéshez!
c./ Krisztus győzött – ezt a győzelmet csak hittel elfogadni kell!
d./ Krisztus él bennünk – így lehetünk só és világosság!
294.
Lk 15:1-2
Egy asztalnál Jézussal
[Úrvacsorára]
Bev. Az úrvacsora lényegét fejezik ki ezek a szavak ...
1. Mit jelent az Úrvacsora?
a./ először: bár egyesek hajlamosak így gondolni, az úrvacsora mégsem a gyülekezet lelki
elitjének társasága! Nem a bűnteleneké, akik nem vétkeztek!
b./ ... hanem a gyógyulni, épülni, változni akaró lelki koldusok – vagyis a bűnbocsánatban
részesülni és az új életben erősödni akarók társasága.
c./ Jézus nem azt várja, hogy úgy jöjjink ide, az Ő asztalához, mint amilyeneknek lennünk
kellene, hanem mint amilyenek vagyunk.
2. Mi történik az Úrvacsora alkalmával?
a./ egyfelől visszaemlékezés:
• arra, amit Jézus tett érettünk
• és arra, amit Jézus elvégzett bennünk
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b./ másfelől: előre tekintés:
• Krisztus visszajövetelére
• az eljövendő ítéletre és dicsőségre
• előretekintés a szolgálatra, amit az Úr ránk bízott
3. Az Úrvacsorával „kezdődik” valami
a./ Nem az a fontos, hogy ki hogyan jött ide, hanem az, hogy hogyan megy el!
b./ és ami kezdődik: egy újabb időszak Jézussal és egymással, de másképp: krisztusibban és
emberségesebben.
295.
Lk 15:1-2
Asztalközösség az Úrral
[Úrvacsorára]
Bev. A farizeusok felháborodtak azon, hogy Jézus bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt – de nem az
egészségeseknek van szükségük az orvosra (Lk 5:3132)!
1. Jézus ma is együtt eszik a bűnösökkel
Ján 6:50-51: Krisztus testét és életét adta a bűnös emberért a Golgotán, és az Úr asztala köré gyűjti ma is
a bűnbánó bűnösöket
2. Minden bűnösnek sietni kell az Ő asztalához!
Mt 11:28 – Jőjjetek – amíg lehet! Még tarta a kegyelmi idő, de közel az Úr visszajövetele, és aki akkor
nem az Ő asztalánál eszik, elvész!
3. Megigazulva kell onnan a bűnösnek eltávoznia!
Nem az a fontos, hogy milyen bűnökkel jössz, hanem az, hogyan mész el! Az úrvacsora nem az előző
hónap jócselekdeteinek jutalma, hanem a bűnösök bocsánatot hirdető és életetformáló eszköze!
Bűnös testvérem! Siess az Úr asztalához, hogy lemossa rólad vétkeidet és megtöltsön irgalmas
szeretetével!
296.
Lk 15:8-10
Az elveszett drakhma megkerül
[Temetésre]
1. Meghalt valaki – számunkra elveszett ...
2. De! – Isten számára a helyére került!
3. Nekünk fáj, mert magával vitt valamit belőlünk ...
4. De! – megköszönhetjük, hogy mi is adhattunk magunk ból neki, és hogy ő szeretett és elfogadott
bennünket!
5. Valamire azonban fölhívja a ﬁgyelmünket az ő elmene tele: Mi még itt vagyunk! És itt küldetésünk
van!
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297.
Lk 15:11-24
Hazafelé
Bev. Ez a példabeszéd mindannyiunk élettörténete, sőt az egész emberiség élettörténete.
1. Távolodás:
a./ Otthonról el!
• nem tudjuk megbecsülni azt az áldást, hogy van Atyánk
• ... és hogy Atyánk gondoskodik rólunk
• „Atyám, add ki ... a rám eső részt!” Bizalom helyett – követelőzés.
(Isten csak arra kell, hogy adjon!)
b./ Amije csak van az embernek – az mind az Atyjától van!
• anyagi javak
• lelki javak
• jövője!
c./ Mi is kivettük „örökségünket” (az életünket) Atyánk kezéből
• mivé lesznek vagy mit érnek anyagi javaink?
• mivé lesznek vagy mit érnek lelki javaink?
• mivé lesz a jövőnk?
2. Hazafelé – a gyógyulás útján:
a./ „magába szállt”
b./ „Vétkeztem!” – méghozzá Atyám ellen! – bűnbánat
3. És mi várt reá otthon?
a./ az Atya szeretete, ahogy eléfutott és megcsókolta
b./ „kezdének vígadni” – öröm és boldog új élet
c./ a gyűrű – az örökség jelképe
298.
Lk 15:11-32
A tékozló ﬁú példázata
Sorozat hét alkalomra
I. – TÁVOL AZ ATYÁTÓL
1. A nagy leleplezés (11.v.)
A Biblia arra tanít, hogy a bűnesettel általános elleplezés történt: a bűn lényege, hogy mindent homályba
borít, mindent titkol. De lelepleződik a Sátán is (v.ö. 2Kor 11:14!), elrejtőzik az ember, és a rejtőzködő
Isten felfedi önmagát, legteljesebb módon az Úr Jézus Krisztusban.
a./ Isten kijelenti önmagát – „Egy atyának volt két ﬁa...” Isten az Atya, és az emberek az Ő
gyermekei. Gonosz gyermekei, de ettől függetlenül Isten szerető Atya marad mindvégig!
b./ Lelepleződik az ember – ebben a két ﬁúban kiábrázolódik az egész emberiség. Vannak rossz
ﬁúk és látszólag jó ﬁúk. Csakhogy a bűn nem viselkedés, nem erkölcsi kérdés, hanem állapot.
Ezért bűnös mindkét ﬁú: mert mindkettő semmibe veszi az atyját!
2. Elszakadás az Atyától (12-13.v.)
Íme a halál három lépcsője:
a./ „Atyám, add ki ...” – ennek a ﬁúnak már csak az atyja javai kellenek, maga az atya már nem!
Azért megy el otthonról. „...nekem...” – ez a ﬁú önmaga körül forog, nem kér, hanem követel,
és nem mond mégcsak köszönetet sem. Mi vajon nem ilyenek vagyunk egymással és Istennel
szemben?!
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b./ „összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött” – Ez a Sátán célja: szedjük össze mindenünket, csak magunkat ne szedjük össze soha. Legyen fontosabb, hogy mindenünket összeszedjük, csak gondolkozni ne kezdjünk el, mert netalán rájövünk arra, hogy otthon maradni az Atya
mellett mégiscsak érdemesebb! – Az Atyától messze: Jer 2:19!
c./ „Eltékozolta mindenét...” Az Atyától elszakadva az Atya javait csak eltékozolni tudjuk és
ahol az Atya nem kell, csak a javai, ott elkorcsosul a lélek és csak pénzben, anyagiakban tudunk
gondolkozni.
3. Távol Istentől (14-16.v.)
a./ Élet a nélkülözésben – ez a világ, távol az Atyától éhezi a szeretet, a megbocsátást, a törődést,
a békességet. Istentől távol soha nem elég a kenyér, mert soha nincs megelégedés, és éhezve
szenved a lélek, a szív!
b./ Élet a megaláztatásban – disznókat kellett legeltetnie. A disznó Izráel népe számára tisztátalan állat volt, és ezzel egyértelmű a célzás: az Atyától távol a ﬁú teljesen belesűlyedt a tisztátalan
világba, és szolgálnia kellett azt!
c./ Élet a magányosságban – „senki nem adott neki...” Az Isten nélküli élet magányossá tesz, ennek a világnak a kíméletlenül önmaga körül forgó életfelfogása szintén csak magányossá tesz.
Mennyivel más az atyai házban!
II. – AZ ÉBREDÉS
1. Az ébredés [I.] (17.v.)
a./ Az ember meglátja nyomorúságát – senki nem kezd el Isten felé vágyakozni, amíg önmagával
meg van elégedve! Nagy dolog az, ha valaki felismeri, sőt el is ismeri, mennyire nyomorult,
mennyire bűnös! De ezt a legnehezebb megismerni, mert az embernek az önérzetét, a büszkeségét kell megtagadni!
b./ Az embernek honvágya támad – Nagy dolog, ha valaki felismeri elveszett voltát, de az
üdvösséghez ez még kevés! Sokan látják meg nyomorúságukat, és inkább öngyilkosok lesznek,
depresszióba esnek – de ez a ﬁú az Atyja után vágyik! Minden ember szívében van egy Isten
alakú űr – ezt kell betöltenie, hogy valóban boldog lehesen!
c./ Az ember fölismeri legnagyobb ellenségét: önmagát – idáig mindenki más volt az ellenség: az
atyja, a hűtlen barátai, a kemény munkaadója – de aki fölébredt, az rádöbben: ő benn van a bűn,
ő benne van minden nyomorúságának forrása. Amíg cirógatjuk, igazoljuk önmagunkat, menthetetlenek vagyunk, de a fölébredt ember magába száll, és önmagát halálba adja Jézus Krisztussal, hogy azután benne támadjon föl új életre!
2. Az ébredés [II.] (17a.v.)
„Ekkor magába szállt...”
a./ Ekkor „magához” tért (így van a gör.ben) – az ember mindenkire „rászáll”, csak önmagára
nem. Mindenkiben talál hibát, csak magában nem. Mindenre van ideje, csak magára nem. Úgy is
lehetne mondani: önvizsgálatot tartott és felismerte önmagát: hogy mennyire nyomorult, önző,
bűnös. Addig, amíg valaki önmagához nem tér, és foglalkozik mindennel és mindenkivel, csak a
saját lelkével nem, addig menthetetlen!
b./ Ekkor magához tért – a legtöbb ember valamilyen „szemüvegen” keresztül nézi a világot.
Mámorban él: az alkohol, a testiség, a pénz, a hatalom mámorában – de ez a ﬁú magához tért!
Levette a szemüvegét és végre meglátta a valóságot úgy, ahogyan azt Isten látja.
3. Döntő elhatározás (18a.v.)
„Útra kelek és elmegyek atyámhoz...”
a./ A szükséges elhatározás – Nem elég a fölébredés, nem elég, hogy megláttuk végre önmagunkat úgy, ahogy Isten lát bennünket, nem elég a honvágy – el is kell indulni visszafelé!
b./ A kemény elhatározás – az, hogy „hazamegyek”, azt is jelenti, hogy elhagyok mindent a régiből, az idegenből, abból, ami nem az atyai házból való! Oda semmit nem vihetek a
disznóvájú mellől!
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c./ Az üdvös elhatározás – egyetlen szó teszi üdvössé ezt az elhatározást: az atyámhoz! Ha
máshová menne, nem lenne üdvössége!
III. – A MEGTÉRÉS
1. A bűnbánat (18-19.v.)
a./ A bűnbánat: vallástétel – Atyám, vétkeztem! Ez az a mondat,amit az ember a legnehezebben
tud kimondani. Mert egyrészt ehhez el kell fogadni magát az Atyát, másrészt el kell fogadni azt,
amit az Atya az emberről mond, harmadrészt, mindezt át is kell érezni, be kell ismerni és meg
kell vallani!
b./ A bűnbánat: ítélet önmagunk fölött – „Nem vagyok méltó...” Minden ember életében a
legerősebb hatalom az önszeretet. Valóságos bűnbánatra csak akkor kerülhet sor, ha az önszeretet
megrendül.
c./ A bűnbánat: vágyakozás – ennek a ﬁúnak egyetlen vágya van: ismét az atyjánál lenni. Ismét
ﬁúként élni. Az igazi bűnbánat megveti a világot minden gazdagságával és pompájával, megveti
önmagát is, és egyedül az Isten kegyelmére vágyik.
d./ A bűnbánat: búcsú a bűntől – aki bűnbánattal, szomorúsággal mondja ki: vétkeztem, azt is
mondja: többé nem akarok vétkezni!
2. A megtérés (20a.v.)
a./ „És ő ...” – igen, ő, akit atyja annak idején gazdagon megajándékozott, aki mégis lábbal
tiporta annak szeretét, aki annyit sem mondott: köszönöm, aki eltékozolt mindent, ő: a nagyon
bűnös! Egy ilyen mebrnek nincs joga hazamenni! – Mégis hazamehet! Ez a kegyelem! Ennyi
bűnnel, még többel is haza lehet menni az Atyához, Ő mindenkit vár és senkit nem utasít el!
b./ „... útra kelve el is ment” – de sokszor hallani: majd holnap! A megtérést nem lehet halogatni:
jőjj most, mert ki tudja, lesze még holnap!
c./ „... útra kelve el is ment” – mit vitt magával: csak a rongyait. Nem tette „szalonképessé
magát. Aki meg akar térni: jöjjön, de úgy, amint van! Mit vitt ez a ﬁú magával: a bűneivel terhelt
lelkiismeretét, az elrontott életét és nagy bizalmat: lábbal tapostam Atyám szeretetét, de ő nem
fog elvetni magától!
d./ „el is ment az apjához” – nem állt meg félúton, nem fordult vissza, bármíly nagy is a világ
csábítása, elment egészen az atyai házig! De sokan rekednek meg valahol útközben, és valójában
nem jutnak el a mennyei Atya színe elé!
e./ „el is ment az apjához” – nekünk Jézus Krisztus keresztjéig kell elmennünk! A mi Atyánk ott
vár ránk!
IV. – AZ ATYA SZERETETE
1. Az Atya pillantása (20.v.)
„Még távol volt, amikor meglátta ...”
a./ Az atya várakozása – még távol volt a ﬁú, mikor megpillantotta atyja: mert amióta elment, az
ablaknál állva várta vissza. Senkinek nem tűnt fel az a koszos vándor, csak az apja látta: ez az én
ﬁam! Így vár vissza bennünket is, mert fontosak vagyunk Neki, mert úgy szeret bennünket, hogy
Fiát adta értünk!
b./ Az Atya egyoldalúsága – Neki az a legfontosabb, hogy a hűtlen ﬁára várjon! Őt nem érdekli
a jóság, a vallásosság, csak az, hogy térj vissza hozzá! Ha az atyai házból, hát onnan: de Őhozzá!
c./ Az Atya éleslátása – az Atya ma is meglátja azt, aki visszaindul Őhozzá, hogy elébefuthasson
és magához ölelhesse!
2. Az Atya szeretete (20.v.)
„... és megszánta”
a./ Az Atya fájdalma – Világ, bűn! Mennyire tönkretettétek a ﬁamat! Isten bánkódik a bűn miatt,
fáj Neki, hogy az ember elfordult Tőle és tönkretette magát. Fáj Neki a te életed nyomorúsága is.
És megszánta őt ...
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b./ Az Atya szeretete – a tékozló ﬁú története nagyon szomorú, ha az embert nézzük, de nagyon
reményteljes, ha az atyát! Vajon földi apánk ugyanígy várt volna vissza bennünket azok után,
ahogy elmentünk? Nem valószínű. De Isten szeretete nem emberi szeretet!
c./ Az Atya segítő akarata – Isten nem maradt meg a fájdalomnál és az érzéseknél: cselekedett!
A szeretet mindig cselekvő erő! Az Úr Jézus szeretete sem marad meg érzelemnek, a legnagyobbat tette: önmagát halálra adta a bűnös ember helyett!
3. Az Atya irgalma (20.v.)
„... elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt”
a./ Elébe futott – mert tudja, hogy a legutolsó lépés a legnehezebb. Inkább Ő teszi meg.
És micsoda előrefutása Istennek az, hogy Jézus Krisztus meghalt érettünk a Gologtán, mielőtt
akár még megszülettünk volna!
b./ Nyakába borult – a ﬁú a disznók közül jött, tisztátalanná lett, az atya mégsem mondja: előbb
fürödj meg, hogy méltó légy hozzám! Ahogy jön, úgy öleli magához! Sokan akarnak tökéletesen
az Úrhoz menni, de úgy nem lehet!
c./ És megcsókolta őt – a csók a szeretet pecsétje. A visszafogadás pecsétje (v.ö. Ef 1:13)
V. – BŰNVALLÁS ÉS BŰNBOCSÁNAT
1. A kimondott mondat (21.v.)
„A ﬁú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és ellened.”
a./ A bűnvallás időpontja – emberek között így zajlott volna le a történet: az atya megvárja, míg
a ﬁú odaér, és elmondja, miért jött. És ha ezek után megbocsát neki, visszafogadja. – Itt azonban
fordítva történik: mielőtt a ﬁú bármit mondhatott volna, az atya elébe fut és magához öleli. – A
bűnvallást nem egy haragvó, szigorú Istennek kell elmondanod, hanem annak, aki téged előbb
szeretett, aki érted életét adta, aki eléd futott és átölelt!
b./ A bűnvallás belső kényszere – hiába a váratlan fogadtatás, a feltétel nélküli szeretet, ha a ﬁú
nem kért volna bocsánatot. Nem mondta: lám, atyám úgyis megbocsátott! A bűn elfedezni, elhallgatni, elfelejteni nem lehet – csak megbocsátani! És ehhez ki kell mondani, meg kell vallani!
c./ Ellened és az ég ellen – sokféleképpen vétkezünk egymás ellen, de minden vétkünk egyben
az ég ellen való vétek! Isten akaratán, tervén és szeretetén tapos az, aki bárki ellen is bűnt követ
el!
2. A ki nem mondott mondat (21.v.)
„Nem vagyok méltó arra, hogy ﬁadnak nevezz”
a./ Megcserélődött a sorrend – a disznók között a fő célja a ﬁúnak a szükség megelégítése volt:
éhezett és enni akart. Az atya csak másodrendű volt. Ezek után azonban a szükségletei már nem
is érdekelték, csak az atya szeretete!
b./ A koldusból ﬁú lett – kész ajánlattal ment a ﬁú vissza az atyjához: tégy engem béreseid közül
eggyé! Nem számított az atya bocsánatára, nem számított, hogy ﬁa lehet valaha is! De az atya
nem engedte, hogy koldus maradjon!
c./ Ráhagyatkozott atyja szeretetére – Tégy engem ... – még mindig ő akarta az életét kormányozni! Csakhogy közben hazaérkezett, és otthon már nem ő irányít! Azért nem mondta ki a
második mondatot, mert már átengedte atyjának a vezetést.
VI. – AZ ÚJJÁSZÜLETETT ÉLET
1. A keresztyén ember öltözete (22.v.)
a./ Az új ruha: a megigazultság képe – önigazultságunk toldottfoldott rongyai nem takarják el
bűneink: erre egyedül az a ruha alkalmas, amit az Atyától kapunk!
b./ A gyűrű: a gyermekség és az örökség jelképe – a jegygyűrű tanúságtétel két ember összetartozásáról. Amit a ﬁú kapott, az ilyen gyűrű volt. (V.ö. Hós 2:2122!) A gyűrű: szövetség!
A gyűrű: pecsét! A gyűrű: a családi címerrel ellátott gyűrű!
c./ Az új saru: új életvitel – új célok, új utak, új válaszok. (V.ö. Zsolt 91:13 és Ef 6:15!)
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2. Az ünnepi lakoma (23.v.)
a./ Ünnepi lakoma: akkor – lakomával kezdődött ez a 15. rész Lukács evangéliumában: azok a
bűnösök, akik vágyakoztak Isten kegyelme után, meghívták az Úr Jézust és örvendeztek Vele
együtt.
b./ Ünnepi lakoma: ma – az igazi keresztyén egész élete ilyen ünnepi lakoma az Úr Jézus közösségében (v.ö. Zsolt 36:9!)
c./ Ünnepi lakoma: az örökkévalóságban – ez a Bárány menyegzője, az új, mennyei élet
nyitánya!
VII. – ELVESZETT ÉS MEGTALÁLTATOTT
1. A megtérés hatása (24.v.)
„Mert ez az én ﬁam meghalt és feltámadt ...”
Miben áll a megtérés?
a./ Az ember rádöbben elveszett állapotára – a megtéretlen ember még mentegeti magát: jó,
nem vagyok szent, de halott azért mégsem voltam! Ez a ﬁú már tudja: halott volt, nem csak
a disznóvályú mellett, de már akkor is, amikor elment otthonról! A természeti ember Istentől
elszakadva halott!
b./ De új teremtés lesz – feltámadott! Nem megváltozott, nem megjavult: teljesen újjá teremtetett! (v.ö. 2Kor 5:17!)
c./ Honnan ven mindez? – „feltámadott” – itt ő egészen passzív: most nem ő cselekszik, ahogyan
eddig, hanem ővele történik valami! Ez az Atya tette, az Isten munkája!
2. A megtérés csodája (24.v.)
„Ez az én ﬁam ... elveszett és megtaláltatott”
a./ A meg nem tért ember állapota – elveszett! Elveszett a természeti ember, mert kiesett Urának,
az élő Istennek a kezéből. A bűn tartja markában. És aki ebből nem akar szabadulni, aki a bűnét
és önmagát választja, azon Isten haragja marad, és örökre el fog veszni!
b./ A megtért ember állapota – megtaláltatott! – Vannak, akik megtalálják az Istent: ezek, akik
nyomorúságban imádkoznak, a terhek alatt meg akarnak térni, de mihelyt rendbe jönnek a dolgok, elfelejtik Istent. Ez nem megtérés!
Vannak azonban, akik megtaláltattak: akikre leszállt Isten megbocsátó kegyelme, akiket megmosott a Bárány vére. (v.ö. Róm 5:13!)
c./ Aki keres – kell lennie valakinek, aki az elveszettet keresi és megtalálja! Ez az Úr Jézus
Krisztus! Ő a jó Pásztor, aki elindul elveszett juha után, és örömmel viszi vissza az akolba.
3. A nagy öröm (24.v.)
„És vígadozni kezdtek.”
a./ Olyan öröm ez, amit a világ nem ért – sokféle öröm van: őszinte és mesterkélt, múló és
hosszabb időn át tartó, együttérző és káröröm ... De van nemesebb öröm is: ez a menny öröme!
A megtért bűnös felszabadult, szívből jövő boldogsága.
b./ Ez még csak az öröm kezdete – „...vigadozni kezdtek” Itt, a földi életben még csak kezdünk
vigadozni: igaz, amit Ézsaiás ír (61:10!), de az öröm hangjaiba itt még belevegyülnek a próbák,
szenvedések kiáltásai.
c./ De ez az öröm vég nélkül valóvá lesz – örök öröm van az Úr Jézusnál! (1Kor 2:9)
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299.
Lk 15:20
Kelj fel!
Bev. A tékozló ﬁú példázatának összefoglalása
1. Isten lát téged!
a./ látja, hogy mennyire bűnös vagy
b./ látja, hogy mennyire nyomorult vagy a bűneid miatt
c./ látja, hogy mennyire rászorulsz az Ő kegyelmére
3. Isten vár téged!
a./ még távol vagy, de Isten már készíti az utadat Őhozzá
b./ Ő soha nem mond le rólad!
2. Isten szeret téged!
a./ szánakozik, nem akar megbüntetni ...
b./ eléd fut: szeretetét oly sokféleképpen fejezi ki
c./ meghalt érted a Golgotán (v.ö. Ján 3:16!)
d./ megcsókol – azaz mindent néked ad (Róm 8:32)
300.
Lk 17:5
Növeld a hitünket!
1. Ha kicsi a hited, azt a következőkből tudhatod meg:
a./ Ha a Jézus Krisztusban való hit mellett is kételkedésben és hánykolódásban vagy üdvösséged
felől
b./ Ha ízetlennek és kedved ellen valónak találod a kegyesség „munkáit”: az imádkozást, az Ige
olvasását, az istentisztelet hallgatását, az adakozást ..., és nagyobb gyönyörűséget találsz az Isten
nélküli szórakozásban, a világ társaságában
c./ Ha amikor nyomorúság, betegség, kár ér, mindjárt indulatos leszel, kételkedsz, lázadsz és
perelsz Isten ellen
d./ Ha a földi javakért és tieidért jobban szorgalmatoskodsz, és azokra többet áldozol, mint az
Isten iránti szolgálatodra, vagy ha az előbbiek miatt az utóbbira nem jut időd és erőd
e./ Ha „túl könnyen” esel bűnbe és tagadod meg Urad azzal, hogy akarata és tetszése ellen való
dolgokat cselekszel
2. Ha ezeket tapasztalod életedben, hitednek növekednie kell, ugyanis:
a./ Krisztus a kicsiny és gyengehitűeket gyakorta megfeddte (pl. Mt 17:17, Mk 16:14),
ellenben az igazi hitet felmagasztalta (pl. kapernaumi százados, kánaáni asszony)
b./ Minél kisebb és erőtlenebb a hit, annál több kételkedéssel, restséggel, hánykolódással és
bukással jár a hitélet. Ellenben minél erősebb a hit, annál több vígasztalást, lelki bátorságot,
bizakodást, buzgóságot támaszt az emberben
c./ A hitnek nagy és erős ellenségei vannak: a bűn, az óember, a Sátán, és ezek a kicsi hitet
könnyen félretolják
d./ Nagy dolgokat kell cselekednie a hívőnek a hitével:
• Ef 6:16 meg kell oltania a gonosz nyilait
• 1Ján 5:4 le kell győznie a világot
• Csel 15:9 tisztán kell tartania a szívet
• Róm 5:3 dicsekednie kell a háborúságokban
• Mt 16:25 még életét is elveszítheti Krisztusért!
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3. Mit tehetek, hogy az Úr növelhesse hitemet:
a./ Isten beszédét ﬁgyelmesen és buzgón olvasd és hallgasd, mert ez az eszköz Isten kezében!
b./ Ne csak beszélj a hitedről, hanem élj is aszerint: cselekedeteid legyenek krisztusiak!
c./ Az úrvacsorával élj illő előkészülettel, mert ezt avégre szerezte Urunk, hogy az erőtlen általa
erősödhessen!
d./ Imádkozz az Úrhoz, és Tőle kérd hited növelését, mert egyedül Ő erősíthet meg!
301.
Lk 17:5-6
A mustármagnyi hit
1. Nem baj, ha a hited kicsi – ha azzal a kicsi hiteddel hiszed, hogy az Isten nagy! Nem baj, ha a hited
gyenge – ha a gyenge hiteddel hiszed, hogy az Isten erős!
Soha ne a te hitedbe higgy – hanem Jézusban!
2. Nem véletlenül mondott Jézus mustármagot, ha csak a kicsiséget akarta volna szemléltetni, mondhatott volna porszemet – de magot mondott. Mert a mag: élő valami! A magban csíraképesség van,
mozgás van, jövő van!
Nem baj, ha a hited kicsi – de él!
3. Jézus nem várja, hogy a hited nagy legyen. Azt várja, hogy fogjunk hozzá azzal a kevéssel, amink van,
s miközben engedelmeskedünk, megkapjuk a többet is!
4. Csak higgy Jézusban annyi hittel, amennyi hited van – a többit bízd Őrá!
302.
Lk 17:33-36
Az egyik felvétetik, a másik elhagyatik
[Evangélizáció]
1. Miért nem kell Krisztus az egyiknek?
a./ Mert akinek Krisztus a Királya, az nem lehet önmaga az istene!
b./ Mert akinek Krisztus a Királya, annak nem lehet a bölcsessége az istene!
c./ Mert akinek Krisztus a Királya, annak nem lehetnek az élvezetei az istenei!
d./ Mert akinek Krisztus a Királya, annak nem lehet az arany az istene!
e./ Mert akinek Krisztus a Királya, az nem keresheti boldogságát a saját útjain!
f./ Mert akinek Krisztus a Királya, annak meg kell tagadnia önmagát!
Ez az egyiknek túl nagy ár Krisztusért!
2. Miért kell Krisztus a másiknak?
a./ Mert akinek Krisztus a Királya, az már nincsen a bűnei ítélete alá vetve: kegyelmet és
bocsánatot nyert!
b./ Mert akinek Krisztus a Királyunk, az nincs a bűn hatalma alá vetve: szabaddá lett a jóra!
c./ Mert akinek Krisztus a Királyunk, az nincs a halál hatalma alá vetve: a feltámadás
reménységét nyerte!
d./ Mert akinek Krisztus a Királya, az a földi boldogságot is megkapta ajándékba!
Ez túl nagy jutalom a másiknak!
3. Lesz egy mindent szétválasztó ítélet: az egyik felvétetik, a másik elhagyatik! – Veled mi lesz?
Még tart a kegyelmi idő: „Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz!”

186

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

www.theologion.hu

303.
Lk 18:18-30
A gazdag ifjú
Sorozat három alkalomra
I. – AKI JÉZUSHOZ MENT
Bev. Az élet legsürgetőbb és legnagyobb jelentőségű kérdése ez: Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök
életet?
1. Aki Jézushoz ment:
a./ A gazdag ifjú – ennek a ﬁatalembernek tulajdonképpen mindene megvolt: ﬁatalsága,
egészsége, rangja (főember volt) és gazdagsága. Emberileg nézve ez az ifjú a „csúcson” volt.
Ennyit tud nyújtani a világ!
b./ Mégsem boldog – valami hiányzik neki! Művelt, vallásos ember volt, ismerte az Írásokat,
tudta, hogy van örök élet, csak azt nem tudta, hogy miként lehet az övé.
Te mit gondolsz, mi vár reád a halálod után?
2. Három alapvető kérdés:
a./ Mit gondolsz saját magadról? – Senki sem jó, egyedül az Isten! Ezzel azt mondja az Úr Jézus:
Te sem vagy jó! Lehet rangod, vagyonod, becsületed, Istentől elszakadva mégis bűnös vagy, aki
csak a kárhozatot érdemli. – Elfogadode azt, amit az Úr mond rólad?!
b./ Mit gondolsz Jézusról? – „Jó Mester ...” – Ha ember vagyok, nem lehetek jó, mert egyedül
Isten a jó – ha viszont jónak mondasz, Istennek mondasz! Kit látsz az Úr Jézusban? Vallásalapítót, erkölcstanítót ... vagy az élő Isten Fiát, aki emberré lett érettünk és meghalt a golgotai
kereszten, hogy bűneinket magára vállalván bennünket az Atyával megbékítsen?
c./ Akarode az igazságot? – aki eljöttél Istenhez „kérdezősködni”, akarode valójában az
igazságot?!
3. Vannake igaz emberek?
a./ „A parancsolatokat tudod ...” – Istennek vannak örökérvényű parancsolatai, amelyek minden
ember számára egyformán érvényesek. Az ember engedelmességgel tartozik Istennek. Íme, a
parancsok: Tiszteld Istenedet, tiszteld szüleidet, ne paráználkodj, ne lopj, ne ölj, ne kívánd a
másét ...!
b./ „... ezt mind megtartottam” – úgy néz ki, mintha tényleg lenne igaz ember!
Mindenki annak hiszi magát a világban is: igaznak, jónak, a becsületesebbek elismerik a
hibáikat is, de attól függetlenül még „rendes” emberek.
c./ Mégsem igaz! – mert Isten soha nem a felszínt nézi: látja a szívet, a gondolatokat is!
Íme a két bizonyítéka az ember romlottságának:
• Ki az, aki Isten színe előtt meri mondani, hogy nem csak tetteiben, de érzéseiben,
szavaiban, gondolataiban sem vétkezett embertársa vagy az Isten ellen? Ki az, aki eleget
tud tenni annak, amit az Úr Jézus mond a Hegyi beszédben Isten parancsolatairól!
• Mégha lenne is ilyen (de nincs!), van egy döntő tanítása a Szentírásnak: a bűn nem
erkölcsi cselekedet, hanem állapot! Az Istentől elszakadt ember állapota!
Menjünk haza ezzel a két kérdéssel a szívünkben: mit gondolsz magadról?
És mit gondolsz Jézus Krisztusról?
II. – A DÖNTŐ TALÁLKOZÁS
1. Jézus Krisztussal nem lehet következmények nélkül „társalogni”!
a./ Odalesz minden önelégültség – Az Úr Jézus felsorol öt parancsolatot a tízből, mire szinte
kicsendül a diadal az ifjú hangjából: megtartottam! Jézus nem vonja kétségbe (pedig könnyen
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kétségbevonható volna), hanem mond még egyet: oszd szét a vagyonodat! Mert egy hiányosságod mégis van: a pénzed fontosabb, mint az Istened! Bálványimádó vagy: a mammon szolgája!
Lám, ugyanolyan bűnös vagy, mint aki gyilkolt!
b./ Döntened kell – a pénz, vagy Krisztus?! Te vagy az Isten?! A világ örömei, gazdagsága,
hatalma, vagy a mennyország öröksége?! Mert mindkettő egyszerre nem lehet! Örök kárhozat
vagy örök élet?!
2. A világnak soha nem fog tetszeni Isten válasza!
Ez a ﬁatalember a pénzt választotta, de szomorúan hagyta ott az Úr Jézust.
a./ Mennyire rosszul választott! – vajon a pénz boldoggá teheti az életedet? Mi lesz veled, ha
elveszíted a vagyonod, mi lesz, ha betegség ér, amin a pénzen megvásárolt gyógyulás sem
segíthet?! És vajon mit csinálsz a pénzeddel a koporsódban?
b./ A gazdag ifjú elmegy és egyre távolodik az Úr Jézustól – és minél távolabb ér a világ Világosságától, annál sötétebb lesz körülötte az éjszaka, míg végül marad a bűn, a halál és az ítélet
sötétje!
3. Két elrettentő megﬁgyelés: (24.v.)
a./ Egy ember, akihez Jézusnak nincs vigasztaló szava – nem tudja megvigasztalni azt, aki
0otthagyja a Vigasztalót! az Úr Jézus nem tudja megszabadítani azt, aki nem akar megszabadulni! És itt egy következő fontos törvény: nem az fog elkárhozni, aki bűnös, hanem aki bűnös akar
maradni! Mert „aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyittatik ...”
b./ Íme, egy szoros kapu, amit nem lehet kiszélesíteni! – Az Úr Jézus világosan megmondta ennek az ifjúnak: ha az örök életet akarod, szakíts a bálványaiddal és jőjj, kövess engem! Az pedig
szomorúan ugyan, de inkább elment! – Isten senkire nem erőszakolja rá a kegyelmét!
Szoros a kapu, amely a mennyek országába visz, mégis az egyetlen út az életre! Aki hallgatod most ezt a
történetet, ne szomorodj el, ne hagyd ott az Úr Jézust, aki meghalt érted is a Golgota keresztjén, hanem
menj be a szoros kapun és kövesd Őt, és meglátod, mennyivel többet és maradandóbbat ad Ő neked
azért, amit el kell hagynod a bejárat előtt!
III. – AKARSZ-E BEJUTNI
AZ ISTEN ORSZÁGÁBA?
1. Íme a három feltétel: (25.v.)
a./ El kell fogadnod azt, amit a Szentírás kijelent:
• az emberről, és egyúttal rólad
• valamint az Istenről, Krisztusról és az üdvösség egyetlen útjáról!
b./ Kicsivé kell lenned – a saját szemében minden ember nagy, a mennyek országába azonban
csak az „fér be”, aki elég kicsivé lesz, hogy a szoros kapun átférjen! (A tű foka egy alacsony
kapu volt Jeruzsálem védőfalán.)
c./ Le kell mondanod bálványaidról – mindenről, ami Istennél fontosabb számodra!
2. Ami lehetetlen az embernek, Istennek lehetséges!
„Akkor ki üdvözülhet?”
a./ Az ember nem tud megváltozni – meghalnia kell! Meghalnia a bűnnek, a világnak és feltámadni a Krisztusban! A Biblia úgy nevezi ezt: újjászületés.
b./ Mi ennek a módja? – ha felismerted bűneidet, ha vágyakozol Isten után, valld meg bűneidet,
könyörögj bocsánatért és kövesd az Úr Jézus Krisztust!
Te, aki eljöttél, hogy találkozz az élő Istennel, nem mehetsz el úgy, ahogyan jöttél! Választanod kell!
Hadd legyen ez az üdvösséged órája: tedd le életedet Jézus Krisztus kezébe!
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304.
Lk 19:1-10
Zákeus változása
1. A boldogtalan Zákeus
a./ Vádolják az emberek, megvetik és gyűlölik: nincs békessége
b./ Vádolja a lelkiismerete is, talán gyűlöli magát: nincs békessége
2. A kereső Zákeus
a./ Hallja Jézus hírét: ennyi elég neki, hogy elébe menjen – Kereső lélek, te hogyan
válaszolsz az evangélium örömhírére? Elébe mész vagy inkább elbújsz előle?
b./ A kis ember fára mászik: nagy áldozatot hoz, csak hogy láthassa az Úr Jézust!
Te mennyi áldozatot hozol, hogy rátalálj az „élő víznek buzgó forrására”?
c./ Zákeus Krisztust kereste – de Krisztus találta meg Zákeust!
3. Az örvendező Zákeus
a./ Aki találkozik az Úr Jézussal, az behívja Őt a házába, a szívébe és az életébe ...
b./ ... azután pedig lakomát szerez embertársainak, és megadja nekik tartozását – átalakul az
emberekkel való kapcsolata is!
c./ Ez az örvendező Zákeus már megváltott Zákeus!
305.
Lk 19:5
A határozott hívás
1. Jézus hívása határozott volt: Isten kegyelmének példája! Ez a kegyelem a bűnöst, a kitaszítottat, a
„leskelődőt”, a mégis vágyakozót választja ki és látogatja meg.
2. Jézus hívása személyes volt: nevén nevezte Zákeust. Isten mindig nevén nevezi azt, akihez szólni
akar, és annak személyesen kell válaszolnia.
3. Jézus hívása süregtő volt: hamar! Nincs idő késlekedni, halogatni, mert nem tudni, lesze még egy
alkalom! – Ha Isten téged hív, legyen a válaszod: Igen, még ma!
4. Jézus hívása megalázó volt: „hamar szállj le” – más fordításban: „szállj alá”! – Valahonnan leszállni
mindig kínos dolog. De le kell szállnunk arról a lelki magaslatról, amelyen azt képzeljük, hogy jók vagyunk! A kegyelem csak „lenyúlni” hajlandó a bűnösért, de ehhez meg kell alázkodni előtte, és elismerni
bűnösségünket.
5. Jézus hívása szeretetteljes volt: „Ma nekem a te házadnál kell megszállnom”. – Az Úr azzal mutatta ki
szeretét Zákeus iránt, hogy nem állt meg egy megvetetett ember háza előtt, hanem be is ment hozzá és
közösséget vállalt vele.
6. Jézus hívása tartós volt: és szüntelenül hangzik ma is. Most is. Jőjj Jézushoz, alázd meg magad Előtte
és fogadd be az életedbe! És akkor eelmondhatja az Úr neked is:
„Ma lett üdvössége ennek a háznak …!” (9-10.v.)
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306.
Lk 19:41-44
A könnyező Jézus
Bev. Elutasította Jézust az a Jeruzsálem, amelyet annyira szeretett. Nem a saját sorsa miatt sírt az Úr
Jézus, hanem a város és szeretett népe pusztulása miatt, azok miatt, akik bűneikhez ragaszkodva kell
elveszniük.
De ugyanolyan szomorú, amikor a mi életünkre néz, és azt látja, hogy ...
1. ... van lelkes kiáltás, de nem hallgatunk az Úrra! Beszélünk Róla, de nem tesszük akaratát, még annyit
sem, amit fennhangon hirdetünk!
2. ... ajtót nyitunk előtte, de szívünket nem nyitjuk meg! Nem elég, hogy van Bibliánk, azt mondjuk:
Uram, Uram! Ő szívet hozott és áldozott fel – tehát szívet kér cserébe!
3. ... levetjük ruháinkat, hogy elébe terítsük, de bűneink szennyes ruháját nem akarjuk levetni!
4. ... buzgolkodunk az Úr mellett, de ez nem tart sokáig! Fellobbanó szalmaláng csupán, tartalmatlan
lelkesedés és jócselekedeteinkkel való kérkedés.
Mennyire másként néz arra, aki gyönyörködik Őbenne és engedelmeskedik Neki! Aki a szívét adja és
életét szenteli Urának!
307.
Lk 22:31-34, 54-62
Péter tagadása
1. A Sátán rostája (31-32.v.)
a./ „Simon, Simon!” – Nem véletlen, hogy Jézus a tanítvány nevét megismétli.
Itt Péternek valamit nagyon komolyan meg kell tanulnia!
b./ Mi a sátán rostája? Hogy mi e világban e világ ura hatalma alá vagyunk vetve! A Sátán rostája a bűn, aminek ellen kell állni! Mert a Sátán csak a hívőket fogja rostálni, azaz a hűtlenségre
kísérteni!
c./ Jézus imádságát az Atya meghallgatta: Péter hite ugyan megfogyatkozott, de el nem fogyott!
d./ Jézus még a Sátánnak ebből a rostát rázó praktikájábólis jót tud kihozni! Hiszen a búzát is
azért rostálják meg, hogy kihulljon belőle a konkoly – így tisztul a mi hitünk is!
2. Ember, milyen kevéssé ismered önmagad! (33-34.v.)
a./ A nagy szavakból de sokszor maradnak csak szavak!
b./ „Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben” – azaz engedelmességben! Jézusról
nem szavainkkal kell bizonyságot tennünk, hanem életünkkel, cselekedeteinkkel!
3. Péter nem vette komolyan Jézus szavát! (54-62.v.)
a./ Jézus megmondta: olyan kísértésnek leszel kitéve, aminek nem tudsz ellenállni! (34.v.)
Ha Péter komolyan veszi ezt a ﬁgyelmeztetést, nem megy elébe a kísértésnek,
hanem például végigimádkozza az éjszakát.
b./ Nem elég, hogy elmegy, de még közel is ül a tűzhöz (átvitt értelemben)!
Ne játssz a tűzzel (a kísértésekkel), mert könnyen elég az életed!
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4. Péter megtagadta Jézust.
Néha mi is megtagadjuk Őt,
a./ amikor az életünk nem hiteles
b./ amikor nemhogy nem dicsőítik, de egyenesen gyalázzák Krisztust miattunk!
c./ amikor elhallgatjuk Krisztust az Őt kereső, kárhozat felé rohanó emberek előtt!
5. De van örömhír: „és hátrafordulván az Úr tekinte Péterre.” (61.v.)
a./ Krisztus meghalt a mi bűneink miatt, hogy ne nekünk kelljen megﬁzetnünk a tagadásunk
miatt! Jézus ennyire szerette Pétert is – és téged is!
b./ Péter sírt! – Jézusnak meg kellett halnia Péterért, hogy azután már Péter is meg tudjon halni
Jézusért!
308.
Lk 22:44
A Megváltó szenvedése a Gecsemánéban
Bev. A Gecsemáné volt Jézus „szent” helye: itt szokott imádkozni, elmélkedni, itde várta Júdást és itt
készült fel a halálra.
1. Mi volt az oka Jézus különös gyötrődésének a Gecsemánéban?
Nem a Sátán, hanem Isten miatt gyötrődött. Az Atya adta azt a poharat, amit ki kell innia helyettünk.
Nem a zsidók, nem is Júdás – hanem az Atya! Isten Őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette – ez Jézus
szenvedésének titka. Ebben láthatjuk, mit jelent a bűnt elhordozni.
2. Mi volt a lényege Jézus gyötrődésének?
Jézus lelki harca már négy nappal azelőtt megkezdődtek és egyre fokozódtak:
a./ szomorú volt (Jn 12:27)
b./ levert és gyötrődő volt (Mt 26:37)
c./ reszketéssel és iszonyattal volt tele (Mk 14:33)
d./ végül itt a Gecsemánéban: haláltusa (agónia)
3. Mit láthatunk meg mi ebből a szenvedéstörténetből?
a./ Jézus valóságos emberségét
b./ a bűn elviselhetetlen gonoszságát és fájdalmát
c./ Jézus szeretetét
d./ az Ő engesztelő áldozatát
e./ és azt, hogy milyen sors vár azokra, akik ezt az áldozatot elutasítják
309.
Lk 22:61-62
Amire emlékezhet az ember
1. Emlékszünk mi is, mint Péter, kérkedő ígéreteinkre: emlékezünke arra, hogy mire válallkoztunk és
hogy mi lett belőle, mit mondtunk és helyette mit cselekedtünk? Emlékszünke arra, hogy mit mondtunk
az embereknek vagy az emebekről – és hogy mit mondtunk Istennek és milyen tanúbizonyságot tett az
életünk Istenről?!
2. Emlékszünke a tagadásunkra: hányszor és hogyan tagadtuk meg Urunkat a hallgatásunkkal, a
szeretetlenségünkkel? Hányszor tagadtuk meg az engedelmességet, és tettük Urunk akarata helyett a
sajátunkat?
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3. De emlékezünke az Úr Jézus szeretetteljes tekintetére? Arra, ahogyan a Golgotai keresztről nézett le
ránk? Arra a szeretetre, amely életét adta érettünk a mi be nem tartott ígéreteink és tagadásaink ellenére!
– Te hogyan emlékezel meg az Úr Jézus kegyelméről és szerető tekintetéről?
4. Végül megemlékezhetünk a Megváltó teljes bocsánatáról: amely visszadta igazságunkat és Isten
gyermekeivé tett bennünket!
Testvérem, barátom: van-e mire emlékezned?
310.
Lk 23:26
Jézus keresztjét hordozva
Bev. Simon kereszthordozásában azt a példát tekinthetjük, amely Krisztus minden követőjére és gyülekezetére bízatott. Figyeld meg: az Úr Jézus nem úgy szenvedett, hogy téged minden szenvedéstől
mentesítsen – de a „nehezebb részét” elhordozta.
1. Vígasztaljuk magunkat azzal a gondolattal, hogy miképpen Simon, úgy mi sem a magunk, hanem
Krisztus keresztjét hordozzuk! Nem nekünk kell kiállnunk az Isten haragjának tombolását, nem nekünk
kell átélnünk a kárhozatot, bűneink büntetését, mert mindezt elhordozta helyettünk és érettünk Krisztus!
2. Te a Krisztusért vállalt keresztedet Krisztus után viszed: ösvényeidet az Úr lábnyomai jelzik!
És milyen üdvös kíséreted van: Krisztus után, Vele együtt járhatsz! Úgy megy Ő előtted, mint pásztor
a juhai előtt: kövesd Őt!
3. Azt se feledd, hogy ezt a keresztet Vele együtt kell hordoznod: némelyek úgy vélik, Simon a keresztnek csak egyik részét vitte. A te esetedben biztosan így áll a dolog: mindig Krisztus viszi a nehezebb
részét!
4. Jóllehet Simonnak a keresztet csak rövid ideig kellett hordoznia, mégis örökkévaló dicsőséget
szerzett általa Krisztusnak! A mi keresztjeink is csak kevés ideig nehezednek ránk, hogy azután a
dicsőség koronájával ajándékozhassanak meg!
311.
Lk 23:48
Bűnbánat a kereszt alatt
Bev. A keresztről szóló tanítás Isten kalapácsa a kevély és gőgös emberi szív megtörésére.
1. Miben állt a nép bűnbánata?
a./ voltak, akik csak egy megható történetet láttak
b./ voltak, akik egy ártatlan ember igazságtalan elítélését látták
c./ voltak olyanok is, akik Isten prófétáját siratták – mi lesz a néppel, amely megöli az
Isten embereit?
d./ de voltak, akik felismerték Jézusban az Isten Fiát, aki az Ő bűneik miatt halt meg
2. De most álljunk be mi magunk is a bűnbánók menetébe:
a./ tartsunk bűnbánatot a saját bűneink miatt
b./ gondoljunk arra, hogy Ő önként ment helyettünk a keresztre, hogy helyettünk haljon meg
c./ végül emlékezzünk meg arról, hogy ki is volt az, aki a mi bűneink miatt meghalt!
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3. Végül a bűnbánatunkat egyesítsük dícséretmondással:
a./ mert nekünk már nem csak meghalt – de feltámadott Urunk is van!
b./ mert az Ő feltámadása a mi feltámadásunkat adta meg, és ezel együtt az örök életet
c./ és mert az Atya soha olyan dicsőséget nem kapott, mint Fia halála és feltámadása által!
312.
Lk 24:1-8
Az Úr sírjánál
[Húsvét]
1. Akik Jézus sírjához igyekeztek, egy halottnak akartak végtisztességet tenni.
a./ Egy halottról le lehet mondani: meghalt, tehát meghalt a szava, életműve, tanítása
b./ Ha valaki meghal, vannak, akik fellélegezhetnek ...
c./ De vannak, akik igazán szerették azt, akit elvesztettek, azok korán reggel már sietnek, hogy
végtisztességet adjanak szerettüknek
2. Akik Jézushoz őszinte és szerető szívvel ragaszkodnak, azoknak csodálatos meglepetésekben lehet
részük: 23.v. A kő elgördült!
3. Miért keresitek az élőt a holtak közt? – Feltámadott:
a./ hogy a megváltás művét beteljesítse
b./ hogy uralkodjék a világmindenségben és a ember szívében egyaránt
c./ hogy ítéljen
4. Emlékezzetek, mint beszélt életében! (6.v.)
a./ A bűn zsoldja: halál
b./ Az Isten kegyelme ajándéka: az örök élet
c./ A válaszút: a Golgota keresztje
5. Az üres sír válaszra kényszerít: Mit mondasz Jézus Krisztusról?
a./ Ha megtagadod Őt, az üres sír egyszer téged nyel el örökre
b./ Ha befogadod Őt, az üres sír örök élet kapuja lehet számodra!
313.
Lk 24:13-31
Napkelettől napnyugtáig
[Húsvét]
Bev. A három szereplő közül kettőt megnevez a történet: Jézus és Kleofás. A harmadik neve lehetne
a te neved is.
Íme a lelki átalakulás három szakasza, amelyet végigjárnak ezek a tanítványok reggeltől, amikor
találkoztak Jézussal, estig, amikor felismerték Őt:
1. Kétségek közt egyedül:
a./ A tanítványokból hiányzott a feltámadás hite
b./ Életüknek nem volt iránya, elvesztették a céljukat és kilátástalanná váltak
c./ Kétségeskednek a halál miatt, talán még félnek is tőle
d./ Nem vették komolyan Jézus ígéreteit (azaz Isten Igéjét)
e./ Nem ismerték fel a hozzájuk csatlakozó Jézust (és amíg valaki csak vitatkozik, nem fogja
felismerni a Messiást!)
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2. Jézus csatlakozik hozzánk:
a./ Jézussal mindenki találkozik, Ő mindannyiunk életébe félreérthetetlenül beleszól és ad
alkalmat arra, hogy Hozzá csatlakozhassunk
b./ Neki mindenkihez van szava
3. A tanítványok felismerik Mesterüket:
a./ Ez a hit örök életet ad (Ján 3:16)
b./ Ez a közösség soha el nem múlik (Mt 28:20)
314.
Lk 24:18-21
Mi történt nagypénteken?
[Nagypéntek]
Bev. Ez a beszélgetés húsvétkor hangzott el, de nagypéntekről szólt. Az derül ki belőle, mennyit
érzékeltek a valóságból a tanítványok, és hohy hogyan értékelte azt Jézus.
1. Mi történt a Názáreti Jézussal nagypénteken? (20-21.v.)
A főpapok elfogatták, vallatták, hamis tanúkat állítottak és elítélték, közben leköpdösték és megverték
és végül keresztre szegezték. A főpapok megnyugodtak, Pilátus szégyenkezett, Júdás felakasztotta
magát, Péter keservesen sírt a tagadása miatt, a tömeg pedig hazament. „Érdekes nap volt” Szerintük ez
történt nagypénteken. És Jézus ezt kérdőjelezi meg: Valóban csak ennyi történt?!
2. Mert az események valójában nem a főemberek, hanem Isten kezében volt!
a./ Ami történt, nem tragédia, nem a farizeusok bosszúja – hanem Isten örök terve!
b./ És ez nem egy tanítóval, egy prófétával esett meg – hanem Isten egyszülött Fiával!
c./ Nagypénteken nem a halál győzött – hanem az Élet! Mert Jézus halála diadalmaskodott
minden bűn és halál felett!
3. Mi történt tehát?
a./ Az Isten Báránya elvette a világ bűnét – miattunk halt meg!
b./ Amikor Jézus meghalt a kereszten, eltépte a mi adóslevelünket, kiﬁzette a mi bűntetésünket
– helyettünk halt meg!
c./ A Golgota keresztje győzelem (v.ö. Kol 2:15!) – értünk halt meg!
4. Mit látunk mi a nagypénteki eseményből?!
a./ Valóság-e számunkra az, ami akkor történt?
b./ Volt-e ilyen nagypénteke Krisztusnak a mi életünkben is: meghaltunke vele együtt a világnak
és a bűnnek, hogy feltámadhassunk az örök éltre?
315.
Lk 24:28-29
Az év utolsó napján
Bev. Egy esztendő alatt mennyi nyomorúság eshet az emberen és mennyi jót vehet el Istentől; mennyi
bűnt cselekszik és mennyi szolgálatot tehet; mennyire eltávolodhat Istentől, de menynyivel közelebb is
kerülhethet Istenhez!
Mire emlékezhetsz az esztendő utolsó napján?
1. Mennyi jót tett Isten veled?
2. Mennyi jót tett általad?
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3. Mennyi nehéz helyzetből megszabadított, mennyi betegségből meggyógyított és mennyi győzelmet
adott?
4. Emlékezz bűneidre, tarts bűnbánatot és adj hálát bűneid bocsánatáért!
5. Vedd eszedbe az idő múlását:
• ami közelebb hozza földi életed végét
• és az Úr Jézus visszajövetelét!
316.
Lk 24:34
Húsvéti tanítás
[Húsvét]
Milyen drága hasznok származnak Krisztus feltámadásából:
1. Krisztus feltámadása megvígasztalta tanítványait, fölemelte a halál hatalma miatt megtört szíveiket,
és kigyógyította őket csüggedésükből!
2. Krisztus feltámadása megerősítette azt, hogy Ő Isten Fia. Azért kellett meghalnia, mert ezt vallotta
magáról, és feltámadásával Isten igazolta ezt a „botránkoztató” állítását.
3. Krisztus feltámadása bizonyossá teszi azt is, hogy mindaz, amit életében tanított, igaz!
4. Krisztus feltámadása bizonyossá teszi azt is, hogy az ő szenvedése és halála tökéletesen eleget tett
Isten igazságának helyettünk, és hogy Isten általa megengesztelődött és megbékült mivelünk.
5. Krisztus feltámadása által legyőzte a halált és a Sátán hatalmát, és ezt a győzelmet hit által nekünk is
kínálja.
6. Amikor Krisztus feltámadt,
a./ olyan prófétánk és tanítónk támadt fel, aki elvezet bennünket az üdvösséghez
b./ olyan főpaspunk, akihez mindig járulhatunk bűneink bocsánatáért
c./ olyan királyunk, aki megoltalmaz minden ellenségünk elle, és elvezet az Ő mennyei
országába!
7. Krisztus feltámadása a mi életünkbe is elhozta a bűneinkből való feltámadást és az újjászületést.
8. Krisztus feltámadása biztos reménységünk lehet a jövendőre nézve.
317.
Ján 1:14a (1:1-18)
Az Ige testté lett
[Evangélizáció]
1. Mi az, hogy „Ige”?
a./ [héb.: dábár] Isten teremtő gondolata és hatalma, amellyel létrehozta a világmindenséget és
benn az életet
b./ [gör.: logosz] Ennek a megteremtett világnak és életnek a legcsodálatosabb
és legszemélyesebb célja és értelme
c./ Az ember, amióta ember, keresi ennek a világnak Teremtőjét és értelmét, és keresi ebben a
világban a saját kicsiny életének célját
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d./ Ez az első üzenete János evangéliumának: Az Ige, az értelem és a cél, a forrás és a
beteljesedés: Jézus Krisztus!
Nem kell tovább keresni! Önmagát jelenti ki – és ebben egyedülálló!
Senki és semmi nem határozta meg önmagát a világ és az élet Igéjeként!
2. Az Ige testté lett!
Nem elméleti kérdés az élet célja, hanem valóságos, a történelem egy pontján végbement esemény: az
Ige testet öltött, hogy a testben élő ember megismerhesse!
(A görögök azt tanították: test és lélek két különböző és összeegyeztethetetlen valóság; ezért nevették
ki Pál tanítását. A zsidóság azt vallotta: Isten: Isten, az ember:ember. Isten emberré nem lehet! Ezért
feszítette meg Jézust. A keresztyénség vallomása azonban csodálatos és az egyetlen „elérhetősége” az
Istennek!)
3. Az Ige lakozást vett az emberek között:
Isten – nem csak itt volt az ember Jézusban, hanem ennek a Jézusnak a befogadása által bennünk életre
kel és velünk is marad!
Nem csak eljött, hogy megismerhessük és köztünk legyen az Isten, hanem eljött, bennünk legyen az
Isten, és visszaadja életemnek eredeti értelmét: hogy Isten ﬁává tegyen!
4. Két dolgot ad Isten, amikor Jézus Krisztusban megjelenik: kegyelmet és igazságot (valóságot)
a./ Kegyelmet: az Ószövetségben Mózes által a törvény van jelen, de ez a kegyelem sokkal több,
mint az Ószövetség azt elképzelhetné: nem nekem kell a törvények megtartása által Isten ajándékait elérni, hanem Isten feltétel nélkül nekem adja ajándékait, sőt önmagát!
b./ Valóság: az Ószövetség csak az árnyékot mutatta, annak az árnyékát, aki közeledik. A valóság
– a Szentek Szentjében – még zárva volt. De most eljött a Világosság, és ebben a Világosságban
a kegyelem és a valóság!
318.
Ján 1:9-12
Karácsony beszéde
[Karácsony]
1. A kijelentés: „Az igazi világosság eljött már a világba ...”
a./ Hamis fény, mesterséges világítás volt itt mindig bőven ...
b./ ... de most az igazi Világosság érkezett meg!
2. Az ítélet: „... a világ nem ismerte meg Őt ... az övéi nem fogadták be Őt”
a./ Pedig Jézus Krisztus történelmi valóság
b./ Pedig Jézus Krisztus személyes valóság
c./ Pedig Róla tesz bizonyságot a Szentírás
d./ Pedig Róla tesz bizonyságot a lelkiismeret
e./ Pedig Róla tesz bizonyságot a keresztyénség két évezrede
3. Az ígéret: Akik azonban befogadták Őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten ﬁaivá legyenek.
Ez a karácsony ajándéka: aki befogadja az Isten Fiát, azt ﬁává fogadja az Isten!
319.
Ján 1:14
Rügyfakadás
[Karácsony]
Bev. A karácsony igazi ajándéka és reménysége a világmindenségnek, ennek a megégett és lefagyott
palántának mentő és mindent helyrehozó rügyszeme: „Az Ige testté lett!”
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1. E „rügyfakadás” előzményei:
a./ Emberi oldalról a bűn az, ami szükségessé tette a megtestesülést
b./ ... isteni oldalról pedig a megváltó szeretet
2. E „rügyfakadás” célja: Krisztus helyettes áldozatának bevégzése az ember megváltásáért
3. E „rügyfakadás” próbája: a benne megújult, sőt, újjászületett élet
320.
Ján 1:19-28
Kicsoda vagy te?
1. Miért volt olyan nagy hatással egész Izráelre, hogy egy ember a Jordán vizében elkezd keresztelni?
a./ Először is azért, mert a keresztelés azt jelentette, hogy János bűnbocsánatot hirdet azoknak,
akik hozzá mentek. Márpedig a bűnbocsánat Izráelben nagy dolog volt: bűnbocsánatot csak a
főpap hirdethetett évente egyszer! – ki adta ennek az embernek erre a hatalmat?
b./ Ezékiel könyvében meg van írva (36:25-27), hogy Isten tiszta vizet fog hinteni az ő népére.
Ezzel együtt új szívet fog adni nekik, és az Ő Lelkét fogja kiárasztani reájuk – Ő lenne az, aki
így keresztel?!
c./ János igehirdetése rendkívüli volt: a méltóságából élő zsidó népnek azt mondta: ne hivatkozzatok a múltra, arra, hogy kik vagytok: ide, Istenhez csak üres kézzel jöhettek!
2. Kicsoda vagy te? – nagyon fontos kérdés!
De hadd szóljon először ez a kérdés hozzánk: Testvérem, ki vagy te? Tudsz rá válaszolni?
3. Megkérdezik Keresztelő Jánostól: Ki vagy te?
„Megvallotta, nem tagadta:”
a./ Nem vagyok a Messiás!
Elhatárolja magát attól, hogy róla valaki többet gondoljon, mint aki valójában.
b./ Nem vagyok Illés! – Illés lesz az, aki felmutatja a Messiás rejtett titkát. Jézus azt mondja róla,
hogy ő az, de az az alázat, ami Jánosban van, elutasítja ezt a méltóságot.
c./ Nem vagyok a próféta!
Nem vagyok a Mózes által ígért próféta, aki a népet új alapra helyezi!
d./ Kiáltónak szava vagyok! – Személytelen, névtelen vagyok, csak egy szó, amely kiált. Nincs
nevem és nincs méltóságom. Csak üzenetem van!
4. János a pusztában keresztelt:
a./ Isten szava nagyon sokszor úgy szólal meg, hogy az embert a pusztába hívja ki, mert Ő csak
akkor beszélhet, ha körülöttünk már minden elcsendesedett. A puszta az Istennel való találkozás
helye
b./ Természetesen pusztában élni nem lehet – de puszta nélkül sem!
5. Ha nem vagy Messiás, sem Illés, sem Próféta, akkor miért keresztelsz?
a./ Én vízzel keresztelek, de aki utánam jön, az Szentlélekkel fog keresztelni! – Én megteszem,
amit az ember tehet – Isten majd megszenteli és mennyei perspektívába helyezi! Így működik
ez ma is!
b./ A baj ott kezdődik, amikor az Egyház csak vízzel keresztel, mintha Keresztelő Jánosnál meg
lehetne állni!
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321.
Jn 1:19-37
János bizonyságtétele
Bev. 19.v.: „Ez János bizonyságtétele …” – 37.v.: „Meghallották … és követték Jézust”
Ez az ő életének a kerete: aki meghallotta a bizonyságtételét, Krisztus követőjévé vált.
Ez a keret a mi életünk célja és tartalma is!
Mi a titka ennek?
1. János ismerte önmagát
a./ 20.v.: János elhárít minden dicsőséget magáról, hogy egyedül Krisztus dicsősége
ragyoghasson. Amíg valaki látszik, addig eltakarja Krisztust!
b./ Nem csak azt tudta, hogy ki nem, de azt is, hogy ki igen! Tudta, hogy mire hívta el
és mit bízott rá az ő Ura.
• és nem vágyik többre
• nem mást csinál
• de amit tesz, azt úgy teszi, hogy azért csak az Urat dicsőítsék
2. János ismerte Krisztust
a./ Nem önmagától, hanem kijelentés által – 31-32.v.
b./ Teljes Krisztusképet fest meg:
• Ő a Bárány, aki megáldoztatik a világ bűneiért
• De Ő Isten Fia is, aki hatalmas és igazságos ítélőbírája lesz a világnak
c./ Aki így és ezt a „teljes” Jézust tudja bemutatni, azt elhagyják, hogy Őt kövessék.
Így válik az eszköz valóban Krisztushoz vezető eszközzé!
322.
Ján 1:29-39
Az Isten Báránya
[Ádvent]
Bev. Ádvent legjellemzőbb képe: Keresztelő János szikár alakja, mint valami útjelző tábla
valammennyiünk életútján: úgy áll, és kinyújtott karral mutat előre: Jézusra.
Ez az ádventi kép két nagy igazságot hírdet:
1. Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!
a./ Mert a világnak – és a világban mindannyiunknak is – vannak bűneink!
b./ Ha ezeket a bűnöket valaki el nem veszi, akkor abba belehalunk, mert el nem hordozhatjuk
a büntetését!
c./ Csak egyetlen ven, aki ezt a bűnt elveheti: Jézus Krisztus!
2. Menjetek Jézushoz, és maradjatok Nála!
a./ Alig hangzik el János bizonyságtétele, a két tanítvány megmozdul: elindulnak Jézus felé.
El kell indulni, követni kell a Mestert ahhoz, hogy Ő megszólíthasson.
b./ „Mester, hol lakozol?” – aki komolyan meg akarja találni Őt, annak oda kell menni,
ahol Ő lakozik:
• Jézus ma az Igében lakozik: a Szentírásban mutatkozik be előttünk
• Jézus ma a gyermekei között lakozik: azok között, akik ismerik és félik az Istent
• Jézus annak a szívében és életében lakozik, aki behívja Őt oda
c./ Azt válaszolja erre az Úr: „Jőjjetek, és meglátjátok.” – azaz: Kövessetek! Minden napon,
minden körülmények között! És ha hűségesen és engedelmesen végigjárjátok az utat mögöttem
és velem, akkor meglátjátok, hogy hol lakozom dicsőségben, sőt, ti magatok is ott fogtok lakni
örökkönörökké!
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323.
Ján 2:1-11
Az Úr dicsősége
1. Megmutatja az Úr az Ő dicsőségét abban, hogy rátekint szegénységünkre:
a./ A kánai menyegzőt tartók minden bizonnyal szegények voltak – mégsem restellték meghívni
Jézust és tanítványait
b./ Rátekint az Úr a mi lelki szegénységünkre is – mert olyan nyomorultul szegény az ember
élete Nélküle!
c./ Jézus az ő elképzelhetetlen gazdagságát hagyta ott érettünk, a legszegényebbé vált, megüresítette magát – mindezt azért, hogy nekünk igazi, mennyei kincset adhasson: az örök élet
gazdagságát és ajándékát
2. Megmutatja az Úr az Ő dicsőségét abban, hogy megáldja az engedelmességünket:
a./ Mert engedelmes volt Jézus édesanyja: amikor Jézus elé tárta a násznép nagy szükségét és a
megoldást teljes egészében Őrá bízta.
b./ Engedelmesek voltak a szolgák is: amikor merítettek a vízből – az Úr az áldásait mindig
„félkészen” adja: ahhoz, hogy a vízből bor legyen, szükség a merítőkanál és a merítő lélek!
c./ De engedelmeskedett Jézus is: Atyjának. Semmit nem tesz addig, amíg határozott utasítást
nem kap rá. – És engedelmes volt Jézus egészen a kereszthalálig: érettünk!
3. És megmutatja az Úr az Ő dicsőségét abban, hogy megszentelt örömöt ad:
a./ Jézus elment a mennyegzőre: íme lehet Vele együtt örülni és ünnepelni!
b./ De Jézus nem csak ilyen mulandó, alkalmi örömöt kínál, hanem olyat, ami nem múlik el egy
mennyegző elmúltával, hanem ami szívből jövő reménységet és örömöt ad a nyomorúság
idején is
4. Végül megmutatja az Úr az Ő dicsőségét abban, hogy elmélyíti a Benne való hitünket:
a./ Jézus csodát tett – és hittek Benne az Ő tanítványai
b./ Jézus ma is, nap mint nap csodát tesz velünk, bennünk, hogy mélyüljön a hitünk Őbenne.
Ezt kínálja ebben az igehirdetésben is: a Vele való találkozás és közösség csodáját,
hogy higgyünk Őbenne és életünk legyen!
324.
Ján 2:13-25
A régi és az új templom
Bev. Ezt a történetet a többi evangélista Jézus életútjának végére teszi, míg János a legelejére!
1. Jézus részt vesz a húsvéti ünnepen:
Vállalta az evilági létet, és benne az egyház hagyományait is, ezzel megtanít és példát ad arra, hogy ezt
mi is jó szívvel vállalhassuk
2. Mit lát Jézus a Templomban?
a./ Üzletet: tele van árusokkal és pénzváltókkal, és ebből a legnagyobb hasznot maguk a
papok húzzák
b./ Szentségtelenséget! Szent: Isten számára elválasztott. A Templom is, a nép is elveszítette
szentségét, mert meggyalázta üzelmeivel Isten házát és törvényét!
3. Jézus ezt nem fogadja – és tűri – el!
a./ Beleavatkozik a dolgokba: ami itt történik, tulajdonképpen jel arra nézve, hogy Jézusnak
joga és hatalma van megváltoztatni az egyházat is!
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b./ Mi sokszor azt gondoljuk, Isten a világon kezdi el a maga ítéletét. A Biblia ellenben azt
hirdeti: Isten ítélete az egyházon kezdődik! Isten belülről akarja megtisztítani és megújítani az
életet, nem kívülről!
c./ Jézus ostort fon: és Isten halomra dönti Izráel pozícióit, az egész áldozati rendszert
fölforgatja, sőt még a Templomot is a porig romboltatja – mert Isten szentségét nem lehet
következmények nélkül meggyalázni!
d./ De Jézus ostort fon a mi életünkben is, hogy kiűzze onnan azokat a dolgokat, amelyek
megrontják bennünk Isten szentségét! Aki ellenáll: leromboltatik!
e./ Döbbenetes: Jézus valójában a pogányokat féltette, akik hiába jönnének az imádság házába,
hogy Istent keressék. Ezért fogattott föl mindent, mert az az egyház, amely nem biztosít helyet a
kivülről jövő, kereső világban, Isten ítéletét hordozza magán!
4. „Döntsétek le a templomot, és én harmadnapon felépítem azt!”
a./ Íme a húsvét igazi üzenete: a jel Jézus feltámadása!
b./ Mert a feltámadott Jézus Krisztus az istentisztelet egyetlen lehetősége, hiszen csak ott folyik
valódi istentisztelet, ahol a feltámadott Jézuson keresztül találkozik Isten és ember!
5. Templom vagy Testvér!
Templom vagy, hogy benned ez a világ a feltámadott Krisztussal találkozhasson! Ez az életed értelme
és célja!
325.
Ján 3:3
Az újjászületett ember hét jellemzője
1. Tudja, hogy Isten gyermeke – Róm 8:16
2. Életének vannak gyümölcsei – Mt 7:16
3. Imádság a lélegzetvétele – 1Thes 5:17
4. Éhezi és szomjúhozza Isten Igéjét – Ján 6:48
5. Győzelme van a kísértések felett – 1Kor 15:37
6. Bizonyságtétel az élete – 2Kor 2:15
7. Élő reménysége van – Jel 22:20
326.
Ján 3:16
Életünk legfontosabb kérdései
[Evangélizáció]
1. Három kérdés, amely gyötör bennünket:
a./ Kinek kellek? – Sokan vannak, akik senkinek nem kellenek, vagy csak úgy érzik. Gyermekek
és idős szülők élik meg, hogy sokszor feleslegesek, de mindannyiunkat kísért: kell a tudásom, a
munkám, a pénzem, a testem – de én magam senkinek nem vagyok fontos.
b./ Mennyit érek? – Kevesen vannak, akik tárgyilagosan tudják értékelni magukat. Többen, akik
túlbecsülik, és még többen, akik alábecsülik magukat. És tele van a világ beképzelt, lekezelő és
kissebbségi komplexusban szenvedő emberektől.
c./ Hol a helyem? – A legtöbb embernek nincs semmiféle életcélja. Keresik a helyüket, de nem
találják. Nem tartoznak sehova, nincsen iránya az életüknek: gyökértelenek és jövő nélküliek.
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2. Mit mond a Biblia erről a három kérdésről?
a./ Kinek kellek? – Istennek! És Neki nem a tehetségünk, vagyununk vagy a testünk kell: hanem
mi magunk! Mert meg akar ajándékozni bennünket valami elképzelhetetlenül csodálatos dologgal: az Önmagával való örök közösséggel!
b./ Mennyit érek? (Ján 3:16!) Annyit, hogy az Ő egyszülött Fia halt meg érettünk és helyettünk!
Őt adta az Atya mindnyájunkért, és vele együtt mindent nekünk akar adni! Ennyire értékes Isten
számára az ember!
c./ Hol a helyünk? – Az Ő közösségében! És Ő mindenkinek személyre szabott célt, feladatot ad,
mindannyiunkat munkába állít, embertársainkat bízza ránk és az Isten országának építésébe
von be.
327.
Ján 3:22-36
Növekedni és alábbszállni
1. Keresztelő János:
a./ János nem érez féltékenységet, amikor Jézus is elkezd keresztelni. Azt mondja: Én azért
vagyok, hogy a vőlegény és a mennyasszony találkozhasson. Az én szerepem az útkészítés.
b./ Az igazi öröm: ennek a beteljesülésnek a munkálása: Neki növekednie kell, nekem kisebbé
lennem!
2. Jézus Krisztus:
a./ Alábbszállt, mindenkinél mélyebbre, amikor emberré lett érettünk, és magára vette bűneinket
b./ De azután felemeltetett, mindenkinél magasabbra!
3. Krisztus követői:
a./ Ránk is érvényes: nekem kisebbé kell lennem, sőt el kell veszíteni az életünket ahhoz, hogy
Krisztusban azt „megtaláljuk” (Mt 10:39)
b./ Ez a hti növekedése is: az óember és a test halványodása, és Krisztus növekedése!
(Bennünk évekig, évtizedekig nem változnak dolgok: mert nem szállunk alá, és így nem
növekedhet bennünk Krisztus!)
4. Az alászállás mindig gazdagodást jelent!
328.
Ján 4:25-26 (4:1-42)
A samáriai asszony vallásossága
1. Miben látszott az asszony vallásossága?
a./ „Tudom...” – a vallásos emberek olyan sokmindent tudnak! Ismerik a Bibliát, a hitvallásokat, a hagyományokat – nekik ne magyarázzon senki! De éppen ők tudnak leginkább ítélkezni,
feddeni és kritizálni! – Jó a tudás, a bölcsesség, de a tettekben megnyilvánuló szeretet nélkül
semmit nem ér!
b./ Jézussal szemben áll valaki, Vele beszél – mégsem ismeri fel! A vallásos ember csak „hallott
valamit” Isten Fiáról, de személyesen nem találkozott vele.
c./ „Tudom, hogy jön majd Messiás...” – mindazt, amit tud, kihelyezi valahova a távoli jövőbe.
Tudja, hogy jön a Messiás – de nem látszik rajta, hogy várja is eljöttét!
d./ Úgy beszél. „nékünk...” Ilyen általános a hite is, a bűnbánata is. A formálisan vallásos ember
elbújik a tömegben: akkor is, ha bűnét kell megvallania, akkor is, amikor szolgálni és dolgozni
kell Krisztusért.
e./ Tudja, hogy jön a Messiás – de addig is él ugyanúgy, mintha nem jönne.
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2. De Jézus szava kigyógyította ezt az asszonyt...
a./ a vakságból: végre meglátta Jézusban a Messiást
b./ a mozdulatlanságából: visszafelé már fut, hogy elvigye az örömhírt
c./ a némaságból: mert beszél, és minden szava Krisztusról szól
d./ és élete gyümölcsöző lett: az egész várost odavezette a Megváltóhoz.
329.
Ján 4:5-12
Az örök élet vize
Mire való a víz?
1. A víz tükör, amelyben meglátja az ember a saját arcát – az örök élet vizében, amely az Úr Jézusból
árad, megismeri és elismeri bűnösségét
2. A víz megtisztít – a bemerítés a régiek halálát és az új, krisztusi élet megszületését szimbolizálja
3. A víz szomjúságot olt (v.ö. Ézs 55:1, Ján 7:37) – oltja naponként (az Igével) de mégis örökérvényűen
4. Ez a víz felüdíti és gyümölcsözővé teszi a keresztyén életét
5. A víz kiárad: bizonyságtevővé tesz
330.
Ján 4:6-15
Víz és szomjúság
Bev. Ahogyan a test szomjazik, úgy szomjazik a lélek is!
A négy lehetőség:
1. Nincs víz és nincs szomjúság sem.
Ez a világ képe Isten nélkül. Nincs szomjúság az igazságra, a szeretetre, Krisztusra – és mert nem keresik, nem is látják Krisztust.
2. Van szomjúság, de nincs víz.
Ez a kereső lélek állapota. Felébredt a bűntudat, felébredt a szeretet utáni vágy – de még máshol keresi a
lélek. Még nem talált rá az „örök életre buzgó víznek kútfejére”, Jézus Krisztusra.
3. Van szomjúság és van víz is!
A legboldogabb állapot: Bűneink bocsánata, az Istennel való közösség Krisztusban.
4. Nincs szomjúság, pedig van víz.
Ez a megüresedett vallásosság szomorú állapota. Amikor hangzik az élő Ige, de mégsem hallja meg az,
aki csak hallgatja. Amikor nincs hatása a prédikációnak és nincs gyümölcse a hitnek. Nagyon veszélyes
állapot!
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331.
Ján 4:46-53
A hitről
1. A hit három foka:
a./ amikor az apa Jézushoz ment – kereső hit
b./ hazamegy, bízva az Ígéretben – élő hit
c./ hitt ő és az ő házanépe – bizonyságtevő hit
2. A hit háromféle megnyilvánulása:
a./ felismeri Jézusban a Messiást – mert hozzá fordul kérésével
b./ elhiszi, amit Jézus mond, és rábízza magát
c./ ez a hit megmenti
3. Három kérdés a ti hitetekre vonatkozóan:
a./ Azt mondod: Van hitem! – Igaz ez?
b./ Azt mondod: Van hitem! – És a hited engedelmessé tesz?
c./ Azt mondod: Van hitem! – És a hited áldássá tett a házadnépe számára?
332.
Ján 5:1-18
Ahol Jézus, ott van Bethesda!
1. Ahol Jézus, ott van Bethesda!
a./ Jézus mindig keresi az embert a magányában, a betegségében, a nyomorúságában, hogy
megoldást adjon az életére
b./ A gyógyulás: személyes döntés – hit – kérdése. Mindenkinek magának kell elfogadnia
először a Gyógyítót, azután a lelkitesti gyógyulást
c./ A bethesdai történet Isten irgalmának jele: íme, Ő akarja a gyógyulást, az életet!
2. Jézusban az Atya irgalmasan munkálkodik:
a./ Betegségből gyógyulást adott
b./ Bűnbőn szabadulást és bocsánatot
c./ Ajándékul: örök életet
333.
Ján 6:24
Jézus keresése
Bev. Ezek a keresők csak azért keresték Jézust, hogy a hasukat megtöltsék – de most azokról lesz szó,
akik szívükből keresik Jézust, mert az üdvösségre vágynak.
1. Milyen az állapotuk ezeknek a kereső lelkeknek?
(Keveredik bennük jó és rossz: ez se nem nappal, se nem éjszaka.)
a./ sok reménnyel van tele: a kereső már nem közömbös.
b./ van már valamilyen hite is – hiszen ha nem hinne, nem is keresne.
c./ eljutott már egészen Jézusig is – Őt keresi!
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2. Milyen zavarai vannak ennek a kereső állapotnak?
a./ a kereső még nem talált rá az üdvösség egyetlen útjára – ezért ides tova hányódik.
b./ még nem tudja, mi a hit, ezért inkább érteni akar
c./ a félelem is gyakran erőt vesz rajta
d./ ezer és ezer kérdés kínozza
e./ bár Jézust keresi, szomorúan látja, hogy nem tud elszakadni bűneitől és ez visszarettenti
3. Milyen veszélyei vannak ennek a kereső állapotnak?
a./ a hosszas késlekedés gyakran reménytelenségbe torkollik
b./ a hosszas késlekedés még gyakrabban végül közönybe torkollik
c./ fennáll a veszély, hogy végül beéred Krisztusnál kevesebbel is – lehet egy egész életen át
kereső valaki, és össze lehet téveszteni a hitet a vallással is!
d./ aki sokáig késlekedik – végül lemarad!
4. Útmutatás azoknak, akik Jézust keresik:
a./ Olvasd a Szentírást – a hit hallásból van!
b./ Imádkozz – aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül!
c./ Keresd azok társaságát, akik már újjászülettek Krisztusban
d./ távolíts el mindent az életedből, ami hitedet gátolná
e./ ne feledd: amíg nem hiszel, nagy veszélyben vagy!
334.
Ján 6:37
Akiben csalódni nem lehet!
Miért üdvözülnek biztosan a bűnbánó bűnösök?
1. Mert ezáltal jön napvilágra Isten igazságossága
2. Mert ezáltal igazoltatik Isten bűnt legyőző hatalma az Úr Jézus Krisztus áldozatában
3. Mert ezáltal ragyog fel Isten irgalmas szeretete, amellyel az ember iránt érez (v.ö. Jn 3:16!)
335.
Ján 8:24
Én vagyok!
[Evangélizáció]
Bev. Isten Mózesnek úgy mutatkozott be: „Vagyok”! Ugyanezt mondja magáról az Úr Jézus Krisztus!
1. Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben!
a./ Ha nem hiszitek, hogy Jézus élt ...
b./ Ha nem hiszitek, hogy igazat mondott ...
c./ Ha nem hiszitek, hogy Ő a Megváltó ...
2. Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben!
a./ Az, hogy ki miben hisz, nem következmények nélküli dolog!
b./ Aki elutasítja Jézus Krisztust, annak hordoznia kell döntése következményeit! (Egy fontos
megjegyzés: Isten nélkülünk is Isten! Nem a mi hitünk teszi Őt Istenné, amit Ő mondott – tehát
az üdvösség útja és az ítélet is – attól függetlenül igaz, hogy mi mit hiszünk felőle!)
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3. Miképpen hihetem?
a./ Bizonyságot tesz Róla a Szentírás
b./ Bizonyságot tesz Róla a hit (a Szentlélek megelevenítő hatására)
c./ Bizonyságot tesz Róla a hívő élet
336.
Ján 8:32
Szabadság az igazság által
1. Mi az, ami nem tesz szabaddá?
a./ Az anyagi jólét
b./ A hatalom
c./ A siker
d./ A vallás
2. Mi az az igazság, ami egyedül szabaddá tehet:
Jézus Krisztus evangéliuma, amely bocsánatot hirdet a bűnösnek és győzelmet az elmúlás felett
3. Mit jelent a szabadság, amit ez az igazság létrehoz?
a./ Önkéntes engedelmességet Istennek
b./ “Minden szabad, de nem minden használ!”
337.
Ján 8:37
Hely az Ige számára
Bev. Aki megveti Jézus beszédét, az magát Jézust veti meg!
1. És olyan sokféleképpen meg tudjuk vetni Jézus szavát:
a./ leggyakoribb módja, hogy nem engedelmeskedünk a szavának
b./ megvetjük a hitetlenségünkkel
c./ és megvetjük azzal, hogy elhallgatjuk az Ő szavát mások elől!
2. Mit tehetünk ez ellen?
a./ Isten Igéjét nagyon kell várni – mert amit várok, az fontos nekem, azt komolyan veszem!
b./ Isten Igéjét nagyon kell szeretni!
c./ Isten Igéjének helyet kell készíteni! A szívemből, az életemből sok dolgot kell kivetnek,
hogy az Igének helye lehessen!
d./ Isten igéjének nagyon kell engedelmeskedni! Ez a tanubizonysága és a gyümölcse annak,
hogy komolyan veszem.
338.
Ján 9:1-12
Mire visszatért, látott!
1. Mit tett Jézus ennek a vaknak a meggyógyításáért?
a./ Mindenekelőtt meglátta! (Nem lényegtelen, hiszen előtte éppen az életére törtek: de Jézus
rögtön odafordul a másik baja felé!)
Jézus látja a szenvedőt, a nélkülözőt, az Istenre szomjazót!
b./ „A földre köpött, a nyálából sarat csinált és rákente a vak szemére” – Ez nem csupán gyógyítás: hanem teremtés! Ezzel az ő isteni szabadító hatalmáról beszél: vesz egy kevéske port (bennünket), hozzáad valamit magából, és létrejön valami, ami addig hiányzott az ember életéből!
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c./ Végül egyszerű és világos parancsot ad: menj és mosakodj meg! Beszél hozzá. Feladatot ad
neki. A felkinált gyógyulást el is kell fogadnia! Ez a feltétlen engedelmesség a hit bizonyítéka!
2. Mit tesz a vak, hogy meggyógyuljon?
a./ Várja Jézust, hogy megálljon előtte. Nyitott feléje.
b./ Elfogadja a gyógyítás „módját”, akkor is, ha az közönségesnek, megalázónak tűnik.
Ahhoz, hogy valaki a kegyelmet elfogadhassa, meg kell aláznia magát, és be kell ismernie:
bűnös vagyok és nem tudok magamon segíteni!
c./ Amit Jézus mond neki, azonnal megteszi! Nem kérdezősködik, nem kétkedik,
hanem engedelmeskedik!
3. Hogyan történhete valami hasonló velünk is?
a./ Először is be kell ismernünk, hogy mindnyájan lelkileg vakon születtünk és élünk.
Menthetetlenül betegek vagyunk.
b./ Meg kell látnunk azt is, hogy csak Jézus tud segíteni!
És hogy tud, arra bizonyíték a Golgota!
c./ Ha Jézus szól hozzánk, nekünk is úgy kell engedelmeskednünk, ahogyan ez a vak
engedelmeskedett!
339.
Ján 9:1-38
Noha vak voltam, most látok!
Sorozat három alkalomra
I. – VAK VOLTAM
(14.v.)
Bev. „És ...” – Ennek a történetnek van előzménye: Jézus a templomban vitába keveredik a farizeusokkal, akik meg akarják őlni Őt. Ő azonban „átmegy közöttük”. És alig, hogy átlépi a templom küszöbét,
meglátja a vakot és felé fordul. Mert Jézusnak minden szenvedő fontos: és most te vagy a fontos a
Megváltó számára!
1. Ki vétkezett?
Két dolgot kell meglátnunk:
a./ Mindenki vétkezett! – Nincsen bűn nélküli ember! Az ember elfordult Istenétől, a szívének
minden indulata és gondolata gonosz, csak önmagát tudja szeretni – ebben az állapotában Isten
ítélete várja, a bűnös megérdemelt büntetése!
b./ DE: nem minden nyomorúság a bűn következménye! A bűn sok szenvedést okoz minden
pillanatban és minden ember életében. De Isten azért engedi ezt a sok nyomorúságot, hogy az
ember felismerje belőlük önmagát és keresse a Szabadítót!
2. Mi jellemzi a vak embert?
a./ Az, hogy nem látja Jézust, nem látta a Messiást! Születésétől fogva vak az ember, mert nem
tudja érzékelni Isten csodálatos világát és dolgait. És ezért tagadják sokan azt, amit soha nem
láttak, és ezért hagyják ki sokan az életükből.
b./ Nem látja önmagát sem! Az ember nem látja önmaga elveszett, bűnös, nyomorult állapotát.
A legtöbb ember hol lebecsüli, hol túlértékeli önmagát. Nem látjuk a bűneinket és ezért tartunk
örökös védőbeszédet mellettük. Az életet sem olyannak látja, mint amilyennek Isten látja. Sokan
nem látják a helyes utat, amelyen járhatnának, egyre többen nem látják az életük célját sem.
c./ És nem látja a másik embert sem. Ezért megy el a másik mellett, ezért néz át a másikon, ezért
tapos keresztül a másikon – mert nem látja. És levegőnek nézi, összeütközik vele, nem látja az
értékeit: mert vak.
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d./ És nem csak vakok vagyunk, de koldusok is: hiába van gazdagságunk, egzisztenciánk: minden ember szomjazza, szinte koldulja a szeretetet, a megértést, a gyengédséget, a hűséget! Mert
ezekben szűkölködik a világ! Csak olyan javaink vannak, amik a szívet ki nem elégíthetik és
amiket bármikor elveszíthetünk.
Az evangélium: bár az ember születésétől fogva vak – az Isten nem vak és látja az ember nyomorúságát,
sőt mérhetetlen szeretete az Egyszülött Fiát adta ezért a menthetetlenül elveszett embervilágért, és közte
érted és értem!
II. – A GYÓGYULÁS ÚTJA
(5-7.v.)
1. Mit tett Jézus?
a./ Meglátta ezt az embert – Jézus mindig meglátja a nyomorult embert! Szemmel tartja az
életünket, egyszercsak megjelenik nálunk és kínálja a gyógyulást.
b./ Sarat készített és a vak szemére kente – ez nem gyógyítás: ez teremtés! Mert Jézus nem egy
beteg szemet kezd el kezelni, hanem szemet teremt. Nem visszaadja a látását (mert az soha nem
volt), hanem látást ad! Ez a sárkészítés túlmutat önmagán: Jézus veszi a föld porát, hozzáad
valamit magából, és olyat készít, ami addig hiányzott az emberből. Jézus vesz minket, hozzáadja
az Ő Megváltó vérét, és újat teremt: új ember születik!
c./ Adott egy egyszerű és világos parancsot: „menj el ... és fürödj meg!” – Bevonja Jézus ezt a
vakot abba a munkába, amit Ő végez el rajta. Mert Isten ajándékát mindenkinek személy szerint
el kell fogadnia!
2. Mit tett a vak azért, hogy meggyógyuljon?
a./ Elfogadta azt, amit Jézus vele tett. Nem méltatlankodott a „gyógymód” miatt. Sok ember
törölné le csalódva a szeméről az odakent sárt, mert másképp képzelte el a gyógyítást. És sokan
utasítják el Krisztust ma is azért, mert nem felel meg nekik a golgotai kereszt botránya, és az az
út, amelyet Isten az üdvösségre megnyitott.
b./ Komolyan vette Jézus szavát és engedelmeskedett. Ezt nevezi a Biblia hitnek! Amikor
komolyan veszi valaki Jézust, és azonnal megteszi azt, amit Ő mond. És ez az ember megteszi
az első néhány lépést vakon, míg elér a Siloám tavához, hogy azután soha többé ne kelljen még
egy lépést vakon megtennie! – Ó, de sokan itt akadnak el: nem bíznak abban, hogy Jézus igazat
mondott, vagy nem hajlandó mozdulni Jézus szavára!
3. Mitől gyógyult meg ez az ember?
a./ A nyáltól? A sártól? A Siloám vízétől? Nem! – Hanem Jézus isteni szeretetétől! Attól a
szeretettől, amely meglátta őt, amely odafordult hozzá, amely újat akart teremteni az ő életében.
b./ De bár mindent Jézus tett, hogy meggyógyuljon, ennek a vaknak mégis el kellett mennie
a Siloám tavához. Miért? Azért, mert ezt az ajándékot, a gyógyulást el kell fogadni! A hit az a
kinyújtott kéz, amely elfogadja Isten ajándékait. És itt domborodik ki az emberi ősbűn, a gőg
és a büszkeség, amely nem hajlandó beismerni, hogy üres a keze, üres és beteg az élete, hogy
rászorulok arra, amit kínálnak, és nem akarja elfogadni azt a szabadulást, ami teljesen ingyenes,
amiért semmit nem kell és nem is tudna tenni, csak elfogadhatja.
„És megjöve onnan látva.” – Történhete velünk is hasonló?
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III. – A GYÓGYULÁS UTÁN
(8-38.v.)
1. Mit kérdez a világ?
a./ A szomszédok, ismerősök azonnal észreveszik: valami történt ezzel az emberrel! Vak volt és
most lát: megváltozott az élete! A kegyelem munkája mindig látható, nem marad rejtve senki
előtt sem! És akinek megváltozik az élete, annak változni fog a környezete is!
b./ Az első kérdés, amit feltesznek: vajon tényleg ezé, aki itt szokott koldulni? Annyira más lett,
alig ismerünk rá! – Amikor a világ észreveszi Krisztus újjáteremtő munkáját, rögtön izgatott és
nyugtalan lesz. Kérdései támadnak. Benne is feltámad a lelkiismeret szava és a vágyakozás az
új felé.
c./ A második kérdés már a vakhoz szól: hogyan történt? – Az embereket nem az érdekli, hogy
ki, hanem hogy hogyan gyógyított. A „módszer” izgatta őket. Ennek a vaknak azonban annyira
megnyíltak a szemei, hogy nem a „hogyan”nal kezdi, hanem a „ki”vel. És vallást tesz Jézusról
(11.v.) Itt mégcsak embernek mondja, de a farizeusok előtt már prófétának vallja (17.v.).
2. Mit válaszol a világ?
E világ urai és szolgái soha nem fognak örülni az ilyen gyógyulásoknak!
a./ A legelső válasza a világnak az, hogy nem hiszi el azt, ami történt. Nem hiszi, hogy valóban Jézus Krisztus hozta el a gyógyulást! Akkor tagadták, ma inkább kimagyarázzák az Isten
munkáját.
b./ Amikor ez az ember ragaszkodott ahhoz, ami valóban történt, szidalmazni kezdték (28.v.).
A világ ma is megveti, kigúnyolja Krisztus követőit, akadályozza, félretolja, kihasználja Isten
gyermekeit. Ezekről az üldöztetésekről sokszor beszél Jézus, felkészítve rájuk tanítványait, és
vígasztalja övéit: ezek által dicsőíttetil meg az Úr az Ő népének életében.
c./ Végül a zsidók kivetették, azaz kiközösítették maguk közül ezt az embert. Aki Krisztust
követni akarja, még erre ias fel kell készülnie! Lehet, hogy elhagyják a barátai, kirúgják a
munkahelyéről, mert nem hajlandó tisztességtelenül dolgozni ... A világ hosszútávon nem tudja
elviselni az Isten fényességét!
3. Mi maradt ennek az embernek?
Kiközösítették. A szülei is elfordultak tőle. Mije maradt hát ebben a világban?
a./ Szilárd meggyőződése: „tudom...” Tudom, hogy vak voltam, tudom, hogy most látok, tudom,
hogy ezt Jézusnak köszönhetem, és már tudom, hogy Ő nem lehet más, csak a Messiás! Ez az a
hit, amiről a Szentírás beszél!
b./ Amikor Jézus rákérdez, ő nyiltan vallást tesz: „hiszek Uram...” – és imádta Őt! Megmaradt
neki Krisztus, akit imádhat a világ végezetéig minden napon! Mert Jézus Krisztus többé nem
hagyja el őt, mert Jézus Krisztus mindenre elég, mert Ő azért jött, hogy Benne és Általa életünk
bővölködjék, és hogy az örök életet nekünk ajándékozza!
Hiszel-e az Isten Fiában?
340.
Ján 13:12-17
Mester és Úr – Úr és Mester
1. Mester és Úr – Úr és Mester
Jézus megfordítja a sorrendet, amivel a tanítványai megszólítják Nem véletlenül. Mert a világban először
megítéljük, értékeljük egy tanító tanítását, és ha elnyerte a tetszésünket, tekintéllyé lehet számunkra.
Krisztus azonban először Úr akar lenni az életünkben, először az engedelmességre való feltétlen
elkötelezettséget várja, hogy ítélgetés nélkül tegyük meg azt, amit mond és fogadjuk el a tanítását. Mert
mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy Őt megítéljük.
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2. Mi ennek a cserének az alapja?
15.v. „Mert példát adtam nektek …” – Jézus Krisztus már bebizonyította, hogy méltó arra, hogy
kövessük és engedjünk Neki mindenben
3. Mi ennek a cserének a következménye?
15b.v. „… amint én tettem veletek, ti is úgy cselekedjetek!” – Azaz kövessétek a példát!
4. Mi ennek a cserének az ígérete?
17.v. „Boldogok lesztek …!”

Ján 13:26
Júdás és Jézus
Lásd: Máté 26:19-25!

341.
Ján 14:1
Higgyetek Istenben!
Bev. „Elcsépelt” felhívás, hiszen minden prédikáció erről beszél. Most mégis próbáljuk meg úgy érteni
ezt a felszólítást, ahogyan Jézus értette, és meg fog telni ez az üres és lapos ifejezés bőséges tartalommal!
1. Mikor higgyetek Istenben?
a./ Jézus ezt pár nappal kersztrefeszítése előtt mondta. A tanítványoknak azt jelentetette:
higgyetek, akkor is, amikor a kereszten láttok engem!
b./ A mi számunkra azt jelenti: higgyetek, amikor
• minden elsötétedik életetekben, föltornyosulnak a problémák és minden
kilátástalanná lesz
• amikor nem értitek az Isten akaratát, a miértekre nincs válasz
• amikor úgy érzed: nem bírod tovább: akkor higgyetek!
Könnyű akkor hinni, amikor Jézus éppen csodát tesz!
2. Hogyan higgyetek?
Nem valami homályos isteneszmében, hanem konkrétan: „énbennem”, azaz Jézus Krisztusban!
a./ a szeretetében
b./ az ígéreteiben
c./ a helyettes áldozatában, amellyel megﬁzette bűneink büntetését
d./ a feltámadásában
e./ és abban, hogy velünk marad „a világ végezetéig”!
3. Aki hisz, annak számára egyszerre tágulni kezd a horizont.
a./ 2.v.: aki hisz, az fölfelé tekint! Az abban a bizonyosságban él, hogy van egy hely, ahová
hazavárják!
b./ 12.v.: aki hisz, az cselekszik: nagyobbakat annál, mint amit Jézus cselekedett!
De hisz azon keresztül maga Jézus cselekszik!
c./ 14.v.: Amit kértek, azt megcselekszem: micsoda ígéret és bíztatás!
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342.
Ján 14:1
(Ján 13:36-38)
A megoldás
Bev. Péter nagypénteki kudarcának összefoglalása
1. Jézus tudta ezt előre, ennek ellenére szerette Pétert
2. Két hiba, amit az ember hajlamos elkövetni, ha bűnben elbukik:
a./ A bukását könnyedén veszi, mintha nem számítana, és ezért lesz alkalmatlan az Isten
országára
b./ „Fekve marad”, csak a kudarcaival és a bűneivel foglalkozik A bűnbánatig eljut, de a
bocsánatot nem tudja elfogadni, hanem a saját cselekedeteivel akar „törleszteni”
Az ilyen ember is alkalmatlan az Isten országára.
3. Mi a megoldás? Higgyetek Istenben … és énbennem!
a./ Mert ez a kettő ugyanaz!
b./ Mert aki hisz az üdvözül, azaz bűnbocsánatot és új életet kap
4. Isten még a rosszból is jót hoz ki: íme Péter bukásának néhány áldása:
a./ Péter megtanulta, hogy ne a saját erejébe vesse a bizalmát, hanem egyeül Krisztusban bízzon
b./ Péter megtanulta, hogy egyedül Krisztus ismeri őt igazán, még saját maga sem
c./ Egy ilyen bukás után Péter megtanulta végre elfogadni és értékelni Krisztus megbocsátó
szeretetét
d./ Ezek után Péter sokkal hálásabban és kételkedés nélkül engedelmeskedik Urának
e./ Bukásának és megtérésének példája erősíti hívő társait az Isten kegyelméről való
bizonyságtétel által
343.
Ján 14:6
Utak, amelyeken Krisztussal találkozhatunk
[Evangélizáció]
1. A vakság é sötétség útján – Mk 10:46-52 (Bartimeus)
2. A temetőbe vivő úton – Lk 7:11-17 (Naini özvegy)
3. A halálba vezető úton – Lk 23:33-43 (A két megfeszített lator Jézus mellett a kereszten)
4. A csalódottság útján – Lk 24:13-35 (Az emmausi tanítványok)
5. A sántikáló úton – Csel 3:1-8 (Az ékes kapuban ülő sánta)
6. A járatlan úton – Csel 8:26-39 (Az etióp kincstárnok)
7. A harag és a gyűlölet útján – Csel 9:1-11 (A Saulból lett Pál apostol)
Te melyik úton jársz? Találkoztále már azon az úton a Messiással?
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344.
Ján 14:26
A Szentlélek tanítóhivatala
1. Mit tanít a Lélek?
Mi az, amit Isten gyermekeinek tenniük kell:
a./ tanít beszélni (Istennel) – imádság
b./ tanít cselekedni – engedelmeskedni
c./ tanít felismerni a bűnt
d./ tanít az Isten útjára
e./ egészen konkrétan tanít megismerni magát Krisztust
2. Hogyan tanít a Lélek?
a./ lelki érdeklődést fakaszt
b./ tanulnivágyást fakaszt – tanítvánnyá tesz
c./ megvilágítja az értelmünket
d./ felfrissíti emlékezetünket
3. Mik e tanítás jellemzői?
a./ az, hogy eredményes
b./ hogy hibátlan
c./ és hogy megáll – azaz örök életre vezet
345.
Ján 14:26
A Szentlélek mint Vígasztaló
Bev. „Paraklétosz” szó jelentése: tanító, ügyvéd, vígasztaló
1. Milyen vígasztaló a Szentlélek?
a./ szeretetteljes
b./ hűséges
c./ fáradhatatlan
d./ bölcs
e./ biztos vígasztaló
f./ mindenütt és mindenkor elérhető vígasztaló
2. Mivel vígasztal a Szentlélek?
a./ emlékeztet a régi kijelentésekre és ígéretekre (Nincs új!)
b./ a Golgotára vezet
c./ a feltámadást mutatja meg
3. Mit kell tudniuk a megvígasztaltaknak?
a./ mi a jele annak, ha megvígasztalt a Lélek? – hogy felállok és indulok tovább!
b./ ha nem fogadom el a vígasztalást – a vígasztaló egyszer bírámmá lesz!
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346.
Ján 15:1-8
Hogyan éljünk közösségben?
1. Mit mond Isten Igéje? Azt, hogy keresztyénnek lenni azt jelenti: Krisztussal – illetve azokkal, akik
Krisztuséi – közösségben élni.
Mit mond erről
a./ Jézus: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző...” Azaz ez a közösség szerves,
elválaszthatatlan és élő.
b./ Pál: Az Egyház Krisztus teste, amely testnek a feje maga Krisztus.
(Kol 1:18 és 1Kor 12:12!)
c./ Péter: „Mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá...”
• a „habarcs” a szeretet
• egy kőből nem lehet házat építeni – de sok kő szanaszét még nem ház!
Azt mondja a Biblia: a hívők összetartoznak, mert Krisztusopn keresztül kapcsolódnak egymáshoz.
És ha nem kapcsolódnak, akkor valamelyikük nincsen krisztusban!
2. Miért ilyen fontos a Krisztusban hívők közössége?
a./ mert egyedül nem lehet
b./ mert Jézus először a magával való közösségre hív, de utána elküld, hogy másokat is
hívjunk Őhozzá
c./ mert ehhez fűződnek az ígéretek (Mt 18:19-20, Mk 6:7, Róm 1:17...)
d./ mert a hívők közössége bizonyságtétel a világ előtt
3. Miért nem megy ez nekünk?
a./ legelső akadálya mindig az „én”
b./ szégyelljük Krisztust
c./ mert nem mi akarjuk önmagunkat megtagadni
4. Mi kell tehát a közösséghez?
a./ alázat: rászorulok a testvéremre
b./ szeretet – nem csak várni valamit a közösségtől, hanem vállani is valamit a közösségért!
c./ a megbocsátás képessége
347.
Ján 15:13
A szeretet koronája
Bev. A világban mindenki önmagát és önérdekeit keresi. Bele is betegszünk ebbe. Föl a Golgota hegyére,
hogy Jézus szeretetének gyógyító levegője átformálhasson!
1. Lássuk először a szeretet koronáját:
a./ aki meghal barátaiért – mély őszinteségről tesz tanúbizonyságot: az valóban szerette őket,
nem csak mondotta!
b./ az ilyen áldozat a szív teljes önmegtagadására mutat (1Ján 3:16)
c./ Az ilyen szeretet minden mást felülmúl
d./ Jézus halála minden többi szeretetét is magába foglalja és betetőzi
2. Hogyan hirdeti ez a szeretet Jézus dicsőségét (koronáját)?
a./ Neki nem kellett volna meghalnia – főképp nem így!
b./ Jézus a legnehezebb büntetést vette magára és hordozta el érettünk
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c./ halálának egyetlen oka tiszta szeretete és könyörülete
d./ a barátaiért halt meg – de ugyanakkor ellenségeiért is (Ézs 53:3)
e./ „erősebb a szeretet mint a halál” – mert legyőzte azt!
3. Milyen királyi ajándékok származnak az Ő szeretetéből?
a./ a mi megigazulásunk Isten ítélőszéke előtt
b./ a mi felszabadulásunk a bűn uralma alól
c./ a mi átformálódásunk a Krisztus természetére
d./ a mi felszabadulásunk a halál alól – az örök élet
348.
Ján 16:14-15
Krisztus a Szentlélek egyetlen témája
Bev. Bár valljuk a Szentháromságot, mégis a Szentlélekről kevés szó esik prédikációinkban ...
1. Mit tesz a Szentlélek a földön?
a./ Krisztusról beszél
b./ Lakozást vezs bennünk – általa Krisztus indulata elevenedik meg bennünk
c./ Jézus szavait és a Szentírás tanítását értelmezi számunkra
d./ ráébreszt saját bűneinkre
e./ de ráébreszt Jézus szeretetére is
f./ bizonyságot tesz Jézus véréről és elvezet a bűnbocsánatig
g./ ﬁgyelmeztet Jézus visszajövetelére
2. Mi célból teszi ezt a Szentlélek?
Azért, hogy Jézust dicsőítse
a./ azáltal, hogy Róla tesz bizonyságot és Őt hirdeti nekünk
b./ és azáltal, hogy mi is hirdessük másoknak
3. Mi haszna van ennek?
a./ a bűnös ember megmenekül a bűn ítéletétől
b./ az Isten dicsőíttetik a megmenekültek által
349.
Ján 16:20-22
Szomorúságtok örömre fordul!
Bev. Szomorkodhatunk Urunk halála miatt, de nem lehet ez a legfőbb érzés, hiszen ezáltal mi bűneink
bocsánatát nyertük el. Ha tehát az Úr Jézus halálára gondolunk, legfőbb gondolatunk a hálaadó magasztalás lehet.
1. Az Úr Jézus halála még ma is elegendő ok a szomorúságra:
a./ hiszen az emberi igazságtalanság nyilvánult meg benne
b./ a tanítványok szomorúságát fokozta az is, hogy a világ örült e „csúf halálnak”
c./ Isten egyszülött és ártatlan, szerető Fiának halálát kell végignéznünk
d./ aminek ráadásul egészen konkrétan az én bűnöm az oka
2. de ez a szomorúság örörmbe fog átmenni:
a./ mert boldog az, aki azt mondhatja: Jézus szeret engem és önmagát adta érettem!
b./ örülhetünk, mert Jézus kiitta azt a poharat, amit az Atya neki rendelt – és egy csöppet sem
hagyott nekünk (az ítéletből, a haragból, a halálból): „elvégeztetett!” – Jézus halála elhozta
bűneink bocsánatát!
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c./ örülhetünk, mert a fájdalom órái elmúltak: az Úr minden egyes kínzóját túlélte.
Meghalt természetes halállal, most mégis él!
d./ örülhetünk, mert Jézus legyőzte a halált: feltámadt!
e./ örülhetünk, mert az Ő feltámadása elhozta a mi számunkra is a feltámadást!
3. Három általános alapelv, ami ebben a példában benne foglaltatik:
a./ annak, aki Krisztussal él, készen kell lennie arra, hogy szomorúság fogja érni – bár „az Úr
megsebez, de be is kötöz”! És minden próbának célja van!
b./ ha szenvedésetek abból következik, mert elfogadtátok Krisztust, mindennél nagyobb
boldogságban és áldásban lesz részertek!
c./ „ti jajgattok, e világ pedig örül...” – de majdan e világ öröme fog szomorúságba átmenni,
mert Isten igazságos!
350.
Ján 16:33
Hogyan szenved a tanítvány?
Bev. Jézus Krisztus ebben a tanításában nem magyarázza a szenvedést, hanem gyakorlati segítséget
nyújt annak elhordozására.
1. „A világon nyomorúságotok van...” – Jézus előre tájkoztat, mintegy felkészít: a szenvedés az emberlét velejárója. De másképp viseljük a fájdalmat, a terhelést, ha számítunk ré és felkészülünk ré, mint ha
hirtelen tör ránk.
2. „... de bízzatok, én legyőztem a világot!” – nem csak tájékoztat, hanem biztosít is arról, hogy Ő
megoldott és legyőzött minden szenvedést, közötte a miénket is!
3. 2Kor 4:1718: biztosra vehetjük, hogy pillanatnyi szenvedésünket nagyobb öröm fogja felváltani!
Sőt mostani szenvedésünk egyben munkálja is azt a nagyobb örömet – mert áldássá lesz Isten kezében!
4. A mi jövőnk ott van, ahol már többé semmiféle szenvedéssel nem kell számolnunk! És aki erre
tekintve és efelé tart, annak máris sokkal könnyebb a terhe!
5. Alapigénk így kezdődött: „Ezeket azért mondom néktek, hogy békességetek legyen énbennem.”
– Békesség a nyomorúságok között! Ezt kínálja Krisztus (Fil 4:7!)
6. Aki ezt elhiszi, az átéli, hogy soha nem kell egyedül megszenvednie a nyomorúságokkal.
Mert Jézus ígéri: Nem hagylak el benneteket: „veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
351.
Ján 16:33
Ember, nézz körül!
1. Tekints magad köré: a világ nem a barátod! Mit kapsz tőle? Anyagiakat igen, de cserébe elveszi a
békességedet, az örömödet, a szívedből a szeretetet, elveszi a jövődet, a reménységedet!
2. Tekints a másik emberre: arra, aki kihasznál, aki átgázol rajtad, aki közömbösen szemléli sorsodat,
aki mellett te is elmész; aki megfeledkezik rólad és akiről megfeledkezel! Akitől hiába vársz megértést,
megbecsülést, hűséget, őszinteséget, szeretetet – és aki hiába várja tőled is ugyanezt!
3. Tekints önmagadba: mi az, amit a szívedben találsz? Minden bűn és önzés!
Vajon mi őrli a gondolataidat, a lelkiismeretedet, az érzéseidet?
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4. Tekints magad alá: tudod miféle ellenségek leskelődnek utánad? E világ ura, a Sátán az, aki rabságában tart, akinek utasításait akarvaakaratlanul is teszed!
5. Végül tekints fölfelé: onnan jő el a szabadítás! Atyád vár reád, hogy új szívet, új életet, új kapcsolatokat, új értékrendet adjon, bocsánatot bűneidre és örök életet! S mindezt ingyen, mert annyira szeret, hogy
még életét is föláldozta, hogy te szabad és boldog légy!
352.
Ján 18:38
Pilátus kétkedése
1. Pilátus kétkedésének okai:
a./ Jellemének határozatlansága
b./ Meggyőződéséhez való hűtlensége (bár hitte, hogy Jézus ártatlan, mégis elítélte)
c./ A világ csábítása és befolyása
d./ A vallás nyomása
A mi kicsinyhitűségünknek is gyakran ugyanezek az okai, és ezek homályosítják el az igazságot a
Lélek előtt is!
2. Mely út vezet az igazságra?
a./ A függetlenség (személyes felelősség)
b./ Az alázat
c./ Az őszinteség
d./ Az engedelmesség
Ha Pilátus ellenállt volna a zsidók nyomásának, megalázta volna magát Isten előtt, őszintén vállalta
volna meggyőződését és engedelmeskedett volna lelkiismerete szavának, nem ítélte volna el Isten
Szentjét és nem kellett volna öngyilkosságba menekülnie!
Ugyanígy ha ezek jellemzik a hívő életét, az gyümölcsöző, áldott élet lesz!
353.
Ján 18:39-40
Barabbás Jézus helyett
Jézus Barabbás helyett
Bev. Barabbás története annak szép példája, hogyan szabadul a bűnös az ártatlan miatt. De most nem
Barabbásról lesz szó, hanem a tömegről, akik választottak.
1. Lássuk először a bűnt, úgy, ahogyan elénk lép: mint az értelmetlen gyűlölet a tökéletes jósággal
szemben:
a./ hiszen Jézus semmi rosszat nem tett
b./ valójában mindenkinek csak segített
c./ tanítása is szép, szelíd és igaz volt
Ennek ellenére a nép mégis a bűnöst választotta, a bűntelent pedig elítélte.
2. Ez a bűn az egész világ bűne:
a./ azoké, akik megtagadják Krisztust és ellenségesek Vele szemben
b./ és azoké a névleges keresztyénekké, akik vallásban vélik megtalálni az üdvösségüket
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3. Kétségtelen, hogy itt is vannak, akik előnyben részesítik Barabbást Jézussal szemben:
a./ a szenvedélyeik miatt (ital, dohányzás, játék ...)
b./ a pénz miatt
c./ a karrier vagy a hatalom miatt
d./ az élvezetek miatt
e./ a félelmeik miatt
f./ az előítéleteik miatt
Te kit választasz? Krisztusnak vagy Barabbásnak szolgálsz?
354.
Ján 19:25-30
A kereszt dimenziói
Bev. Jézus három utolsó szava három titokba enged bebocsátást:
1. Jézus keresztje alatt újfajta közösség születik: (26-27.v.)
a./ hiszen itt találkozunk és „lelünk egymásra” igazán – mert Ő az (az Ő keresztje),
aki (ami) összeköt bennünket
b./ ez a közösség ajándék
c./ ez a közösség feladat
2. Jézus keresztjéből élet születik: (28.v.)
a./ szomjúhozom – szenvedek... – értetek és helyettetek!
b./ szomjúhozom – Istenre ... – ez a pokol mélysége, amit nekünk már nem kell átélnünk
c./ és ebből a mélységből fakad fel számunkra az élet forrása!
3. „Elvégeztetett” (30.v.)
a./ jelenti az eredményt: Jézus leteszi immár teljessé lett „életművét” az Atya elé
b./ mennyivel más ez, mint a mi életünk vége – utánunk mennyi minden marad elvégezetlenül!
c./ elvégeztetett: a Megváltás!
355.
Ján 20:24-29
Tamás hitetlensége
Bev. Most nem az ateista hitetlenségről lesz szó, hanem arról hitetlenségről, ami csak bennünket, hívőket
jellemez.
1. Miért kételkedett Tamás?
a./ „Tamás pedig ... éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus” – Tamás lehet, hogy csak
egyszer hiányzott, de emiatt kimaradt ebből a csodából. Komoly ﬁgyelmeztetés ez: aki kimarad
a hívők közösségéből, gyülekezetből, aki nem ápolja testvéreivel a kapcsolatát, az előbbutóbb
elveszíti a kapcsolatot az élő Istennel is!
b./ Jézus eljött hozzá is – és ő sehol nem volt! Amikor Jézus hozzánk jön: vajon megtalál
bennünket?
c./ „Áron is vegyétek meg az alkalmakat ...!”
2. Miben nem hitt Tamás?
Abban, hogy Jézus valóban él – és ebben kételkedünk mi is, amikor jobban bízunk emberekben,
magunkban, mint Benne! Sok keresztyénnek azért erőtlen az élete, mert nem látszik az életén,
hogy Jézus valóban él!
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3. Miképp jutott bizonyosságra Tamás?
a./ Jézus újra eljött Tamásért, hogy el ne vesszen! Neki minden ember fontos,
Ő mindenkit név szerint nyilván tart!
b./ A sebeit mutatta meg Tamásnak: azt, hogy mit tett Ő érette!
c./ Aki meglátta Jézus áldozatát és szeretetét, az leborul előtte és imádja Őt:
„Én Uram, Istenem!” Ez a hit válasza.
356.
Ján 21:20
„A tanítvány, akit Jézus szeretett vala ...”
Bev. Abban a különös szeretetben, mint amiben Jánosnak része volt, csak különös kegyelem által lehet
része a hívőnek – de ez a kegyelem senkitől nincs megvonva!
1. Először fodítsuk ﬁgyelmünket a névre: „A tanítvány, akit Jézus szeretett vala”
a./ olyan név ez, amivel János ruházta fel önmagát – mert neki ez volt a legfontosabb: hogy
szerette őt az Úr! Soha nem nyerhetjük el János eme nevét, ha nem tudjuk pirulás és szégyenkezés nélkül viselni azt!
b./ olyan név ez, amiben János elrejti magát
c./ olyan név ez, amelyben János otthonosan érzi magát
d./ olyan név volt ez, mely legerősebben ösztönözte őt a lelki munkára
e./ olyan név volt ez, amit senki nem vont kétségbe
2. Másodszor vizsgáljuk meg azt a jellemet, amit ez a név takart.
a./ János személyisége:
• meleg és érzékeny szíve volt
• hit dolgában különösen erős volt (a leveleiben gyakori: „mert tudjuk”)
b./ az Úrral való kapcsolata (avagy: milyen tanítványokat szeretnek a Mesterek?):
• éles szemei (János jelképe a sas) és halló fülei voltak, amivel megértette Jézus
tanítását
• teljes hittel fogadta azt, amit Mesterétől hallott: soha nem kételkedett
• ez az erős hit kitartó szeretetet hozott létre benne
• nagyon szerette Mesterét
János a „jó tanítvány” példája
3. Foglalkozzunk most azzal az élettel, amely Krisztus különösen nagy szeretete által létrejött:
Milyen volt János élete?
a./ egészen különös tanításban részesült: az Úr sokat mutatott meg neki (pl.: Jelenések!)
b./ az élete tartalmas és mély volt: Krisztus volt a tartalma és a mélysége
c./ élete rendkívüli volt a rendkívüli szolgálatok miatt is, amiket az Úr rábízott
4. Mit tanulhatunk mi attól a tanítványtól, „akit Jézus szeretett vala”?
a./ először is (emlékezzünk: János volt a legﬁatalabb tanítvány): ha ti is olyan tanítványok
akartok lenni, „akit az Úr szeret” – kezdjétek minél hamarabb (most)!
b./ szívünk legmélyebb és legszebb gondolatait és indulatait adjuk az Úrnak: ne álljunk meg a
külső felszínnél!
c./ szeressetek nagyon: szeressétek Istent és szeressétek az embereket!
d./ legyen tele szívetek és életetek az Úr Jézus Krisztussal, olyannyira, hogy az túlcsorduljon
belőletek!
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357.
Csel 1:1-11
Három ellentét a mennybemenetel történetében
1. Menjetek és maradjatok: 4. és 8. versek
a./ Először gyakorlonunk kell magunkat abban, hogy „ne távozzunk el Jeruzsálemből”, amíg
felülről való erővel és világossággal meg nem ajándékoz bennünket Isten
b./ De ha megkaptuk ezeket, már nem szabad egyhelyben maradnunk: mennünk kell, hogy
hirdessük, hogy szolgáljunk, hogy Krisztus tanúi legyünk ebben a világban!
c./ Honnan származik a sok csalódás és gyümölcstelenség a keresztyének életében? Onnan, hogy
nem várnak „Jeruzsálemben” maradva Isten felhatalmazására, erejére, vezetésére, hanem nekiindulnak egymaguk, Krisztus nélkül! A Krisztusnak való szolgálatot mindig meg kell előznie a
Krisztussal való közösségnek, amelyben a szolga felkészül a szolgálatára
d./ Kövessük mindkét parancsot: amíg az Úr nem küld, ne induljunk el a magunk akaratából
– de ha küld, egy percet se késlekedjünk megtenni azt, amit Ő akar!
2. Ami még nem teljesült be és ami beteljesült: 6-8. versek
a./ „Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?” – Ez a kívánságuk elutasításra talált. Legszebb reményöket és vágyukat el kell temetni – mert ez a kívánság földi
és testi!
b./ De az Úr földi kívánságok helyett azonnal mennyeit kínál: „Vesztek erőt … és eljön hozzátok
a Szentlélek” – a Messiás uralma mégis megkezdődik. Másképp, de sokkal szebben és
hatalmasabban, mint ahogyan a tanítványok gondolták
c./ Nekünk melyik a fontosabb: a földi vagy a mennyei? Gondoljunk erre, amikor a földieket,
a testieket nem adja meg, mert helyette sokkal gazdagabbat készített el nekünk!
3. Nem fogják látni, mégis újra látni fogják: 9. és 11. versek
a./ Jézus visszament a mennybe, ahonnan jött. Testben elhagyja a tanítványokat – de megígéri,
hogy visszjön!
b./ Mégsem maradnak egyedül, mert a Szentlelkén keresztül lakozást vesz minden tanítványa
szívében és életében: mégis látni fogják, bár nem a szemükön, hanem a hitükön keresztül.
c./ Mi hogyan várjuk vissza Őt testben – és hogyan élünk Vele és Általa hitben?
358.
Csel 1:1-11
Jézus mennybemenetele
1. Mekkora öröme lehet minden hívő embernek Krisztus mennybemenetele, mert:
a./ Akkor vette el Üdvözítőd szenvedésének megérdemelt jutalmát: akkor ment vissza a tökéletes
szentség és boldogság helyébe, ahol lakozni fog.
b./ Akkor ment be főpapod a nem kézzel csinált szentélybe, hogy ott érted közbenjárjon és ezzel
üdvösségrejutásod munkálja.
c./ Akkor ment fel királyod a maga királyi házába, hogy onnan téged oltalmazzon és segítsen.
d./ Akkor állította fel prófétád a tanítóhivatalát, hogy onnan tanítson téged Szent Lelke által.
e./ Akkor nyitotta meg előtted is az eget az Úr Jézus, amely addig bűneid miatt zárva voltak,
de Ő megengesztelte az Istent tökéletes áldozatával, hogy te is igazzá lehess Előtte.
f./ Előrement, hogy számodra helyet készítsen a mennyben.
g./ Mennybemenetele biztos reménységet adott afelől, hogy aki Őt követi, Vele lesz majd.
2. Mire buzdít és kötelez téged Krisztus mennybemenetele:
a./ Ezt a teérted megaláztatott, de később felmagasztalt és már dicsőségesen uralkodó Jézus
Krisztust tiszteld, imádd, Őt hűséggel szolgáld és az Ő nevének szerezz dicsőséget!
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b./ Nyomorúságaidban béketűrő légy, mint Urad, aki előbb a halálba sújtatott, hogy azután
felmagasztaltassék!
c./ A földtől elszakadva a mennyeiekre emeld tekinteted, szíved kívánságaidat, oda,
ahol Uradat megtalálod és akinek tetszésére lehetsz!
359.
Csel 1:1-14
Szívvel-lélekkel
A tanítványok együtt voltak, mert ...
1. Voltak közös tapasztalataik – ismerték és együtt követték Mesterüket, együtt tapasztalták meg csodáit,
együtt kapták ígéreteit (pl. Mt 18:20) ...
2. Voltak közös feladataik – az Úr rájuk hagyta a nagy misszióparancsot: tegyetek tanítványokká minden
népeket!
3. Volt közös váradalmuk – együtt várták az Úr Jézus visszajövetelét!
4. Ennek a közösségnek azonban komoly feltételei voltak:
a./ a közös Úr, akit mindnyájan imádtak, és akinek mindnyájan engedelmeskedtek
b/ az egymás iránti őszinte szeretet
c./ az egymás iránti megbocsátás készsége
360.
Csel 1:8
Pünkösd üzenete
1. Mit üzent pünkösd az apostoloknak:
a./ Egyszeriben erővel töltötte meg őket, és hatalommal vallották meg Krisztusban való hitüket.
b./ Egyszeriben megtanította őket az üdvösség titkaira és útjára, amit addig csak homályosan
láttak, és mindjárt tovább is adták azt (v.ö. 2:8.11!)
c./ Hatalmat és képességet adott nekik a betegek csodálatos meggyógyítására, a halottak
feltámasztására és más csodáknak megtételére, amik az evangélium hirdetését kísérték és
támasztották alá.
d./ Félénkekből bátrakká tette őket, akik örömmel válallták még a mártírhalált is.
2. Pünkösd üzenete minden keresztyén hívő számára:
a./ Ez által az Egyház feje, az Úr Jézus Krisztus megdicsőült e világ előtt.
b./ Ebből nyilvánvalóvá lett, hogy Krisztust maga az Atya küldte, és hogy amit Jézus tanított és
mondott, az mind igaz.
c./ A Szentlélek földre jövetelének köszönhetjük, hogy meghallhattuk az Evangéliumot mi
magunk is, sőt, hogy az evangélium kimunkálta bennünk a Krisztus melletti döntést.
d./ A Szentlélek jelenléte vezet bennünket mindennapjainkban, Ő általa érthetjük meg Isten
Igéjét, és Ő általa lesz az élő valósággá számunkra, Őbenne vígasztal, tanácsol, vezet
bennünket Krisztus.
3. Mire buzdít ez a pünkösdi üzenet:
a./ Dícsérd és áldd az Istent és a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy elhozta számunkra is az
Evangéliumot, Kijelentette Isten megbocsátó szeretetét.

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

219

TheoLogion Kiadó

b./ Imádkozz szüntelen a Szentlélek vezetéséért, ajándékaiért, mert ezek nélkül Uradat sem
követni, sem szolgálni nem tudod!
c./ Hallgasd és olvasd Isten beszédét, mert ezáltal akar szólni hozzád a Mindenható – 10:44!
d./ Határozd el magad arra, hogy a Szentlélek indításának engedelmeskedni fogsz, bűneidet
elhagyod és amit az Úr rád bíz, azt az Ő dicsőségére megcselekszed.
e./ Isten rendtartása, hogy aki maga szabadult, vigye tovább a szabadítást: „lesztek nékem
tanúim...”, azaz evangéliumhirdetőim!
361.
Csel 2:4
A Szentlélek ajándéka
1. Szent olajként keni meg a hívő fejét: elkülöníti Isten számára, felkeni a királyi papságra és kegyelmét
ígéri szolgálatához!
2. A Szentlélek folyója: egyedüli és valódi tisztító víz, amely lemossa rólunk a bűn szennyét és
megszentel az isteni életre
3. Mint világosság: napfényre hozza a bennünk lévő sötétséget, és kinyilatkoztatja előttünk az Úr Jézus
kegyelmét
4. Mint tűz: megtisztít bennünket minden salaktól. Ő az áldozati tűz is, amely által képesek vagyunk
lelkünket, életünket Isten oltárára tenni kedves áldozatul.
5. Mint az égnek harmatja: véget vet szárazságunknak és megtermékenyíti életünket, hogy virágot
hozzon és gyümölcsöt teremhessen az!
6. Mint vígasztaló: elűzi a gondot és a kételyt szívünkből, mellettünk van és erősít a gyászban,
nyomorúságban!
7. Amint galamb képében urunkra, úgy száll le ránk is, hogy bizonyságot tegyen ﬁúságunkról!
8. Zúgó szélként az élet lehelletét hozza szívünkbe, belekapva életünk kifeszített vitorlájába röpít a
menny felé!
362.
Csel 2:22-41
Akiket szíven találtak
Bev. Péter olyan erővel és hatással beszélt az Úr Jézus váltságművéről, amit csak azzal lehet magyarázni,
hogy most teljesedett be Jézus ígérete, és elküldte a Szent Lelket az övéinek.
Miben látszott tehát a Szentlélek munkája?
1. Miközben Péter prédikált, a hallgatók számára világossá lett, mit tett Jézus értük.
a./ Mert erről szólt a prédikáció. (A mi bizonyságtételünk és életünk miről szól?)
b./ Péter olyan eseményeket mondott el, amiket a hallgatók is ismertek. Mégis, a Szentlélek
munkája nyomán ezek a már ismert dolgok most megteltek valóságtartalommal, és „szíven
találta” őket.
• „szíven találta” – Károli: „szívükben megkeseredtek”, gör.-ben: szívet átszúrni,
fájdalmat okozni.
• „mintha szíven találták volna őket” – életük fájó pontjára világított rá, amibe
belerendült a lelkük
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2. Egyszerre fontossá lett a hallgatóknak, hogy mit kell tenniük üdvösségükért: „Mit tegyünk, atyámﬁai,
férﬁak?”
Péter megmondja: Térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus nevében bűneitek bocsánatára,
és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”
a./ Benne van ebben a válaszban, hogy amit felismertetek, azt hagyjátok el!
b./ Benne van az is, hogy ti magatokért semmit nem tehettek: Jézus tett meg mindent, hogy
üdvösségetek legyen!
c./ „Szakítsátok el magatokat ettől az elfajult nemzetségtől” – azaz álljatok ellene a világnak!
363.
Csel 2:37-41
Üres pünkösd
Bev. Isten népének nagy nyomorúsága, hogy sok hívő ember éli az életét Szentlélek nélkül. Miért üres az
életünk?
Íme, a Szentlélek közösségének három feltétele:
1. Keseredjetek meg szívetekben!
Ez az önvizsgálat, bűnvallás és bűnbánat útja, amelynek alaphangjai az alázat és a bűn őszinte gyűlölése
2. Térjetek meg!
Két dolgot jelent:
a./ Szakasszátok el magatokat a gonosz nemzetségtől – azaz a világtól
b./ Térjetek Istenhez – gyönyörködjetek az Úr törvényében és keressétek először mindig
Isten országát!
3. Fogadjátok be a Szent Lelket!
Ha így éltek, veszitek a Szent Lelket:
a./ Ő jönni fog
b./ Átformálja az életedet
c./ Megeleveníti hitedet
d./ Erőt ad a nyomorúságban
e./ Vezet naponként
f./ Megszenteli szolgálatod és életed
364.
Csel 2:37-38.41
Pünkösd: először és ma
Bev. Péter apostol egyet prédikált, megtért háromezer lélek. Ma háromezer prédikációra vajon megtére
egyetlen lélek? Pedig ma ugyanaz az evangélium hirdettetik, mint akkor!
Mitől függ a prédikáció? A prédikátortól és az igehallgatóktól.
Ezt hasonlítsuk össze az első pünkösdkor és ma:
1. A prédikátor
a./ Akkor: Péter, a „kőszikla”
• aki leborult Jézus lábai elé: „Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok!”
• aki megtagadta Jézust nagypénteken, de sírva omlott össze tekintete előtt – bűnbánó
bűnös
• akire Jézus nyájat bízott: „Legeltesd bárányaimat!” – elhívott
• akit betöltött a Szentlélek Isten: igehirdetésére megtértek
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b./ A ma prédikátora? Vajon „kőszikla” ő is?
• Vajon megtért?
• Vajon bűnbánó bűnös, aki éberen vigyázza hófehér ruháját?
• Vajon Istentől való elhívással szolgál?
• És van-e eredménye a szolgálatának?
Spurgeon mondja: „Az elhívásnak egyetlen biztos, látható jele van: a gyümölcs!”
2. A hallgatóság
a./ Akkor:
• szomjúhozó lelkek voltak: vágyakoztak Isten után
• érzékeny szívű hallgatók voltak: az Úr tudott szólni hozzájuk és megindultak az
evangélium hallatára
• érzelmük rögtön cselekedetté fordult: „Mit tegyünk?”
• „megkeresztelkedtek” – engedték, hogy Isten formálja őket:
azonnal engedelmeskedtek az Igének
b./ Ma:
• Vajon szomjúhoznak a lelkek? És valóban Isten után?
• Vajon érzékenyek a szívek? Meghallják az Úr halk és szelíd hangját?
• Vajon cselekedetté lesz a hit?
• És vajon engedelmessé tesz az Ige?
Ne a szálkát nézzük a másik szemében, hanem vegyük észre a gerendát a sajátunkéban! Alázzuk meg
magunkat együtt az Úr előtt, és legyünk pünkösdi igehirdetők és igehallgatók!
365.
Csel 4:13
Krisztus képmása
1. Az igazi keresztyént felismeri a világ: „Ez is Krisztussal van...” – mert hasonlít Hozzá!
(„Összetéveszthetőek” vagyunk-e Urunkkal?)
2. Ez a hasonlóság a Szentlélek munkája és gyümölcse!
3. Miben hasonlítson a keresztyén az ő Mesteréhez?
a./ bátorságban: ne szégyellje Urát és az evangéliumot!
b./ szeretetben: Isten és felebarát iránti cselekvő szeretetben!
c./ engedelmességben: a legapróbb dolgoktól kezdve egészen a „kereszthalálig”!
d./ szentségben: azaz bűntelenségben!
366.
Csel 4:30
Jézus a Szent Gyermek
Bev. Olyan sokszor nem fogjuk fel, hogy valójában ki az, aki az első karácsonykor megszületett nékünk.
Lelkünk megmarad a jászolágy és a „Jézuska” mellett. Pedig abban a kisgyermekben Isten legnagyobb
ajándéka és áldása született meg, nőtt fel és lett az emberé és az emberért!
1. Miben van Jézus emberségének dicsőségének szépsége?
a./ Abban, hogy eljött közénk és magára vette a mi emberségünk teljességét – mert ennyire
szeretett minket!
b./ Abban, ahogyan teljesen átadta magát a küldetésének, és ahogyan engedelmeskedett
Atyjának egészen a kereszthalálig
c./ Abban a közelségben és közösségben, amelyben az ember Jézus élt az emberek
és a tanítványai között
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d./ Abban, hogy Krisztus által szabad menetelünk nyílt az Atyához
e./ Abban, hogy Ő elhordozta a mi emberségünk bűnét, és meghalt emberként a Golgota
keresztjén
f./ Végül abban, hogy nem maradt a halálban, hanem feltámadt, és ezzel Krisztus emberré létele
elhozta számunkra az újjászületés (az újemberré válás) lehetőségét
2. Miben volt Krisztus emberségének szentsége?
a./ Abban, hogy bár mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de semmi bűn nem volt
Benne
b./ Abban, ahogyan teljesen az Atyától függöt az élete
c./ Abban, ahogyan elhordozta és megbocsátotta bűneinket
3. Miben van Jézus istenségének dicsősége?
a./ Azokban a (akár mindennapi, akár nem mindennapi) csodákban, amiket cselekedett egykor,
és amelyeket cselekszik ma Lelkén keresztül
b./ Abban a kegyelemben, amely az ember számára az örök életet elhozta és kínálja most is
c./ Abban a gondviselésben, amely naprólnapra gondoskodik az Ő gyermekeiről
d./ Abban az örök életben, amit elhozott számunkra
e./ Abban a szolgálatban, amelyre elhívott bennünket és amelyre képesít is minket
367.
Csel 4:36-37
Barnabás, a „vígasztalás ﬁa”
Milyen drága nevet adtak az apostolok ennek a ciprusi lévitának! Három okból is ráillett ez a név erre a
férﬁra:
1. Először azért, mert Barnabás Krisztusban megtalálta élete igazi vígasztalóját. Ez a megtérés és az
újjászületés ajándéka. – Mindnyájan megkapjuk ugyanezt a nevet: a Golgota keresztje alatt!
2. Másodszor azért, mert földi vagyonát arra használta, hogy másokat vígasztaljon, hogy nyomorúságukban segítsen. Barnabásnak földje volt, de eladta, és a pénzt az apostolokhoz vitte, hogy enyhítse a
gyülekezet szegényeinek ínségét. – Itt e földön Isten gyermeke mindent azért kap, hogy azzal Istent és
embertársait szolgálja. Amink van, nem a miénk, hanem Istené, mi csak a sáfdárai vagyunk: ha megtartjuk magunknak, gonosz sáfárok, ha továbbadjuk és áldássá leszünk, akkor igaz sáfárok.
3. Harmadszor azért, mert a vígasztalás evangéliumát hírdette: a Krisztusban megjelent üdvösségnek
szolgálatába állt Pál mellett, és biznyságtételével vígasztalta a kárhozatba rohanó bűnösöket.
Ilyen vígasztalók után sóvárog ma is a világ: legyünk mindnyájan Krisztus vígasztalásának ﬁai és szolgái, mert csak akkor töltjük be a ránk bízott isteni küldetést!
368.
Csel 8:26-39
Hogyan olvassuk a Bibliát?
1. Mi a Biblia rendeltetése?
Az, hogy Jézus Krisztushoz vezessen bennünket (Ján 20:31!)
a./ aki olvassa – Jézushoz érkezik
b./ aki olvassa – Jézussal töltekezik be
c./ aki olvassa – útmutatást kap az életére nézve (Isten vezetésének legelső eszköze!)
d./ aki olvassa – vígasztalást kap
e./ aki olvassa – erőt kap a terhei elhordozására
f./ aki olvassa – feladatot kap embertársaiért
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2. Milyen gyümölcse van annak, hogy valaki olvassa a Bibliát?
a./ az Úr Jézus iránti egyre mélyebb szeretet
b./ új élet – krisztusi indulat
c./ minden nap erősödő és növekvő hit
d./ engedelmesség
Betöltie a Biblia ezt a rendeltetését az életünkben?
3. Milyen akadályai vannak, hogy a Biblia mégsem tud így építeni bennünket?
hadd feleljek kérdésre kérdésekkel:
a./ olvasode rendszeresen a Bibliát?
b./ értede, amit olvasol, és ha nem, beletörődsze abba, hogy nem érted?
c./ és ami a legfontosabb: megcselekszede amit olvasol?
4. Hogyan lehetne „jobban” olvasnunk a Bibliát – több „haszonnal”?
a./ úgy kell az Igével táplálkoznunk, mint a kenyérrel
b./ imádkozva és megőrizve
c./ A Szentlélek megvilágosító munkájával
d./ ha szükséges, mások segítségének igénybevételével
(megbeszélve hívő testvérekkel, tanításokat hallgatva...)
e./ sokkal többet értenénk és tapasztalnánk meg az Igéből, ha azt, amit kaptunk és értünk,
továbbadnánk másoknak!
369.
Csel 11:18
Megtérés életre
1. A hamis megtérés:
a./ A nagy érzelemkitörés még nem megtérés!
b./ Az értelem helyeslése még nem megtérés!
c./ Bűnbánat nélkül nincs megtérés!
d./ Kereszthordozás nélkül nincs megtérés!
e./ Gyümölcs nélkül nincs megtérés!
2. A valódi megtérés:
a./ Első jele a lélek mély fájdalma bűnössége miatt,
b./ ... utána az őszinte, buzgó keresés és vágyódás a Szabadító után,
c./ ... ami a kegyelmet talált lélek örömébe torkollik,
d./ ... hogy végül egy életen át tartó hű és engedelmes szolgálattal válaszoljon
370.
Csel 13.rész
Isten szolgálatában
[Három alkalomra]
I. FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLATRA
Csel 13:2-5
Bev. Három oldalról készítette, erősítette Pált és Barnabást az első missziói útra Isten.
Bennünket is ugyanígy készít arra a szolgálatra, amelyre elhívott:
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1. Az első erőforrás: az isteni megbízás teljes bizonyossága:
enélkül el se induljon senki a szolgálatra!
a./ Kitől kapták a megbízatást? – Személyesen a Szentlélektől (2.v.)! Önjelölt prófétákra és
missziómunkásokra nincsen szükség Isten országában – csak arra az engedelmességre, amely az
Úr akaratára válaszol
b./ Mikor kapták a Szentlélek kijelentését (vezetését)? – Amikor bőjtöltek és imádkoztak.
Íme Isten vezetésének feltétele: a csöndesség és az Istennel való mély, bensőséges közösség.
c./ Mi volt az isteni parancs tartalma? – Az evangélium továbbadása: mindannyiunk
megbízatása!
2. A második erőforrás: a testvérek imádkoztak érettük
a./ Volt közösség, ahonnan elindulhattak
b./ Várt rájuk egy közösség, ahová visszatérhettek
c./ Volt mögöttük egy közösség, amely hordozta őket imádságban
d./ Egyedül nem lehet Isten országát építeni!
3. A harmadik erőforrás: amit magukkal vittek – Isten igéje
a./ Íme a „kétélű kard”, amely alkalmas a védekezésre (hitvédelem) és a támadásra
(bizonyságtétel) egyaránt
b./ Íme a „lelki kenyér”, amely táplálékul és erőforrásul van a hívő embernek
c./ Íme az „életnek beszéde”, amely életet fakaszt és életben tart minden lelki-szellemi
szárazság idején
Töltekezzünk föl mi is ezekkel, hogy elindulhassunk szolgálatunkra, és betölthessük azt, amit Urunk
ránk bízott!
II. NEHÉZSÉGEK A SZOLGÁLATBAN
Csel 13:5-8
1. A missziói út kezdetén elmaradt a feltűnően nagy siker
a./ Nem biztos, hogy meglátjuk bizonyságtételünk gyümölcsét
b./ De nem a láthatókra kell néznük – hanem az Úrban kell bíznunk!
c./ Mindig van értelme az Úrért „dolgozni” és az Ő országát építeni!
Akkor is, ha ezt a mi szemeink előtt semmi nem igazolja
2. János Márk, a szolgatárs elment
a./ Mindig lesznek, akik elmaradnak
• van, akit a világ csábít vissza
• van, aki a bűnei miatt válik alkalmatlanná
• van, aki nem képes együtt dolgozni másokkal
• és van, akit maga az Úr szakít el tőlünk, mert mást rendelt számára
b./ Becsüljük meg azokat és adjunk hálát azokért, akik mellettünk maradnak!
3. Elémiás varázsló ellentámadása
a./ Mindig lesznek ellenségei is az evangéliumnak!
b./ Mi azonban bízzunk Abban, aki meggyőzte ezt a világot minden hatalmasságával együtt,
és megdicsőíti Önmagát szolgáiban!
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III. ISTEN IGÉJÉNEK DIADALÚTJA
Csel 13:46-49
1. Isten igéje hirdettetik (46.v.)
a./ Isten mindig talál alkalmas eszközt arra, hogy igéjén keresztül Önmagát megdicsőítse és
Országát felépítse az emberek szívében!
b./ Légy te ez az eszköz!
2. Mindig lesznek olyanok, akik Isten igéjét megvetik
a./ De ezek sohasem boldogabbak azoknál, akik nem vetik meg azt, hanem ahhoz szabják az
életüket
b./ Isten igéjének ellenségei sohasem fogják legyőzni Isten igéjét! (Hányszor próbálták már a
történelem folyamán – sikertelenül!)
c./ Ne vesd meg soha Isten igéjét – mert Jézus Krisztusnak meg kellett halnia azért, hogy
számunkra legyen örömhír, kegyelem és élet!
3. Isten igéjét felmagasztalják (48.v.)
a./ Az ige hallásából hit származik
b./ Ez a hit örvendezővé tesz
c./ Ez a hit engedelmessé tesz
4. Isten igéje tovább terjed (49.v.)
Mert aki maga szabadult, annak mennie kell, hogy szabadítson: bizonyságot tegyen arról a Szabadítóról,
aki őt is szabaddá tette: Jézus Krisztusról!
371.
Csel 16:13-15
Lídia
Bev. Lídia volt az első gyümölcse az európai missziónak, s mint ilyen, megérdemli ﬁgyelmünket:
1. Nyílt füle volt: „… a mi tanításunkat hallgatta”. Az Isten utáni vágy megnyitotta füleit. A legjobbat
hallgatta, az evangéliumot – mi milyen hangok után hallgatózunk?
2. Nyílt értelme volt: a valódi istenfélelem és az őszinte vágyakozás az Úr után megvilágosítja az értelmet, hogy az Igét befogadhassa, míg a bűn csak meghomályosítja azt.
3. Nyílt szíve volt: „… kinek az Úr megnyitá szívét” Mindannyian bezárt szívvel születünk: legalábbis
az Isten előtt bezárt szívvel. Az emberi szívet legtöbbször a bűn, az engedetlenség, a csüggedés zárja be
– de az Úr meg tudja nyitni, a megfagyott érzéseket fel tudja forrósítani és a kőszívből hússzívet teremt.
4. Nyílt ajka volt: „Miután szóval és tettel hitét megvallotta …” – Isten gyermeke nem maradhat néma:
a bizonyságtétel vagy árad belőle, vagy valahol beteg az Úrral való közössége!
5. Nyílt háza volt: „Jertek az én házamhoz …” – Az istenszeretet gyümölcse mindig a megújuló
emberszeretet, a vendégszeretet, a segítőkészség. Az a krisztusi indulat, amely ilyen hétköznapi
cselekedetekben nyilvánul meg.
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372.
Csel 17:25
Adj!
1. Amit Isten ad az embernek:
a./ Ő adja az életet: az ember nem a véletlen produktuma, hanem teremtmény, és ebből
kifolyólag engedelmességre, a Teremtőtől való függésre „született”, csak így tudja betölteni
hivatását és csak így találhatja meg a bopldogságát
b./ Ő adja a testi javakat is: Isten nélkül az ember annyit ér, amennyit elér, de az Istennek
engedelmeskedő elnyeri az Ő áldását, és a kevés is eléggé lesz – v.ö. Mt 6:31-34!
c./ Ő törvényt is adott: a mózesi Tízparancsolatot. A törvény célja nem az, hogy megtiltson egy
sor olyan dolgot, amit a hívő embernek nek illik megtennie, hanem hogy Istenhez elvezesse az
embert, és megtanítsa úgy élni, hogy áldássá válhasson önmaga és embertársa számára is
d./ Jézus Krisztust adta: mert mi a bűneink miatt kárhozatra ítéltetnénk, de Isten megkönyörült
rajtunk és odaadta Egyszülött Fiát, hogy nekünk életünk legyen
e./ Végül: a Vele való naponkénti közösséget adta a Szentlélek által annak, aki Krisztus
váltsághalálát hittel elfogadta.
2. Vigyázzunk: a Sátán is adni akar az embernek:
a./ Adni akar a testnek: az anyagi gazdagsággal próbálja meg betölteni az ember életét
b./ Adni akar a szemnek: ez a kívánság kísértése
c./ Adni akar a szívnek: azt hazudja, hogy semmi nem bűn, hogy nincs szükség Istenre, hogy az
ember megtalálhatja boldogságát Isten nélkül is
d./ Adni akar a hitnek is: és kreál sok hamis vallást, prófétát és bálványistent, hogy a
Mindenható Úrtól, aki Jézus Krisztusban jött el közénk, eltántorítsa a lelket
3. Amit az ember adhat:
a./ ISTENNEK:
• életének „kormánykerekét” – az engedelmességét
• a bizalmát
• a hűségét
• az idejét
• a munkáját
b./ A MÁSIK EMBERNEK:
• a szeretetét
• a békességét (béketűrését)
• a türelmét
• a segítségét
• az evangéliumot: Isten őt is szereti!
373.
Csel 19:1-6
Lélek nélkül vagy Lélekkel?
1. Mit jelent Szentlélek nélkül élni? Olyan életet (és ez lehet hívő ember vagy egész gyülekezet élete),
amely erőtlen, gyümölcstelen, örömtelen, békétlen, szeretetlen, bezárkózó, zsugorodó – egyszóval
hiányzik belőle Isten jelenléte! Ilyen a Lélek nélküli élet.
2. De onnan is megközelíthetjük, hogy Lélek nélkül más gyümölcsöt terem, mint Lélek által. És lehet, hogy ez a másik nagyonis hasonlít az eredetire (Gal 5:22), mégis más: önzetlen szeretet helyett
érdekszeretet; öröm helyett mámor; békesség helyett önuralom vagy a békesség látszata; jóság helyett
jótékonykodás; erő helyett erőszakosság; bölcsesség helyett okoskodás: élő hit helyett üres vallásosság!
Vasárnapra való dísz vagy őseink hagyománya. Pótlék az igazi gyümölcs helyett!
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3. Ezt rögtön észrevenni (ahogyan Pál látta rögtön az efézusi férﬁakon). Egyetlen biztos jele van: az
emberek beszélnek Jézusról – de nem hasonlítanak Rá!
4. Mit jelent a Szentlélekkel betöltve élni? Azt, amit Pál így mond: „Élek többé nem én, hanem él
bennem a Krisztus!”
a./ És ez látható ...
b./ és ez megtermi a Lélek gyümölcsét
c./ és ez túlcsordul: ezeket az embereket nem csak „érdemes követni”, de követik is!
374.
Csel 22:3-21
Saulból Pál
Sorozat hét alkalomra
I. SAUL A BIBLIÁBAN
avagy: Saul első megemlítése
Csel 7:54-59
Bev. Saullal először István megkövezésekor találkozunk. Akkor találkozott ő is először Isten szeretetével, és amit látott, elindította őt az Úr felé.
Mit látott akkor Saul?
1. Látott egy embert – Istvánt, akinek volt hite. Méghozzá olyan hite, amely rendíthetetlen volt, összhangban volt az Írásokkal és amely erőt adott ahhoz, hogy a legnagyobb szenvedést és a halált is
örömmel fogadja
2. Látott egy embert, akinek volt szeretete. Aki meg tudott bocsátani azoknak az ellenségeinek is,
akik őt halálra kövezték, sőt a haláltusájában is érettük imádkozott (v.ö. Jn 15:13!)
3. Látott egy embert, aki boldog reménységgel tudott meghalni. Aki látta megnyílni az eget, és
győzedelmesen, dicsőséggel tért az Úrhoz.
4. Íme, ezek azok a dolgok, amelyekre minden ember a lelke mélyén olyan nagyon szomjazik,
és amelyben olyan nagyon szűkölködik e világ az Isten nélkül:
• a hit, amely célt és értelmet ad az életünknek
• a szeretet, amely nem csupán egy szentimentális érzés, hanem életre segítő cselekedet
• a reménység, amely biztos jövőt és békességet ad a legnagyobb szenvedések idején is
Íme, ezek léteznek: István az életével, a szavaival és a halálával bizonyságott tett róla Saul előtt is. És
Aki Istvánnal ezt megcselekdte, kész Veled is megcselekdni, és a hitet, a szeretet, a reménységet Neked
ajándékozni. Fogadd el, ne utasítsd vissza Isten eme csodálatos ajándékát!
II. SAUL IFJÚSÁGA
Csel 22:3
1. Ki volt a tanítója?
Gamáliel, korának legtekintélyesebb írás és törvénytudója (ld. 5:34!)
• Gondolkozzunk el azon, hogy bennünket, a gyermekeinket ki vagy mi tanítja?! (A világ, a
televízió, a Sátán …?)
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2. Mit tanult?
Saul az „atyák törvényét” tanulta, a vallás szabályait és parancsait
• Mit tanultunk mi az eddigi életünkben? – A bűn törvényét! Az önzést, a szeretetlenséget, a
közönyt a másik iránt, az agressziót, a pénz hatalmát, és azt, hogy mindez így természetes!
Pedig mindenki tudja, érzi, hogy mennyire nem ez a természetes!
3. Mi volt az eredménye ennek a tanításnak?
Az, hogy az ifjú Saul fanatikus ellensége és üldözője lett a keresztyénségnek, azoknak, akik Jézust szerették és követték.
• És a mi tanulásunk eredménye: boldogtalanság, reménytelenség, hűtlen házastársak, széteső
családok, egymás kizsákmányolása és eltiprása … a valódi erkölcsi értékek felborítása és lábbal
tiprása, Isten megvetése és kigúnyolása. Így éle ez a világ – de kinek jó ez?
4. De szólni kell itt a vallás elégtelenségéről és kudarcáról is: lám, Saul nagyon vallásos volt: ismerte a
Szentírást, Isten törvényét, a szeretet törvényét, mégis irgalmatlanul öldökölte az Isten népét. – A vallás
nem üdvözít: azt egyedül az élő Jézus Krisztus teheti meg hit által.
5. Saullal szemben emlékezzünk Istvánra: az ő Mesterére, aki megtanította őt élni és meghalni boldogan,
megelégedetten, arra a tanításra, amely megáldotta és áldássá tette mások számára, és aki kijárva
az iskolát örök életet nyert Isten örök kegyelméből
Választanod kell, kinek hiszel, kinek a példáját és tanítását követed, és annak a tanításnak a gyümölcsét
fogod aratni az örökkévalóságban is!
III. SAUL A DAMASZKUSZI ÚTON 1.
Csel 9:1-2, 22:4
1. Amit magával vitt erre az útra:
a./ A fejében vitte korának és vallásának tudományát – de vajon a tudomány megelégít és
boldoggá tehet?
b./ Kezében volt a főpap hivatalos felhatalmazása, hogy elfogathat mindenkit, aki Jézus
követőjének vallja magát – de vajon a hatalom, a tekintély mindenre feljogosíthatja az embert?
c./ Szívében ott lángolt a buzgóság, hogy harcol ősei vallásáért – de lehete bármíly „nemes”
célokért életeken keresztülgázolni és életeket föláldozni? A szeretet nevében gyűlölni és ölni?
2. Ami hiányzott belőle ezen az úton:
a./ Az a tudomány, amelyet Isten Szent Lelke ad a Benne hívőknek
b./ A Szent Lélek meghatalmazása, amelyet nem a jeruzsálemi főpap ad, hanem a mi mennyei
főpapunk, Jézus Krisztus. Fölhatalmazás, de nem a rombolásra és az üldözésre, hanem az
építésre …!
c./ A szeretet, amely nem elvekért, vallási törvényekért lobog, hanem az emberi lelkek
megmentéséért
3. Amiben Saul tévedett ezen az úton:
a./ Amikor Damaszkuszba indult, azt hitte, hogy ismeri az Írásokat, pedig vak volt: csak a betűit
olvasta, az értelmét nem értette. Jézus legegyszerűbb tanítványa többet tudott Isten Igéjéről,
mint Saul a magas képzettségével. – És ez így van ma is!
b./ Saul azt hitte, hogy Istenért buzgolkodik – pedig Isten ellen buzgolkodott. Isten Felkentjét
gyűlölte – azt, akit olyan nagyon várt ő is. Isten azt akarta, hogy az emberek higgyenek az Ő
Fiában, és Saul ezt a hitet üldözte és akarta kiírtani. Isten az Ő Templomának alapkövét rakta le
Jézusban, és Saul ezt a Templomot akarta lerombolni. – És de sokan cselekesznek vakon
ugyanígy ma is!
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Testvér, meddig üldözöd még Isten Egyszülöttét és az Ő népét? Meddig harcolsz ellene a hitetlenségeddel, engedetlenségeddel, gyűlöleteddel vagy közömbösségeddel?
IV. SAUL A DAMASZKUSZI ÚTON – 2.
A sorsfordító találkozás
Csel 9:3-6
Bev. Ahhoz, hogy az Istent megláthassa Saul, újjá kell születnie. És ez az újjászületés a régi én,
az óember halálával kezdődik.
Mi történik tehát, amikor Saul, az üldöző Jézussal, az üldözöttel találkozik?
1. Saul egész addigi élete összeomlik:
a./ Romba dől egész addigi tudománya. Ebben az órában semmire sem elég a bölcsessége.
Mert nem tudta Jézushoz elvezetni, és nem tanította meg arra, hogy az Üdvözítőt felismerje
b./ Romba dőlt a kegyessége. Ő, aki magát igaznak vélte, úgy áll most Isten színe előtt, mint a
legnyomorultabb bűnös. A legjobb emberből a legrosszabbá vált
c./ Romba dőltek a szépen felépített jövendő tervei. Jézus híveinek üldözéséből nem lett semmi,
mert nem egyezett Isten akaratával.
De jó, ha szétszórja az Úr mindenünket, ami nem Tőle való és nem Hozzá vezet! Íme, az életet átalakító
rombolás!
2. Amit Saulnak fel kellett ismernie ebben a találkozásban:
a./ Felismerte, hogy dühöngő haragja nem egyes emberek ellen, hanem Jézus Krisztus ellen
szólt – minden bűn legelőször Isten ellen bűn!
b./ Felismerte, hogy nem neki, hanem a hívő embereknek van igazuk: ők ismerik az Istent, ők
töltik be a törvényt, ők válnak áldássá: ők élnek valójában
c./ Felismerte, hogy ő soha nem győzhet Isten felett! Emberi okosdás, erőlködés mindig elvész
az Istennel szemben!
Sok dolog van, ami távol tart bennünket a mi Urunktól: ezeknek el kell vesszniük azért, hogy az életünk
el ne vesszen! Mondjunk le róluk önként és ajándékozzuk Istennek a mi életünket addig,
amíg nem késő!
V. JÉZUS ÉS SAUL PÁRBESZÉDE
Csel 9:3-6
1. „Saul, Saul, miért kergetsz engem?”
Ebből a kérdésből Saulnak ezeket kellett megtanulnia:
a./ Őt magát szólították meg (kétszer hallotta a nevét is) – Isten mindannyiunkkal személyesen
akar beszélni
b./ Az égből ﬁgyelték őt. – Jézus Krisztus pontosan tudta, ki volt saul, miben buzgolkodott, mi
volt a szívében. Isten elől semmi nem maradhat rejtve, Őelőtte a mi egész életünk nyitott könyv.
És Isten előtt számot kell adnunk egykor minden gondolatunkról, szavunkról és cselekedetünkről
c./ Ránehezedett az Úrnak keze. – Lám, a gonoszokat mégis megfékezi az Úr, és nem engedi,
hogy az Ő népét bárki következmények nélkül gyalázza. Isten keze vagy kegyelmet jelent, vagy
ítéletet. Vagy megment és maga mellé állít (mint Sault), vagy összetör és eltipor.
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2. Saul kérdései Jézushoz
a./ „Ki vagy, Uram?” – Saul végre felismerte, hogy egyáltalán nem ismeri Izráel Istenét. A lélek
élete most kezdődik: amikor az ember megszólítja Istent és vágyik arra, hogy megismerje Őt
b./ „Mit akarsz, hogy cselekedjek?” – Az újjászülető ember immár alárendeli magát Isten
akaratának. Többé nem az számít, amit én akarok, hanem amit az Úr akar
c./ Amikor Saul megszólítja Krisztust és útmutatást kér attól, akit addig üldözött, már arról tesz
bizonyságot, hogy bizalommal van iránta, hogy az életét rábízza, hogy ezentúl Őt akarja követni
Boldog ember az, aki lelki vakságát beismeri, aki Isten vezetését kéri, aki oda tud omolni a Mindenható
lába elé töredelmesen és kész újat kezdeni immáron Jézus Krisztussal!
VI. HÁROM NAPI VAKSÁG
Csel 9:8-19
1. Mi volt a célja ennek a vakságnak?
a./ A ﬁgyelem magasiskolája volt: ha a testi szem vak, csak a lelkire hagyatkozhat az ember.
Három nap, amelyből ki volt zárva a világ, és amelyben egyedül maradhatott Saul Jézussal.
b./ A megalázkodás magasiskolája volt: Saul ki volt szolgáltatva. – Isten csak az alázatosokat
tudja használni
c./ A türelem magasiskolája volt: Saulnak meg kellett tanulnia Isten akaratára várni és arra
ráhagyatkozni.
2. Mi derült ki ebben a vakságban Saulról?
a./ Az, hogy Isten kiválasztotta őt
b./ Az, hogy szenvednie kell Jézus nevéért
c./ Az, hogy Isten általa dicsőíti meg Fiának evangéliumát a pogányok között
3. Mi lett a következménye ennek a vakságnak?
a./ Saul megkeresztelkedett – azaz bizonyságot tett Jézus Krisztusba vetett hitéről
b./ Sault betöltötte a Szent Lélek – azaz erőt nyert a reá váró szolgálatra
Három nap vakság: az Úrral való felkészülés. Mennyire szükségünk van erre nekünk is. Hogy ebben a
csöndben végigjárjuk a kegyelem magasiskoláit, hogy rátaláljunk Isten akaratára, arra, hogy mi a terve a
mi életünkre nézve, hogy erőt nyerjünk az engedelmességre és a szolgálatra. Engedjük, hogy időnként
az Úr megvakítsa szemeinket, hogy Vele kettesben maradva formálhassa az életünket!
VII. ISTEN TERVE SAULLAL
Csel 9:15
1. Isten terve Saullal: eszközzé tenni
a./ A legnagyobb erő és a legkiválóbb bölcsesség sem ér semmit, ha nem az Úr eszköze az Ő
országának építésében
b./ Viszont a legnagyobb gyengeség és alkalmatlanság sem akadály, ha az Úr használni akar
valakit!
2. „Eszközzé lenni” azt jelenti:
a./ engedelmeskedni
b./ szolgálni
c./ bizonyságot tenni, azaz az evangéliumot hirdetni
c./ és mindenért az eszköz „használóját” dicsőíteni
Íme, így lett Saulból Pál, Isten üldözöjéből Isten szolgája.
Ezt a változást kínálja Isten mindannyiunknak!
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375.
Csel 24:10-22
Mostan!
1. A „mostan” egy egészen rövid pillanat egy ember életében, mégis menni minden függhet tőle!
2. Mostan! – minden embernek megvan a maga „mostanja”, amikor Isten a bűnbocsátó kegyelmét
felajánlja. Félix és Drusilla számára akkor volt „mostan”, amikor Pált hallgatták Krisztus felől.
3. Rövid kitérő: ki is volt ez a két ember? Félix rabszolgasorsból emelkedett egyre magassabra. Júdea
helytartója lett, nagy pompával élt. Kegyetlen, önző, kicsapongó természete sok szenvedést okozott már
Izráelnek. Drusilla zsidó asszony volt, harmadik felesége Félixnek. Királyi szépség volt, és ﬁatal kora
ellenére „hírhedt szépség”, csak az élvezetekért élt. – Egyik pogány, a másik vallásos, de nem istenfélő.
4. Különös, ahogyan egyegy ember útjába kerül Isten. – Az ember éli a bűnös életét, és egyszercsak ott
az Isten. Szól és hív. (Egy zsidó foglyot Félix elé vezetnek ...)
5. „Hívatják Pált...” – az ember a szíve mélyén szomjúhozza az Istent!
6. Pál pedig odaáll a kegyetlen zsarnok és az élveteg királylány elé, beszél „a Krisztusban való hitről”.
7. Különös szituáció: a fogoly a vádlója és bírája előtt áll: Pál sorsa Félix kezében van. Csakhogy Pál
tudja: Félix sorsa pedig a Sátán kezében van. És akkor Pál keményen beszélni kezd Isten ítéletéről ...
Már a fogoly az, aki vádol!
8. És most következik be az a sorsdöntő „mostan”. Mert mostan hallhatják végre az Igazságot!
9. Azt olvassuk: „Megrémülve mondta Félix...”. Drusilla hallgatott. Ahogyan ma is, ketten ülnek egymás
mellett, hallgatják ugyanazt az Igét, és az egyiket megérinti, a másikat hidegen hagyja.
10. „Mostan eredj el...” – Félix nem csap az asztalra dühösen, csak egyetlen kifogása van: „mostan”.
„Amikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívlak téged ...” Így tagadják meg a legtöbben ma is
Krisztust!
11. Eközben valaki nevet: a Sátán! Mert ennél jobban nem is csaphatná be a lelket!
12. Még valamit megmutat ez az Ige: aki az Isten kegyelmének „mostanját” elutasítja, elvész!
„Mert ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket!”
13. Ez a mai alkalom is egy ilyen „mostanja” Isten kegyelmének! Mostan ragadd meg az alkalmat, és
fogadd be Jézust a szívedbe, az életedbe, mert nem biztos, hogy kapsz még egy lehetőséget!
376.
Csel 26:1-32
Majdnem...?
1. „Majdnem ráveszel, hogy keresztyénné legyek!” – Agrippa érzi, hogy most döntés elé van állítva.
Vagy meghódol krisztus előtt, vagy marad minden a régiben. Vagy vállalja nyiltan és félreérthetetlenül,
hogy Krisztushoz tartozik – vagy beáll az ellenség táborába.
Döntenie kell!
2. De ahhoz, hogy Agrippa (vagy bárki más) dönteni tudjon, hajlandónak kellene lennie leszámolni élete
hitványságaival, bűneivel – ha ő most meghódol Krisztus előtt, mindennek meg kell változnia az életében, kívülről és belülről is.
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3. A majdnem keresztyén embernek a cselekedetei is „majdnem keresztyéniek”. Telve jószándékkal,
amiket azonban csak nagyritkán valósítanak meg.
4. A majdnem azt jelenti: nem!
5. Mi lenne velünk, ha Isten is csak majdnem szeretne bennünket? Vagy csak majdnem mindenkit – csak
téged nem ...!
Mit érnénk azzal, ha Krisztus csak majdnem váltott volna meg bennünket?
6. Az evangélium: Isten részéről semmi sem majdnem történt, hanem egészen!
377.
Róm 1:8-16
A magány ellenszere
Bev. A legtöbb ember talán ettől a lelki betegségtől szenved mai világunkban
1. Mi a magány?
a./ el kell határolni a magány és az egyedüllét fogalmát – mert a kettő nem ugyanaz!
b./ az egyedüllétben sok jó és áldás lehet
c./ de a magányos nem mer egyedül lenni, sőt fél az egyedülléttől
d./ 2Móz 2:18: „Nem jó az embernek egyedül ...” – itt az egyedül” a magányt jelenti!
• emberek nélkül
• és Isten nélkül
2. A magányból kivezető út: a „másik” szeretése
Hogyan?
a./ kezdj el imádkozni másokért (8.v.)
b./ menj el a másikhoz (1011.v.)
c./ légy minden ember „adósa” – azaz élj és cselekedj a másikért (14.v.: „köteles vagyok”)
d./ légy minden ember „adósa” az evangéliummal is!
378.
Róma 1:17
Az üdvözítő hit
Bev. Jézus mondja: „Az ördögök is hisznek...” Egyedül a Krisztusbavetett biblikus hit üdvözít!
1. Milyen a nem biblikus hit?
a./ az értelem terméke: tudás (Jak 2:19)
b./ lelkesedés, fellángoló érzelem
c./ fanatikus
d./ önelégült és magabiztos
2. Mi a Szentírás szerinti üdvözítő hit előfeltétele?
a./ elveszett állapotunk felismerése
b./ bűneink őszinte megvallása
c./ Isten kegyelme és segítsége utáni olthatatlan vágyakozás
3. Miben nyilvánul meg ez az igaz hit?
a./ abban, hogy az ember megalázza magát Isten és az emberek előtt
b./ elfogadja Krisztus váltsághalálát
c./ rábízza életét Krisztusra: azaz követi Őt
d./ bizonyságot tesz az emberek előtt arról, hogy ki volt, és hogy kivé lett Krisztusban
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379.
Róma 4:25
„Bűnömnek fán függő díja”
1. Igénk nagypénteki oldala azért ilyen sötét, mert most a bűn lesz láthatóvá. Mindig van bűn, de nem
mindig látható! A Golgotán azonban Isten leleplezi a bűnt ...
a./ az ember a bűnt hajlandó tudatlanságnak nevezni
b./ vagy rossz szokásnak nevezni
c./ vagy tévedésnek nevezni
d./ de Isten a bűnt az Ő uralma elleni lázadásnak nevezi
2. Isten a golgotai kereszt alatt azt a rettenetes felismerést végzi el bennünk, hogy mindennek az oka az
én bűnöm!
3. De még többet is elmond ez a kereszt: hogy a bűn következménye a halál!
4. Isten azonban a Golgota keresztjén már vígasztal is:
Halálra adatott Krisztus ...
a./ nem tévedésről van szó! Ezért nem kell rettegnem, hogy egyszer kitudódik a tévedés, és
nekem kell meghalnom a bűneim miatt.
b./ nem is az emberi rosszindulat győzte le Jézust
c./ halálra adatott – azt jelenti, hogy Isten, az Atya adta halálra Krisztust, és ő önként halt meg a
mi bűneinkért – hogy megmentsen bennünket!
Krisztus halálával örökre elintéződött az én bűnöm: megbocsáttatott. Krisztus halálával örökre
elintéződött az én üdvösségem: megszereztetett.
380.
Róm 5:1-11
Békesség Istennel
1. Békesség!
a./ a földön, a nemzetek között
b./ a házban, családban
c./ a szívben
d./ Istennel!
2. Mit jelent békességben lenni Istennel?
Néhány kérdés, amiből ez kiderül:
a./ nem félsz-e az Istentől?
b./ tiszta-e a lelkiismereted Isten előtt?
c./ van-e titkolnivalód Isten előtt?
d./ van-e panaszod vagy vádad Istennel szemben?
3. Békesség Istennel – Krisztus által!
a./ ez soha nem borul fel
b./ ezzel dicsekedhetünk háborúságokban (3.v.)
c./ sőt: azok a nyomorúságok és terhek, amik másokat letőrnek, bennünket még magasabbra
emelnek!
d./ dicsekedünk az Isten eljövendő dicsőségének reménységében – örökkévaló békesség (11.v.)
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381.
Róm 5:6-8
Ami elmúlt ...
1. Mikor még erőtlenek voltunk ...
a./ Erőtlenek a törvény hordozásában
b./ Erőtlenek az élet terheinek hordozásában
c./ Erőtlenek a szeretetben
2. Mikor még bűnösök voltunk ...
a./ Isten előtt mindnyájan bűnösök vagyunk (eredendő bűn!)
b./ „Az egyenestől való legkisebb elhajlás is bűn”
3. Mikor még ellenségei voltunk ...
a./ ... Istennek
b./ ... gyermekeinek
c./ ... országának
4. Ő már akkor szeretett bennünket!
a./ Szeretete emberré tette érettünk
b./ Szeretete halált vállalt helyettünk
c./ Szeretete feltámadt bennünk!
Íme, az evangélium!
382.
Róma 5:12
Az ember tragédiája
1. Mi az eredendő bűn?
a./ Lázadás: Isten az első emberpárt a legteljesebb lelki harmóniába teremtette, mégis fellázadt
ellene. Azóta érvényes a Róm 3:23!
b./ Cselekedetek sora: az eredendő bűnből milliónyi bűnös cselekedet fakadt – példa erre a
világtörténelem, egy mai újság és személyes életünk is
2. Mi az eredendő bűn következménye?
a./ Hiányosság: az eredendő bűn következményeként megszakadt az ember közvetlen
kapcsolata Teremtőjével
b./ Büntetés vagy ítélet: a bűn következménye a halál! Először a ﬁzikai elmúlás, azután a
kárhozat
3. Mi a megoldás?
Jézus Krisztus golgotai kereszthalála, amely
a./ Megﬁzette a bűn büntetését helyettünk is
b./ Amely legyőzte a halált és örök életet kínál nekünk is
383.
Róma 8:15-16
A szolgaság lelke
Bev. A szolgai lelkület általában abból fakad, hogy az ember a keresztyén életet egy új, magasabb rendű
törvényként fogja fel.

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

235

TheoLogion Kiadó

1. Mit ért az apostol a „szolgaság lelkén”?
a./ Helytelen istenfélelem – gyáva és gyötrő félelem, amely úgy tekint Istenre, mint
munkafelügyelőre vagy mint könyörtelen zsarnokra.
b./ A feladat nagysága miatti félelem. Nyugtalanság amiatt, hogy vajon lehete úgy élni,
ahogyan kellene?
c./ Gyáva félelem a Sátántól. Számolni kell vele, de rettegni tőle nem szabad, hiszen az Úr Jézus
legyőzte őt is!
d./ Félelem a bennünk rejlő bűnöktől – önmagunk beteges ítélgetése, ami miatt soha nem jutunk
el a szabadulásig.
A szolgaság lelke tehát az önmagunktól és a kudarctól való gyötrő félelem – és az Úr iránti
bizalmatlanság.
2. Néhány gondolat a gyógyulásról:
a./ Ne essünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk: Krisztus „mindössze” meghalt a kereszten, de
a továbbiakban egyedül kell végigjárni a hívő életet!
b./ Nem az a cél, hogy eljussunk egy meghatározott „lelki szintre”, hanem hogy Isten előtt kedvesek legyünk!
c./ A Szentlélek emlékeztet bennünket az Istennel való helyes kapcsolatra: „Nem a szolgaság
elkét ... hanem a ﬁúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atya!”
d./ A Szentlélek emlékeztet bennünket végső rendeltetésünkre: „Ha pedig gyermekek, akkor
örökösök is: örökösei Istennek és öröktársai Krisztusnak ...” (17.v.)
384.
Róm 8:20-24
Kétféle váradalom
[Ádvent]
Bev. Az ádvent lehetősége akkor született meg, amikor az éden elveszett. Amíg az ember bűn nélkül élt,
nem volt rossz, amiből a jóra kellett volna várni. De mihelyt megromlott a világ és elszakadt Istentől,
egyszerre kigyúlt a sötétségben a távoli ígéretek csillaga, és megjelent a világban egy új érzés, egy új
törvény, egy új sors: a várakozás.
1. Várnak reánk:
a./ Vár reánk a világ: erről beszél az egész teremtettség, hoszen mi lenne ezzel a világgal az
ember nélkül?
b./ Várnak reánk az emberek: Isten úgy teremtette meg az embert, hogy élete csak egy másik
ember életén keresztül nyer értelmet és hozhat gyümölcsöt. A szeretet, a szolgálat, a közösség:
ez az emberi lét értelme.
c./ Vár reánk Isten: akitől elszakadtunk. Vár, hogy megajándékozhasson bűnt bocsátó kegyelmével, a Vele való örök közösséggel és egy teljes, boldog élettel.
2. Mi is szakadatlanul várunk:
a./ Várunk igazságot és igazságosságot
b./ Várunk békességet
c./ Várunk biztonságot – valódi létbiztonságot
d./ Várunk szeretet
e./ Várjuk – kimondatlan is – Istent, magát
3. Az evangélium: ez a váradalom nem meddő, nem reménytelen – beteljesedését hittel ebben a percben
elfogadhatjuk!
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385.
Róm 8:28
Minden javukra van!
1. Nem az a döntő, hogy mi történik velünk, hanem az, hogy mindez hogyan hat ránk!
a./ A legnagyobb rosszból született a legnagyobb jó: Jézus kereszthalálából a mi megváltásunk!
b./ A hitetlen ember hordozza a kereszteket – a hívő használja!
c./ A hitetlen embernek kárára van a szenvedés – a hívő számára áldássá lesz!
2. Akik Isten szeretik, azoknak minden „együttműködik a jóra” (gör. fordítás szerint!)
A mi életünkben különböző dolgok történnek – de semmit nem nézzünk önmagában!
3. Azoknak, akik Istnet szeretik ...
akik minden mögött Isten szeretét látják és mindent Tőle fogadnak.
Mit jelent ez?
a./ hitet
b./ bizalmat
c./ engedelmességet
d./reménységet
4. Minden!
A testilelki nyomorúság, a betegség, a veszteség, a megaláztatás – minden!
5. A javukra – azaz a lelkük javára!
Akik mindent Istentől vesznek el, azok mindezekkel gazdagabbak lesznek.
Őket mindez a menny felé viszi közelebb – és Istenhez vonja őket.
386.
Róma 10:13
Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül
Bev. Be kell látnunk, hogy szükségünk van segítségre, szükségünk van az üdvösségre – azaz szükségünk
van Krisztusra!
1. Magyarázat: Mit jelent az Úr nevének „segítségül hívása”?
a./ hívni = imádni Őt vagyis hinni Benne
b./ hívni = imádkozni Hozzá
c./ hívni = bízni Benne
d./ hívni = megvallani Őt
2. Cáfolat: Mi NEM szükséges az üdvösséghez?
a./ nem kell (nem is lehet) kiérdemelni.
b./ nem kell áttörő lelki élményekre vagy érzésekre várni
c./ nem kell megﬁzetni jó vallásossággal – a hála mindig önkéntes!
3. Buzdítás: Hidd el ezt az üzenetet!
a./ mert Isten karata, hogy mindenki üdvösségre jusson
b./ mert Krisztus elvégezte a Megváltást minden bűnösért – érted is!
c./ mert azzal, hogy elfogadod, semmit nem veszíthetsz, de annál többet nyerhetsz
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387.
Róm 12:1-5
Az élő áldozat
Bev. Egy pietista teológus (A. Bengel) írta: „Mózes parancsol, az apostol kér és int”
Azaz az Ószövetség a törvény alapján áll, az Újszövetség már az irgalmasság és a szeretet alapzatán.
Ez az alapja annak is, hogy élő áldozatul önmagunkat szánjuk oda az Úrnak, válaszul az Ő szeretetére.
1. Mit jelent odaszánni magunkat Istennek?
a./ Azt jelenti, hogy testünklelkünk az Úr tulajdonába visszakerü – mert visszaadjuk! – azaz,
nem a magamé, hanem az én Uramé vagyok azontúl: a munkám, az időm, a testem, a
gondolataim, mindmind az Aty Istené az Úr Jézus által
b./ Azt jelenti, hogy Isten uralma az életemben kizárólagos: vagyis a bűnnek már nincs uralma
fölöttem! Nem szolgálok két Úrnak!
c./ Végül: nem csak azt jelenti, hogy semmit nem teszek Isten ellenére – de azt is, hogy amit
viszont Ő vár és kér, azt mindent és azonnal megcselekszem az Ő dicsőségére!
2. Mi ennek az odaszánásnak az útja?
a./ Ne igazodjatok a világhoz!
b./ Változzatok meg értelmetek megújulása által, hogy megtudhassátok, mi az Isten akarata,
ami Neki tetsző és tökéletes!
c./ Feljebb ne bölcselkedjetek attól, ami néktek adatott – azaz, ne akarjatok többnek látszani,
mint amik vagytok az Úrban!
3. Mi ennek az odaszánásnak az eredménye?
a./ Megújuló Istenszeretet: a Vele való naponkénti, bensőséges közösség öröme, biztonsága
és forrása
b./ Megújuló emberszeretet: megtanulhatunk egy testté válni testvéreinkkel, megtanulhatunk
szolgálni egymásnak
388.
Róma 14:10-12
Isten ítélőszéke
Bev. Pál úgy látta, hogy a keresztyének között meglehetősen nagy mértékben uralkodik az a „szokás”,
hogy egymást ítéljék. Ezért írt nekik az utolsó ítéletről ... De ha Pál most közénk jönne, mi különbséget
találna a jelenlegi és az akkori „viszonyok” között?
1. Ez az utolsó ítélet általános lesz: „Mert mindnyájan odaállunk az Isten ítélőszéke elé”
a./ mindenki, azaz azok is – akik el sem hitték, hogy van Isten
b./ azok is – akik (csak) mondták, hogy van Isten
(v.ö. Mt 25:3146)
c./ megítéli a hívőket is tálentumuk alapján
2. Az ítélet egyéni, azaz személyes lesz:
Mindenkinek saját magáról kell számot adnia:
a./ hogy ki volt
b./ hogy mit tett
c./ hogy mi volt a szívében
3. Az ítélet „isteni” lesz:
a./ igazságos
b./ pártatlan
c./ végérvényes
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389.
Róma 15:13
A Szentlélek ereje
1. A Szentlélek erejének külső megnyilvánulása:
a./ a teremtésben
b./ a hit csodáiban
c./ az Úr Jézus feltámadásában
2. A Szentlélek erejének belső megnyilvánulása:
a./ hatalma van az emberi értelem felett
b./ hatalma van az érzések felett (szomorúság, gyász, reménytelenség, kétségbeesés ...)
c./ hatalma van az emberi akarat felett

1. Mi a gyülekezet?
a./ Szentek közössége
b./ Testvérek közössége
c./ Hívők közössége

390.
1Kor 1:2-3
A gyülekezet problémái

2. Miből fakadnak a problémák?
a./ Abból, hogy a szentek nem szentek (tisztátalanok)
b./ … hogy a testvérek nem testvérek, mert nem tudnak egymásnak megbocsátani, segítséget,
szeretetet adni, stb.
c./ … hogy a hívők nem hisznek
3. Mi a megoldás?
a./ A bűnnel való közösség megszakítása és Isten szentségének visszaállítása az életünkben és
gyülekezetünkben
b./ Az egymás iránti valódi szeretet gyakorlása: közösség embertársainkkal
c./ Őszinte hit és bizalom a mi Urunkban: közösség Istennel
391.
1Kor 1:4-7
Komoly önvizsgálat
1. „Hálát adok mindenkor az Ő ajándékáért, mely adatott a Jézus Krisztusban ...”
a./ Mi miért adunk hálát Istennek? – Tudunk-e mindenért – a rosszért is – hálát adni?
b./ Mi mikor adunk hálát? – A mindenkor hálás szív elégedett szív
c./ Hogyan adunk hálát: csak egy gyorsan elmormolt „köszönöm Uram”-mal, vagy életünket
szenteljük az Úr oltárára kedves áldozatul (Róm 12:12)
2. Milyen ajándékok adattak nekünk Krisztusban?
a./ Legelőször maga az élet
b./ A bűnös bocsánata Isten kegyelméből
c./ Az Istennel való mindennapos, személyes közösség
c./ Az örök élet, amely már itt e földön elkezdődik
3. Pál apostol dicsekedése: mindenekben meggazdagodtatok!
a./ Mi mivel dicsekedünk, amikor dicsekedünk?
b./ És ezzel – a Krisztusban való növekedéssel – dicsekedhetünke?
c./ Dicsérie valaki Istent miattunk? Megdicsőítjüke Istzenünket az életünkben?
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4. Pál apostol dicsekedése Isten munkáját mutatja be a gyülekezet életében (6.v.)
A Krisztusról szóló bizonyságtétel:
a./ Megerősíti a lelket és a gyülekezetet
b./ Meggazdagítja és gyümölcsözővé azt, hogy semmiben ne szűkölködjék
c./ Ahol nem szól az evangélium, erőtlenség és szegénység van!
5. „Várván az Úr Jézus megjelenését”
a./ Legyünk őszinték: mi lenne velünk, ha az Úr ebben a pillanatban visszajönne ítélni?
b./ Csak az élhet szabadon és boldogan, aki ebben a váradalomban találta meg reménységét,
és minden percben készen áll a találkozásra
Valljuk meg Istennek e komoly önvizsgálat eredményét!
392.
1Kor 2:6-12
Isten vezetése
1. Amit a Biblia először mond erről: hogy van ilyen! Sőt ez Isten ígérete! (Zsolt 32:8)
2. Hogyan lehet megérteni Isten szavát?
a./ az érti meg Isten szavát, aki komolyan engedelmeskedni is akar annak
b./ második feltétele annak, hogy megértsük az Ő vezetését, hogy ismerjük az Ő akaratát
általában
c./ az értheti meg a konkrét helyzetekben Isten vezetését, aki azzal folyamatosan él
d./ csak az értheti Isten akaratát, aki újjászületett és kéri a Szentlélek útmutatását
3. Milyen eszközöket használ Isten arra, hogy vezessen bennünket?
a./ legelső és legfontosabb eszköze a Biblia
b./ az egyéni és a közös imádkozás
c./ a „megszentelt józan ész” – az Isten előtti elmélkedés
d./ az imádkozó, engedelmes hívő testvérek tanácsa
e./ a körülmények
f./ van olyan is, amikor közvetlenül, avalamilyen jel vagy ihlet által vezet – de ezt a
legkönynyebb összetéveszteni valami mással!
4. Mit tegyünk, ha egy bizonyos kérdésben szeretnénk megkapni Isten vezetését?
a./ imádkozzunk
b./ gondolkodjunk
• Isten kijelentéseiről és ígéreteiről
• az adott problémáról
c./ kérjük ki hívő testvéreink tanácsát
d./ közben végezzük kötelességünket és feladatainkat, mert ezeket is felhasználhatja az Úr
eszközül
393.
1Kor 3:6-15
Mit építünk?
Bev. Az értelmes lényeket alkotásaik minősítik. Kezeinek munkájáról ismerszik meg az ember: arról,
hogy ki mit épít az életében.
1. Lássuk, mit építhet az ember önmagától?
Az ember azt monda: csodálatos dolgokat! De Isten azt mondja: semmit, csak bűnt! – v.ö. pl. 1Móz 6:5!
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Építi a bálványáldozati oltárt …
a./ amely uralkodik a szívén
b./ amely uralkodik a gondolatain
c./ amely uralkodik a tettein
d./ amely uralkodik a jövőjén: kárhozatba dönt
2. Mit épített cserébe az Isten?
a./ Ha egy hatalmas bitót épített volna, nem csodálkozhatnánk: megérdemeljük a büntetést!
b./ De Ő mást épített: Golgotát! Bűneink bocsánatának szent helyét! Mert ennyire szereti az
embert!
3. Aki ezt megértette és elfogadta, maga is újra építkező emberré válik:
a./ Építi – immáron – Isten oltárát: a saját szívében! És azon az oltáron megáldozza az életét,
erejét, idejét, pénzét … az Úrnak kedves áldozatul, nap mint nap
b./ És építi Isten országát: másokban. Azáltal, hogy hirdeti azt a kegyelmet, amely neki is új
életet adott!
394.
1Kor 3:16-17
Isten temploma
1. Mi a test értéke?
a./ A test Isten temploma
b./ A templom megszentelt hely
c./ A testi életnek tehát megszentelt életnek kell lennie
d./ A test csak Isten által lehet templommá!
2. Milyen kötelességet és felelősséget ró reánk ez a kijelentés a testünkkel kapcsolatosan?
a./ Tisztán kell megőriznünk testünket
b./ Élő áldozatul oda kell szánnunk Istennek (v.ö. Róm 12:12!)
c./ Ha valaki a testét – azaz Isten templomát – megrontja, megrontja azt az Isten!
395.
1Kor 5:1-10
A menny előképei
1. A menny – mint ország
a./ Isten országa (Mt 6:33, Lk 6:20, 12:32)
b./ Nem e világból való ország (Jn 18:36)
c./ Ez az ország örökkévaló ország (Lk 1:33)
2. A menny – mint otthon
a./ Isten otthona
b./ Elkészített otthon (Jn 14:2)
c./ örömteljes otthon (Lk 15:7)
3. A menny – mint örökség
a./ Isten öröksége, amelyben részesek az Úr Jézus áldozata révén leszünk (1Pét 1:35)
b./ Isten ﬁainak öröksége – hit által!
c./ Szentek öröksége – azaz az engedelmes, krisztusi élet gyümölcse
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396.
1Kor 6:12
Használati utasítás
Íme, a keresztyén élet használati utasítása és az Isten akaratának megértésének segítsége:
1. „Minden szabad nékem, de nem minden használ …” –
Hasznos-e testileg, lelkileg, szellemileg? Ha igen, megtehetem.
2. „Minden szabad nekem, de ne válljak semminek rabjává” – Hatalmába kerít-e? Ha igen, nem tehetem.
3. 1Kor 8:13 – Bán vagy megbotránkoztat-e másokat? Ha igen, nem tehetem.
4. 1Kor 10:31 – Istent dicsőíti-e? Ha igen, kötelességem megtenni!
397.
1Kor 7:29
Rövid az idő!
[Óév estere]
1. Rövid az idő, ami ebből az évből még hátra van: ilyenkor önkéntelenül is számadást készít
a./ Gyarapodtunke testben, anyagiakban? Fontos kérdés ez, de aki csak idáig jut el, annak igen
szegény éve volt!
b./ Gyarapodtunke lelkiekben? Bölcsességben, tapasztalatban, reménységben?
c./ Gyarapodtunke Isten ismeretében – avagy: előbbre jutottunke a megszentelődés útján?
2. Rövid az idő, ami ebből az éáletből még hátra van:
a./ Gyorsan elszaladnak az évek: a gyermekből felnőtt, a felnőttből idős ember lesz
b./ Hogy mennyi van még hátra, csak Isten tudja!
3. Rövid az idő, ami az ítéletig még hátra van: a jelek azt mutatják, közel az Úr Jézus visszajövetele!
Hogyan kezded hát az Új évet?
398.
1Kor 9:24-27
Hogyan éljek fegyelmezett életet?
Bev. Képek a sportból – mert a sport fegyelmezettséget kíván.
És ehhez hasonlóan a Krisztus követése is fegyelmezettséget kíván.
Életünk öt területén van nagy szükségünk, hogy fegyelmet tudjunk tartani:
1. Meg kell fegyelmezni az értelmünket!
a./ lehet uralkodni a gondolataink felett! (Fil 4:8)
b./ övezzétek föl elméteket ... azaz „töltsem tele” Krisztus gondolataival (1Pét 1:13)
• gyarapítsam (biblia)ismeretemet
• tudatosan „használjam” azokat, amiket az Úrtól tanultam
c./ ne játssz tisztátalan gondolatokkal! (Jak 1:14)
2. Meg kell fegyelmezni a nyelvünket!
Kicsiny tag – de nagy dolgokra képes!
a./ arra használjuk, ami igaz
b./ akkor használjuk, amikor épít
c./ de mindig a szeretet hassa át!
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3. Fegyelem az időbeosztásban:
Az idő terén a fegyelem azt jelenti, hogy az Istentől fölismert sorrend érvényesül a dolgainkban!
a./ van, amit Isten bíz rád
b./ van, ami feltétlenül szükséges
c./ van, amit jó, ha megtehetünk
d./ és van, ami nem hiányzik, ha kimarad
4. Fegyelem az anyagiak terén:
a./ Isten pénze (amivel céljait elérheti) a hívők zsebében van!
b./ Ha 100 Ft-ból 10-et Istennek adsz, mennyi marad neked? Azt hinnénk: 90 Ft. Pedig csak 10,
mert csak az marad meg, amit Istennek adsz, a többit úgyis magadra költöd, hiábavaló dolgok
képében.
5. Fegyelem a testi dolgokban:
a./ a lustaság helyett például sportolás
b./ szexualitás - önmegtartóztatás a házasságban az imádság és böjt idejére
c./ bőjtölés
399.
1Kor 13:11
Gyermekből felnőtt
Bev. Egészséges élet fejlődés nélkül el sem képzelhető – így ha a fejlődés leáll, az komoly betegség jele.
1. Mi jellemző a gyermekkorra?
a./ Az élet: út a játéktól a komoly hivatásig
b./ Eljön az idő, amikor a gyermek mások befolyása alól önálló meggyőződésre jut. Addig azonban a gyermeket vezetni kell, míg a felnőtt már másokat vezet.
c./ A gyermek mindig a középpontban érzi magát, minden körülötte kell, hogy forogjon, azt
szeretné, ha mindenki hozzá igazodna – a felnőttnek ebből az önzésből ki kell nőnie, ő már
másokért él és dolgozik, nem magért
d./ Éretlenségből az érettségbe: amíg a gyümölcs érik, fanyar az íze. Vagyis, az érésben lévő
gyümölcs még nem jó gyümölcs! Ez sokszor igaz az éretlen keresztyén gondolataira, terveire
vagy tetteire: keserűek, savanyúak és érettlenek
e./ A gyermekkorban még nincs helyes ítélőképesség
2. „Elhagytam a gyermeki dolgokat”
a./ A lelki nagykorúság: az engedelmesség gyümölcse
b./ A lelki nagykorúság: Isten áldása
c./ A lelki nagykorúság: a szolgálat kezdete
400.
1Kor 15:20 (35-49. 58)
A jövő, mint feltámadás
Bev. Hogyan tekint a jövőbe az Isten nélkül élő és a Krisztushitű ember?
Ezt bontsuk ki:
1. Az ember, ha a jövőbe tekint, azzal vígasztalja magát, hogy
a./ majd tovább él az utódaiban
b./ tovább él a műveiben
c./ tovább él mások emlékezetében
A jövő – mint halál. Neked megfelel ez?!
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2. Jézus azt mondja: Nem! A jövő – feltámadás!
De mi az, ami erre mutat?
a./ Jézus halála és feltámadása
b./ ... amely megszerezte a mi számunkra a feltámadást és az örök életet („és zsengélye lőn...”)
c./ de a feltámadás a hívő számára nem csak jövőbeli váradalom, de már a jelenben
megtapasztalt valóság: újjászületés!
d./ 1Ján 3:2 – testben fogunk feltámadni
3. Mi az, amitől megóv bennünket a feltámadáshit?
a./ a test leértékelésétől
b./ és a test túlbecsülésétől
401.
1Kor 15:54-57
Az örök élet kapuja: a halál
[Temetésre]
1. Az örök élet kapuja: a halál
a./ Erre tanít a természet: az ember élni akar – de a halál kapuján egyszer át kell mennie minden
embernek – ez alól nincs kivétel, itt nincs mód alkura!
b./ Erre tanít a Szentírás: Zsid 9:27!
c./ Ezért nem árt megbarátkozni a gondolattal és készülni rá még ebben az életben
2. Hogyan fogunk átmenni a halál kapuján?
a./ Az, hogy ki hogyan hal meg, egyedül attól függ, hogy hogyan élt!
b./ A halálra felkészülni egyetlen módon lehet: a Jézus Krisztusban való feltámadás és
újjászületés által. Csak ez az élet – az örök élet – vehet diadalmat a testi és a lelki halálon!
402.
1Kor 15:55-57
Győzelem a halál felett
[Temetésre]
1. Miről prédikál a halál?
a./ Arról, hogy mindnyájan meghalunk: te is, én is, nincs különbség, ebben egyforma a sorsunk.
b./ Prédikál a bűn szörnyűségéről: a halál megijeszt. Mert nem volt benne Isten eredeti tervében:
a bűn szörnyű következménye ez!
c./ Prédikál a világ vakságáról: az ember nem veszi komolyan a halált: kérkedik vele,
gúnyolódik rajta vagy közömbösen legyint: csak a test a fontos, a pillanat („Carpe diem!”),
és csak akkor eszmél kétségbeesetten, amikor a halál már az ajtaján kopogtat.
d./ Prédikál e földi élet fontosságáról: a halállal nincs vége mindennek! De az örökkévalóság
kétfelé ágazó útja közül ebben a földi életben választunk, visszavonhatatlanul!
2. Miről prédikálnak a sírok keresztjei?
a./ Isten végtelen nagy irgalmáról és szeretetéről, ahogyan Fiát odaadva lehajolt a bűnös
emberhez
b./ Prédikálnak Jézus Krisztus golgotai keresztjéről, ahol megáldoztatott a mi bűneinkért, hogy
„aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen”
c./ Prédikálnak a húsvéti, üresen maradt keresztről és sírról, hirdetve Krisztus dicsőséges
feltámadását, amely egyszer s mindenkorra legyőzte a halált
d./ És hirdetik az ember feltámadását, megdicsőült testben az Isten mennyei közelségében
Melyik prédikációnak hiszel?
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403.
1Kor 16:13
Álljatok meg hitben!
Mire van szükségünk ehhez?
1. Vállalkozó „szellemre” vagy készségre, hogy az Úr munkáját önként és örömmel végezzük
(„Imhol vagyok én, küldj el engemet ...!” Ézs 6:8)
2. Megingathatatlan hűségre (a legkisebb dolgokban is) (v.ö. Dán 3:8-18!)
3. Előmenetelre és fejlődésre: komoly betegség jele, ha valaki megreked a fejlődésben
4. Meghatározott célra, ami nem más (se nem több, se nem kevesebb), mint az Úr akarata!
5. Kitartásra, amely legyőzi az akadályokat
404.
2Kor 1:5
A mérleg két serpenyője
1. A Gondviselés Ura mérleget tart: az egyik tányérba teszi gyermekeinek megpróbáltatásait, a másikba
pedig az Ő kegyelmét és vígasztalását:
a./ ha a megpróbáltatás tányérja majdnem üres, akkor a vígasztalás tányérjában is kevés súly van
b./ ha azonban a megpróbáltatások tányérja majdnem tele, a kegyelem is bővölködik!
2. A nyomorúság mindig útkészítő: a vígasztalás és a kegyelem eljöttét készíti.
3. A nagy szívek a próbák alatt fejlődnek és erősödnek!
4. Egy fontos szabály: a próbára nem Istennek van szüksége, hanem az embernek!
5. A nyomorúság mindig szükséget támaszt: Istent hozza közel hozzánk!
6. Az örökérvényű ígéret: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítalak téged ...”
(Zsolt 50:15)
405.
2Kor 3:1-3
A mi levelünk vagytok …
Bev. Mennyiféle levelet ismerünk: ajánló levelet, rágalmazó levelet, nyílt és titkos levelet, örömet és
bánatot okozó levelet, felejthetetlen és elfelejtett levelet … stb. Vannak levelek, amelyeket nem bontunk
fel, amelyek visszajönnek vagy elvesznek, amelyeket nem írunk meg vagy megbánjuk, hogy megírtuk,
vannaklevelek, amelyeket rosszul címzünk meg, rosszul kézbesítik és rossz helyre kerülnek …
Ti magatok vagytok a mi levelünk
1. Levelet azért írnak, hogy elolvassák – a mi életünket is elolvassák az emberek. Nem lehet elrejteni
mások elől (mégha a gondolatainkat nem is tudhatja senki, a belőlük fakadó tettek nyilvánvalóvá teszik
azokat is!)
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2. Minden levélnek van tartalma: szól valamiről. – A mi életünk vajon miről szól? Szeretetről vagy
szeretetlenségről? Békességről vagy békétlenségről? Önzésről vagy önzetlenségről?
3. Minden levélnek van formája is: szól valahogyan. – És a mi életünk hogyan szól? Csöndesen vagy
zajosan? Segítőkészen vagy elutasítóan?
4. Istennek levele a hívő, keresztyén ember.
a./ E levél tartalma a szívébe írt evangélium, amelyet kész mindenkivel megosztani, az ilyen
ember „olvasható” mindenki számára.
b./ Ez élő levél formája pedig a szeretet, az alázat, a megelégedés, a szelídség, a békesség
(Gal 5:22)
Engedd, hogy az Úr írja beléd az egyetlen örökkévaló tartalmat, és engedd, hogy mások olvassanak a te
hitedből és jó cselekedeteidből!
406.
2Kor 3:17
Rabok legyünk vagy szabadok?!
[Március 15.]
Bev. 1848ra emlékezik ma az egész ország ... Mit tanulhatunk mi ebből a szabadságharcból?
(Itt érdemes idézni Petőﬁ Sándor Nemzeti dal c. versének első szakaszát)
1. Mi tartja rabságban az ember életét?
a./ A félelem
• félelem a jövőtől
• félelem a veszteségektől
• félelem a kudarctól
• félelem a másik embertől
• félelem a haláltól
b./ A pénz
• vannak, akik belebetegednek és belehalnak a pénz hajszolásába
• viszont ugyanúgy a pénz rabságában él az is, aki állandóan aggodalmaskodik a
számlák miatt, a kis ﬁzetés vagy nyugdíj miatt, aki mindenre képes egy kis
mellékjövedelemért ...
c./ Az ÉN
• hány ember él úgy, hogy észre sem veszi a másikat
• hányan vannak, akik észreveszik ugyan, de nem érdekli a másik sorsa
• hány ember használja ki a másik embert
e./ A vallás
• eljárunk imaházba – de ez még nem üdvözít
• bocsánatot kérünk Istentől – de nem kérünk bocsánatot attól, aki ellen vétkeztünk
• szeretjük a jót – de nem gyűlöljük a gonoszt
2. Hol található hát a szabadság? – (Textus!)
a./ A teljes szeretet kiűzi a félelmet!
b./ Krisztus az ember legnagyobb gazdagsága!
c./ „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” – immáron másokért!
d./ Az élő hit megtölti tartalommal a vallást és megtöri annak igáját!
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407.
2Kor 3:18
Jézus munkája mibennünk
1. Mi a lényege?
teljes benső, hitbeli egység Jézus Krisztussal. (Ez a célja is egyben az újjászületésnek!)
Anynyira átformálódik az ember jelleme, hogy a Jézus jelleme ábrázolódik ki benne.
2. Hogyan történik ez?
Lásd: textus!
Három mozzanata van ennek a folyamatnak:
a./ az Úrnak dicsőségét „fedetlen arccal szemléljük” ...azaz: látni és nézni Jézust!
b./ „elváltozunk az Úrnak Lelkétől...” – Isten átformálja egész valónkat, hasonlatossá
Krisztushoz, hogy az Ő indulata lakozzék bennünk
c./ ennek gyümölcse, hogy Jézushoz hasonlatossá leszünk
Fontos alapelv: abban növekszik a Jézus természete, akinek mindennél fontosabb Jézus személye!
A Vele való közösség fontosabb, mint a neki való szolgálat!
3. Mi a célja ennek az „átformálódásnak”?
a./ ezáltal válik alkalmassá az ember, hogy Istent dicsőítse, ne önmagát!
b./ csak így mehet be Isten Országába. (Jézus nélkül nincs üdvösség!)
c./ akiben Jézus természete és jelleme él és növekszik, az tud adni másoknak, az tud szolgálni
és az válhat áldássá mások számára.
408.
2Kor 5:17
Krisztus születése: a világ újjászületése
[Karácsony]
Bev. Jézus születése a világ újjászületése: ez a betlehemi jászol titka. Jézus születése újjászüli a világot,
s benn az ember szívétlelkét: ez a karácsonyi evangélium
1. Az újjászületés szüksége
a./ Amikor még csak két emberből állott az emberiség, már bűnbe esett
b./ „Mindnyájan elhajlottak ...” (Zsolt 14:3)
• elég, ha végignézzük a világtörténelmet
• elég, ha felnyitunk egy napilapot
• elég, ha őszintén beletekintünk az ember szívébe
c./ Újjá kell születned Neked is! Mert Krisztus nélkül menthetetlenül bűnös vagy és nem
örökölheted a mennyeknek országát!
2. Az újjászületés eszköze:
a./ Az ember részéről: az Isten előtt megalázkodó és bűnbánó szív
b./ Az Isten részéről: Jézus Krisztus golgotai keresztje
c./ Az újjászületés módja: „Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz!”
3. Az újjászületett ember arcvonásai:
a./ Bűnei megbocsáttattak
b./A bűn hatalma alól felszabadult
c./ Istennel békességet nyert
d./ Szolgálatra hívatott
e./ Az örök életre készülő
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409.
2Kor 6:2
Üdvösség ma!
[Evangélizáció]
1. Az üdvösség készen áll – még ma a Tiéd lehet!
a./ Jézus Krisztus kimondta a kereszten: „Elvégeztetett!” – Ehhez már nincs mit hozzátenni
b./ Ezt az üdvösséget hirdeti
• a Biblia,
• a keresztyén bizonyságtétel,
• a Szentlélek meggyőző ereje
2. Az üdvösségre szükséged van – már ma!
a./ Mert a bűneid vádolnak, és nem tudod mikor kell elszmolnod velük Isten színe előtt
b./ Mert nagy szükséget szenvedsz a jóban – amit Krisztus már ma kínál neked
• hiszen nélküle nem tudsz közösségbe kerülni Isteneddel
• hiszen nélküle nem tudsz boldogan és boldogítóan élni embertársaid között
• hiszen nélküle még önmagaddal sem tudsz békességben élni
3. Az üdvösséget fogadd el – még ma!
a./ Mert ez az a nap, amelyet Isten erre rendelt számodra
b./ Mert nem tudhatod, lesze még alkalmad erre
410.
2Kor 7:4
Mit tanít a Biblia a szenvedésről
[Három alkalomra]
I. PRÓBA:
ESZKÖZ ISTEN KEZÉBEN,
HOGY MAGÁT MEGDICSŐÍTSE
1. Isten szenvedéssel formálja az ember jellemét
2. Megtöri az engedetlenek akaratát
3. Megítéli a bűnt a saját gyümölcsével
4. Próbára teszi a szentek hitét: erre a próbára azonban nem Neki, hanem a szenteknek van szükségük!
5. Megtanítja az embert arra, hogy Tőle függjön és egyedül Őbelé vesse a bizalmát
6. Megtanít arra, hogy mindenben hálát tudjunk adni
7. Összetör, hogy utána Ő gyógyíthasson meg
II. KÍSÉRTÉS
ESZKÖZ A SÁTÁN KEZÉBEN,
HOGY MAGÁT DICSŐÍTSE MEG
1. Befeketíti Isten munkáját és jellemét
2. Támadja a szenteket, hogy tagadják meg Istent
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3. Akadályozza a megváltás munkáját
4. A saját erejét és hatalmát bizonyítja
5. Megosztottságot okoz Isten összhangjában
6. Gátolja a megszentelődést
III. HOGYAN VISZONYULHAT AZ EMBER
A SZENVEDÉSHEZ?
1. Önsajnálatában siránkozik és megkeseredik
2. Lázad ellene és Isten ellen
3. Beletörődik, hogy legyőzték
4. Isten akaratát és tervét keresi benne
5. Hálát ad érte és Istent dicsőíti benne

411.
2Kor 7:1-6
Tele vagyok vígasztalással...!
1. Te mivel vagy tele?
a./ van, aki gondokkal
b./ van, aki félelmekkel
c./ van aki kétségekkel
d./ van aki gyűlölettel
e./ van aki keserűséggel vagy fáradtsággal
az emberek tele vannak önmagukkal!
Isten viszont arra teremtett, hogy Vele teljünk meg!
2. Mit jelent a vígasztalódás – Ki a te vígasztalód?
gör: „paraklétosz” – szószerint: „odahívott”. Tehát te kit hívsz, amikor vígasztalásra van szükséged?
a./ barátokat?
b./ (hit)testvéreket, netán a lelkipásztorod?
c./ A Szentírás Jézust nevezi Vígasztalónak – 1Ján 2:1!
3. Hogyan vígasztal Jézus?
a./ az ígéretei által, amit a Szentírásban olvashatunk
b./ a szeretete által, amit naponként tapasztalhatunk
c./ a reménységünk által, amivel előre tekinthetünk
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412.
2Kor 7:10
A bánat hatalma
1. A világ szerinti bánat végzetes hatalma:
a./ Elveszi az örömöt
b./ Elveszi a reménységet
c./ Közömbössé tesz
d./ Keserűvé tesz
e./ Elveheti még az életet is (öngyilkosságba hajszol)
2. Az Isten szerinti bánat:
a./ Istenhez vezérel
b./ Megtérést szerez (megbánhatatlan megtérést!)
c./ Vígasztalást nyer
d./ Áldást hoz
413.
2Kor 11:22-33
Kereszthordozás
1. Mennyi ellenséget szerzett Pál apostol Jézus Krisztus miatt! (22-25.v.)
2. Mennyi fáradtságot viselt ... (26-27.v.)
3. Mennyi gondot vállalt ... (28-29.v.)
4. És végül az életét is adta Uráért!
5. Kereszthordozás nélkül nincsen Krisztuskövetés!
414.
Gal 3:13
Aki átokká lett érettünk
1. Mi a törvény átka, amiről textusunk beszél?
a./ Isten büntetés a bűnért
b./ Isten haragjának jele
c./ Isten csapásai (betegségek, nyomorúságok ...)
2. Ki van átok alatt?
a./ akik hallották és ismerik az Isten törvényét
b./ minden nép, mert a szívbe is bele van írva ez a törvény
3. Miképp lett Jézus átokká érettünk?
a./ először is: Istennek meg kellett átkoznia a bűnt az ő szentsége miatt
b./ Jézus azonban ezt az átkoz magára vette: átvállalta – önként és szeretetből
c./ Krisztus átokká „lett” – azaz eredetileg nem volt az – nem volt benne semmi bűn!
4. Milyen áldások fakadnak abból, hogy Jézus átokká lett éretüünk?
a./ megváltott a törvény átkától: a bűn büntetésétől
b./ Isten áldása immár zavartalanul áramolhat reánk
c./ immár van jövőnk: itt a földön: Krisztusban és a mennyben Krisztussal

250

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

www.theologion.hu

415.
Gal 3:24
Krisztus a törvény vége
1. A törvény célja: Krisztus!
a./ A törvény megmutatja az ember bűnét
b./ A törvény megmutatja a bűn következményét
c./ A törvény megmutatja az ember teljes tehetetlenségét, hogy azt megtartsa
d./ A törvény bemutatja a helyettesítő áldozatot (a Mózes törvényei szerint)
2. A törvény betöltése: Krisztus!
a./ Ő betöltötte a törvény eredeti követeléseit: nem vétkezett egyetlen parancsolata ellen sem!
b./ Mégis magára vette a törvény átkát!
3. A törvény bevégzése: Krisztus!
a./ Az Ő népe nincs a törvény uralma v. kényszere alatt,
b./ ... sem az ítélete alatt!
416.
Gal 4:4-5
(Ján 1:1-14)
A megváltás szükségessége
1. Nagyon nehéz volt a megváltás munkája, mert nagy volt a szükség: az ember végtelenül szomorú és
elveszett állapotban volt:
a./ sötétségben járt: csaknem minden téren tévelygett
b./ az ember tönkrement:
• elvesztette az Istennel való közösségét
• az ártatlanságát
• a szabadságát
• az örömét
• a reménységét
c./ az ember menthetetlenül eladósodott – a bűn zsoldja a halál
d./ lelkében halott volt
2. Nagyon nehéz volt a megváltás munkája, mert komoly nehézségek merültek fel:
a./ Isten igazság(osság)át ki kell elégíteni: a bűnt meg kell büntetni
b./ Isten szeretete viszont felmentést és kegyelmet követel
c./ Ráadásul hogyan lehet megmenteni az embert szabad akaratának megsértése nélkül?
3. Íme a Golgota keresztje: Jézus Krisztus váltsághalála által
a./ minden szükség betöltetett
b./ minden nehézség megoldódott
417.
Gal 4:19
A gyermek három arca
1. A gyermek három arca:
a./ A sajátjáé – minden gyermek egyéniség: ezt nem szabad sem bálványozni, sem elnyomni
b./ A családjáé – a gyermek beállítottságát, magatartását, értékrendjét otthonról hozza: olyan,
mint a szülei
c./ Krisztusé
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2. Mit tehetünk, hogy gyermekünkön kiábrázolódjék Krisztus arca?
a./ Éljünk úgy, hogy lássák a mi életünkben azt, hogy mi mennyire szeretjük az Urat
b./ Éljünk úgy, ahogyan beszélünk előttük
c./ Éljünk úgy, hogy életünk gyermekeink előtt is bizonyságtétel legyen
418.
Gal 5:1
A szabadság élete
1. A szabadság Krisztus vérében születik:
a./ Megszületett minden bűnös számára a golgotai kereszten
b./ Megszületett az én életemben, amikor Krisztus bűnbocsátó kegyelme új életet adott
2. A szabadság a lelki harcokban erősödik
Három nagy ellensége van:
a./ A bűn
b./ A közömbösség
c./ A szsbadsággal való visszaélés: a szabadosság
3. A szabadság Isten boldog rabságában diadalmaskodik – furcsa ellentmondás: annál szabadabb az
ember, minél engedelmesebb Isten felé!
419.
Gal 5:13
A szabadság lényege
1. A szabadság: hivatás
a./ Kihívás a bűn hatalma alól – felszabadulás mindattól, ami Istentől elválaszt
b./ Elhívás a krisztusi életre – birtokába jutok mindennek, ami engem Krisztussal egyesít
2. A szabadság: küzdelem
a./ A lélek harca a test ellen
b./ Az óember harca az újemberrel
c./ Küzdelem nélkül nincs szabadság!
3. A szabadság: szolgálat
a./ A szabadság felszabadít a krisztusi szeretetre
b./ A szabadság felszabadít a másik emberért való szolgálatra
420.
Gal 5:25
A Szentlélek jelenléte a gyülekezetben
Bev. Isten ígérete:
• „nem hagylak magatokra benneteket ...”
• „veletek maradok minden napon ...”
• „vesztek erőt, minekutána eljő reátok a Szentlélek ...”
1. A Szentlélek jelenléte a gyülekezetben:
a./ Jelenléte Isten áldását jelenti a gyülekezetben
b./ A Szentlélek birtokában a gyülekezet elnyerte a megígért tanítóját
c./ A Szentlélek birtokában a gyülekezet elnyerte a megígért vígasztalóját
d./ A Szentlélek birtokában a gyülekezet elnyerte a legmegbízhatóbb és egyúttal csalhatatlan
vezetőjét
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2. Milyen jelei vannak a Szentlélek jelenlétének a gyülekezetben:
a./ Erő és győzelem mutatkozik a hívők életében a bűn felett
b./ A Szentlélek nyilvánvaló bizonyságai a megtérések, ébredések és megújulások
c./ Ahol a Szentlélek jelen van, nem ritkák az üldöztetések és a támadások sem
d./ A Szentlélek jelenlétében különválik a gyülekezetben a tiszta és a tisztátalan
(v.ö. Ákán vagy Anániás és Saﬁra történetével!)
e./ A Szentlélek jelenlétében a gyülekezet virágos kerthez hasolatos, amely meghozza
gyümölcseit
3. Mire kényszerít (!) bennünket a Szentlélek jelenléte a gyülekezetben?
a./ A SzentháromságIsten buzgó és őszinte imádására és dicsőítésére
b./ Alázatos és engedelmes életre, amely nem szerez botránkozást a világ előtt, hanem inkább
dicsőséget Isten nevének
c./ „Hiteles” életre, amely nem képmutató sem Isten, sem az emberek előtt
d./ Az evangélium továbbadására, hiszen a gyülekezetben jelenlévő Szentlélek is csak
Arról tesz bizonyságot, Aki Őt elküldte.
421.
Gal 6:7
Ki mint vet, úgy is arat
1. Ki mint vet tavasszal, úgy arat nyáron:
Minden szükségünk kielégítésére Isten egyetlen biztos eszközt rendelt, amellyel élnünk kell e földön:
ez a munka. Hogy arathasson az ember, élelmet, öltözetet, házat – vetnie, dolgoznia kell.
És ki mint vet – dolgozik: úgy arat!
2. Ki mint vet ifjúságában, úgy arat idősebb korában:
Ez az idősebb nemzedék ﬁgyelmeztetése is egyben a ﬁatalabbak felé: „előttetek áll az élet!”
Hogy hová értek el, mi lesz a végállomás, attól függ, most melyik irányba indultok?
Csak néhány gondolat, intésként:
• aki nem tiszteli és gondozza szüleit ﬁatalon, azt a gyermekei sem fogják tisztelni és
gondozni, ha megöregszik
• aki nem gondoskodik a jövőjéről, az a jövőben mindig a múltja miatt fog keseregni
3. Ki mit vet a földi életében, úgy fog aratni az örökkévalóságban:
Ez a legsúlyosabb kérdés!
• aki csak a testének vet és a testéért dolgozik, annak munkája és élete megég az
ítéletkor: a kárhozat fog aratni
• aki elveti szívében és életében az örökkévaló Magot: Krisztust, annak mennyei
aratása lészen, örök életre!
422.
Gal 6:9
A jó cselekvésében megfáradva
1. A hanyatlás útja:
a./ A megtérésünk kezdeti élményei idején minden új és izgalmas ...
b./ Egy idő után azonban úgy találjuk, hogy hozzászoktunk a keresztyén élethez, és úgy tűnik,
hogy már semmi nem változik az életünkben. Megállt a növekedés.
c./ Lassan beletörődünk ebbe a fásultságba és megszokjuk.
Persze folytatjuk a lelki munkát egyfajta kötelességtudatból és hűségből.
d./ Amikor így ellankadtunk és megfáradtunk, gyakran mesterséges izgatószerekhez folyamodunk. A lelki életben is vannak ilyenek: új gyülekezet, új kegyességi irányzat, karizmatikus
lángolás
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2. Mi volt az oka ennek a leépülésnek? Addig nem gyógyulhatunk, amíg nem ismerjük a baj okát!
a./ Fizikai és lelki belefáradás a munkába – a legtermészetesebb oka a fásultságnak
b./ A testi erőből és Lélek nélkül végzett keresztyén szolgálat
c./ Fel kell tennünk magunknak egy őszinte kérdést is: Mi volt az indítéka a szolgálataimnak?
Az, hogy észrevegyenek, elismerjenek, megdicsérjenek ...?
d./ A lelki élet legnagyobb veszélye, ha a saját tevékenységünkből táplálkozunk!
3. A gyógyulás útja:
a./ „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el...” – a szeretésbe nem lehet belefáradni!
(1Kor 13:8!)
b./ „Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!” Előre kell tekintenünk!
c./ Mindenekfelett gondoljunk Urunkra, akinek szolgálunk!
• kérjük bocsánatát, ha ellenkadtunk
• kérjük az erejét, hogy tovább indulhassunk!

423.
Gal 6:14
A kereszt az én dicsekedésem
Bev. Mindenkinek van valami oka a dicsekedésre. Pálnak is lehetett volna: dicsekedhetett volna test
szerint (Fil 3:78); a Krisztusért való szenvedései miatt (1Kor 11:2127); a kijelentés nagysága miatt
(2Kor 12:24); de ezen túl dicsekedhetett volna Krisztus születésével, életével, feltámadásával, mennybemenetelével vagy visszajövetelével – de nem: Pál a Krisztus keresztjével dicsekedik.
1. Mit értett Pál „kereszt” alatt?
a./ A kereszt eseményét – Krisztus megváltó halálát
b./ a keresztről szóló bizonyságtételt (tanítást)
c./ és e bizonyságtétel keresztjét
2. De miért volt a kereszt Pál dicsekedése?
a./ Mert Pál a keresztben az isteni igazságszolgáltatás megvalósulását látja
b./ mert a kereszt példa nélküli bizonyítéka Isten szeretetének és kegyelmességének
c./ mert a kereszt minden bűnünk (és büntetésünk) elvételét jelenti
d./ mert a kereszt a reménység ajtaja: csak a kereszt segíthet a világon – és rajtam
e./ mert a kereszt az Istenért való buzgólkodás forrása
3. Milyen hatással van ez a dicsekedés a hívőkre?
Azzal, hogy „a világ nékem megfeszíttetett és én is a világnak”
Mit jelent ez?
Azt, hogy Pált többé nem érdekelte
a./ a világ elismerése
b./ a világ bölcsessége
c./ a világ gazdagsága
d./ a világi célok elérése
e./ a világ barátsága
Bár minden keresztyén ennyire a kereszt „hatása” alatt állna!
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424.
Ef 2:1-10
Isten mesterműve
Bev. Isten első mesterműve az ember megteremtése volt. A második az ember újjáteremtése
1. Isten nagyon rossz „alapanyaggal” kénytelen dolgozni (1-3.v.)
a./ Az ember halott a bűnei miatt
b./ Az emberen uralkodik a világ, a Sátán és a test
2. De Isten hatalmas erővel dolgozik rajtunk (4-6.v.)
a./ Isten ereje az Ő kegyelme
b./ Isten ereje – a kegyelem – feltámaszt bennünket a lelki halálból
3. Isten meghatározott céllal dolgozik rajtunk (7-10.v.)
a./ Azt akarja, hogy látszódjék az Ő keze (kegyelme, szeretete) munkája ebben a világban
– rajtunk és bennünk
b./ Isten új teremtései vagyunk Krisztusban, hogy az Ő eszközei legyünk ebben a világban
a jó cselekvése által
425.
Ef 2:19
Mennyei polgárság
Mit jelent ez?
1. Mennyei polgárjogunk van: Krisztus igazsága tulajdoníttatik nekünk, így állhatunk szeplőtelenül
Atyánk trónusa elé! Isten véren megváltott gyermekeiként vár ránk az örökség!
2. Mennyei kormányzat alatt állunk: Krisztus, a mennyország Királya uralkodik szívünkben
és életünkben! Nem a Sátán, e világ uralkodója! A mennyei ormányzat ígéreteit örömmel fogadjuk,
rendelkezéseinek pedig szívesen engedelmeskedünk!
3. Részesülünk a mennyei királyság tisztségeiben: királyi papság a részünk és küldetésünk,
az evangélium hírdetése és emberek sorsa bízatott ránk!
4. A menny minden javainak birtokosai vagyunk: az Isten országát keresőknek minden megadatik
a mennyei kincstárból már itt e földi életben, és a halálon túl vár a menny elképzelhetetlen gazdagsága!
5. Már élvezzük a mennyország örömeit: fürödhetünk Urunk békességében, örvendezhetünk Istenünk
kegyelmének, felüdülhetünk a Krisztus közösségében és a testvéreink társaságában!
426.
Ef 4:13-16
Érett férﬁúság a hitben
1. A hitben érett férﬁú (halálosan) komolyan veszi ...
a./ ... azt, amit Isten róla és a bűnéről, illetve annak következményéről mond
b./ ... azt, amit Isten önmagáról mond
c./ ... és azt, amit Isten a Hozzá vezető egyetlen útról mond – ami az Úr Jézus Krisztus
váltsághalála és a Vele való személyes közösség
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2. A hitben érett férﬁú hűséges ...
a./ ... Istenéhez és annak törvényeihez
b./ ... egyházához és gyülekezetéhez
3. A hitben érett férﬁú komolyan veszi felelősségét ...
a./ ... önmagával szemben (ez a bűn megtagadása és az Istennel való betöltekezés)
b./ ... embertársai iránt (ez az evangélium hirdetése)
c./ ... Istennel szemben (ez a feltétel nélküli engedelmesség)
427.
Ef 5:1-9
Krisztus kiábrázolása
Krisztus kiábrázolásához eljut az ember, HA:
1. Életelve a szeretet:
a./ Krisztus élete a szeretet – Krisztus tanítványának élete Krisztus élete benne, tehát ugyanaz a
szeretet
b./ Krisztus feláldozta magát érettünk – nekünk is fel kell áldoznunk magunkat Krisztusnak!
2. Élettartama a tisztaság:
a./ A test tisztasága
b./ A nyelv tisztasága
c./ A szív tisztasága
d./ A cselekdetek tisztasága
e./ A hit és istentisztelet tisztasága
3. Életcélja a világosság:
a./ A világosságban való járás
b./ A világosság felragyogtatása a sötétségben (evangéliumhirdetés)
428.
Ef 5:20
A hála himnusza
[Hálaadónap]
1. A hálaadás „elmélete”:
a./ Istent dicsérő és magasztaló imádság – Zsolt 100:1, 109:30, 147:7, Mt 26:30
b./ Szívből jövő hálaadás (aminek előfeltétele a megelégedés) – Kol 3:16, Ef 5:3-4, Zsolt 119:7
c./ Egység az imaközösségben és a hálaadásban – Kol 4:2, Lk 18:1, Ef 1:16, 1Thess 5:17
2. A hálaadás „gyakorlata”:
A „hálaáldozat” a hálás szívből fakadó cselekedet és élet
a./ Az Isten dicsőítésére alkalmas élet – Zsolt 50:23, Róm 12:1-2
b./ Engedelmesség – Zsolt 100:4, Zsid 5:8-9, Fil 2:8
c./ Az Istennek tetsző, szent élet – Kol 1:12
d./ A szeretetben szolgáló és bizonyságtevő élet – 1Ján 3:18, Gal 5:6, 1Thess 1:2-7
3. Egy csodálatos példája a hálaadásnak: Anna hálaéneke (1Sám 1:1-2:10)
a./ Anna istenfélő élete
b./ Anna kérése és bizodalma az Úr felé
c./ Az Úr válasza
d./ Anna hálája: Sámuelt az Úr házába viszi: megszenteli
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429.
Ef 5:22
Tanítás keresztyén feleségeknek
Bev. A házasság Isten ajándéka az ember számára, férﬁ és nő, akik kiegészítik és beteljesítik egymást
testben és lélekben egyaránt. Ez a tanítás elsősorban most az asszonyokhoz szól:
1. Ti asszonyok, szeressétek férjeteket!
2. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek (amíg engedelmességetek nem lesz Isten elleni
engedetlenséggé)!
3. Ti asszonyok, becsüljétek és tiszteljétek férjeteket, és életetek legyen olyan, ami tisztességet szerez
uratoknak!
4. Ti asszonyok, legyetek csendesek és szelídek (1Tim 2:12!), férjetek intéseit alázattal fogadjátok,
és nehéz természetét is szenvedjétek el.
5. Ti asszonyok, gondoskodjatok férjetek szükségeiről! A jó feleség biztosítja a férj munkájának
és szolgálatának a hátterét!
6. Ti asszonyok, kívánjátok és munkáljátok férjetek lelki üdvét és lelki szolgálatát!
7. – Ti asszonyok, ékesek legyetek az Úr előtt: 1Pét 3:3-4!
430.
Ef 5:25
Tanítás keresztyén férjeknek
Bev. A házasság Isten ajándéka az ember számára, férﬁ és nő, akik kiegészítik és beteljesítik egymást
testben és lélekben egyaránt. Ez a tanítás elsősorban most a férﬁakhoz szól:
1. Ti férﬁak, szeressétek feleségeteket!
a./ a szeretet nem csupán érzés, hanem a másikért ill. a másik javáért való önzetlen cselekvés
b./ ne csak addig szeresd, amíg ﬁatal és csinos!
c./ ne csak akkor szeresd, amikor engedelmeskedik „parancsolataidnak”!
2. Ti férﬁak, becsüljétek és tiszteljétek feleségeteket! Mert jóllehet a férj a fej, de a feleség olyan segítő
és támasz, aki nélkül a férj bizony nagyon „üres” fej lenne.
3. Ti férﬁak, legyetek hűségesek feleségetekhez! Hűségesek mindenben: indulataitokon és gondolataitokon egyaránt uralkodjatok!
4. Ti férﬁak, járjatok kedvében feleségeteknek: legyetek kedvesek, ﬁgyelmesek, szeretetteljesek hitvesetek felé!
5. Ti férﬁak, gondoskodjatok feleségetek anyagi és testi szükségeiről! Adjátok meg nekik a lehetőséget
és az alkalmat, hogy csinosak, okosak lehessenek és maradhassanak számotokra!
6. Ti férﬁak, bocsássatok meg feleségeteknek, amikor az vétkezik ellenetek! Tűrjétek el erőtlenségeiket,
hordozzátok terheiket, de munkálkodjatok is életükben, formáljátok őket – de ne a saját (!), hanem az Úr
akarata szerint és az Ő tetszésére!
7. Ti férﬁak, legyetek a családotok papjai, és gondoskodjatok feleségetek lelki szükségeiről is!
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8. Ti férﬁak, szüntelenül imádkozzatok feleségetekért!
431.
Ef 5:25b
Mi néked az Egyház?
[Reformáció ünnepére]
1. Mi néked az Egyház?
a./ Beléphetünk az Egyházba születésünk ajtaján: ez a formális vallásosság
b./ Beléphetünk az Egyházba öntudatunk ajtaján: ez az érdekvallásosság
c./ Beléphetünk az egyetlen igaz ajtón, Krisztuson keresztül (Ján 10:9) – ez az egyetlen vallás,
ami valóban üdvözít
2. Mit ajánl néked az Egyház?
a./ Isten Igéjét és élő üzenetét az igehirdetésben
b./ A szentségekben való részvétel áldásait
c./ A testvéri közösség megtartó erejét és áldásait
3. Mit adsz te az Egyháznak?
a./ Adode a hűségedet?
b./ Adode a munkádat, áldozatodat?
c./ Adode a bizonyságtételedet?
d./ Adode az „asztal körüli” szolgálataidat?
432.
Ef 6:10-18
Erősödjetek meg!
Bev. Pál apostol itt a katona képét állítja elénk: talpig fegyverben áll, és bár erősen támadják, ő állja az
ostromot, mert felkészítették rá, és a végén győz.
Lehet tehát győzelmesen harcolni, de ennek a győzelemnek van három feltétele:
1. A hívőnek legyen jó állóképessége!
De hogyan szerezhet az ember ilyen jó lelki állóképességet?
a./ Először is helyesen kell táplálkozni! – A mi táplálékunk az Isten beszéde!
b./ „Erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében...” – A legkisebb engedelmeskedés is
növeli a belső tartásunkat és szilárdságunkat, álló és ellenállóképességünket.
2. A hívőnek legyen fegyverzete!
a./ Igazságszeretet – Egyesek az igazság alatt Krisztust és a tanítása igazságát értik, mások a
lélek igazságát, azaz becsületességet – de egyik sem lehet meg a másik nélkül.
b./ A megigazulás páncélja – Megigazulni kegyelemből, a megfeszített Krisztusba vetett hit által;
felöltözni igazságba, ami nem az emberé, hanem Krisztusé; nem elítéltként, hanem elfogadottként állni Isten előtt – ez az igazi védelem a vádló lelkiismeret és a rágalmazó gonosz ellen!
c./ A békesség evangéliuma hirdetésének készsége – Jelentheti azt a szilárdságot, amelyet az
evangélium nyújt a benne hívőknek, és jelentheti az evangélium hirdetésének benső késztetését
is (v.ö. Ézs 52:7!).
d./ A hit pajzsa – „Isten pajzsa a hozzá menekülőnek” (Péld 30:5), és a hit által kereshetjük nála
a menedéket!
e./ Az üdvösség sisakja – Védelem az az üdvösség, amit már megkaptunk kegyelemből.
f./ Kard – Nem csak védekezésre, de támadásra is szolgál! Ez a kard az Isten Igéje, azaz a
Szentírás.
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Isten ajándéka ez a fegyverzet, az viszont a mi kötelességünk, hogy minden darabját magunkra öltsük és
használjuk is a gonosszal szemben!
3. A hívő éber legyen! (16.v.)
Mert ezen a világon „halálos altatás folyik”!
Semmit nem ér az őrségben lévő katona páncélja és fegyvere, ha elalszik, és emiatt az ellenség
fogságába esik!
433.
Ef 6:14-20
A harcos
Bev. A keresztyén ember élete harc
• a Sátánnal szemben
• a világgal szemben
• és önmagunkkal szemben
1. A harcos védekezése: Isten oltalma
2. A harcos támadása: a bizonyságtétel
3. A harcos gyöngesége: az óembere
4. A harcos ereje: a hit
5. A harcos fővezére: Jézus Krisztus
6. A harcos végső győzelme: az örök élet
434.
Fil 2:7-9
A három titok
Bev. Jézus végigjárta azt az utat, amit az Atya elkészített számára: a betlehemi jászoltól a Golgota
keresztjéig, majd onnan föl a mennybe. Ez az út mindannyiunk útja, akik Őt követni akarjuk.
1. A jászol titka:
a./ A jászol: emberi mivoltunk, alacsonyságunk, tehetetlenségünk képe. Ezt vállalta magára a
Mindenható Isten Fia érteeünk!
b./ Sokan várták a Messiást, de senkinek nem jutott eszébe egy jászolban keresni. Ma is sok
helyen keresik a Megváltót sikertelenül!
c./ Csak kevesen ismerték fel a betlehemi gyermekben az Isten Egyszülöttjét – de nekik maga az
„ég” jelentette ki. Isten az, aki magához vonz, mindig Ő teszi meg az első lépést feléd!
d./ Ma is a „jászolban” kezdődik Isten királyságának eljötte: nem trónokon, egyetemeken, nem
királyi hatalommal és tudós bölcsességével, hanem szolgai ábrázatban jelenik meg, emberi
gyöngeség és szegénység a kisérője, és azok szeretetét és segítését igényli, akikhez szolgálni
jött.
e./ Minden hívőnek szüksége van a maga kis jászolára, ahol a testetöltött Istennel találkozhat,
ahol Őt dícsérheti és ahonnan erőt meríthet.
2. A kereszt titka:
a./ A kereszt az ítélet, a szégyen és a halál jele. Jézus engedelmes volt a kereszthalálig – mert az
ember mindig keresztel felel, ha az Igazság fényét nem tudja elviselni.
b./ A kereszt: a másokért való szenvedés szolgálata.
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3. A trón titka:
a./ Jézus nevére minden térd meghajol, mert az eljövendő Országban a Bárány szeretete lesz az
Úr!
b./ A legnagyobb mélységbe kell alázkodnia annak, aki magasságba vágyik: ez Isten formáló
„iskolája” – mindannyiunk útja a szenvedésből a dicsőségbe.
435.
Fil 2:15
Mint csillagok fénye ...
Mit jelent a csillag fénye az éjszakában?
1. Világosságot: a keresztyén embernek olyan fényt kell terjesztenie életével, hogy azáltal az evangéliumot mindenki megismerhesse, beszéde és cselekedetei olyanok legyenek, hogy környezete világosan
felismerje, míly lélek gyermeke és kinek szolgál, s hogy az Úr Jézus képét visszatükröződve lássák
életében.
2. Vezetést: tájékozódási pontot, amihez életünket hozzáigazíthatjuk. Amíg aszerint járunk, utunk biztos
és nem tévedhetünk el.
3. Védelmet: miként a szirteken és zátonyokon világítótornyokat állítanak, úgy a keresztyéneknek is
tündökölniük kell, hogy fényükkel megmutassák az oltalom felé vezető utat és a kárhozatból való szabadulást.
4. Vígasztalást: a csillag fénye reménységet ad annak, akit megrettent a sötét: legyen a hívő vígasztaló,
kedves szavakkal és indulattal szívében, segítse a rászorultakat és erősítse a gyengéket.
5. Olyanok a szentek, mint a csillagok: a menny fényéből sugároznak meleget ebbe a hideg, szeretetet
nélkülöző sötét világba. És ez a fény életet teremt maga körül: elhozza az Úr Jézus Krisztust, a valódi
és teljes „fényforrást”.
436.
Fil 3:8
Krisztus ismerete
1. Jézus Krisztus ismerete személyes ismeret: Őt nem ismerhetem meg valaki más által, nekem magamnak kell Vele találkoznom és közösségre lépnem. A beteg sem küldhet az orvoshoz mást maga helyett,
hogy az hozza el neki a gyógyulást!
2. Jézus Krisztus ismerete valós ismeret: nem olyannak kell látnom, mint ahogy az álmodózó látja,
nem is olyannak, amilyen elvárásaim vannak Vele szemben – hanem olyannak, amilyennek a Szentírás
kinyilatoztatja! Ismernek kell emberségét és istenségét, gyalázatát és dicsőségét, érettem elvégzett
munkáját, s mindezt valóságként kell fogadnom.
3. Jézus Krisztus ismerete szeretetre buzdító ismeret: minél jobban ismerem Őt, annál jobban szeretem,
de ez fordítva is igaz!
4. Jézus Krisztus ismerete szolgálatra buzdító ismeret: miután megismertem és befogadtam szívembe a
Krisztus indulatával átitatott új életet, úgy kell járnom, ahogyan Mesterem járt, aki életével és halálával
egyaránt az embereket szolgálta szeretetből és önzetlenül!
5. Jézus Krisztus ismerete kielégítő ismeret: ha Megváltómat megismerhetem, nem marad szívemben
és életemben hiány. Ő teljesen betölt békességével, örömével, szeretetével, sőt még ki is árad belőlem a
környezetemre, így is dicsőséget szerezve Uram nevének!

260

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

www.theologion.hu

6. Jézus Krisztus ismerete boldogító ismeret: olyannyira felemelő, hogy messze felülemel minden bajon,
nyomorúságon, kételyen és szenvedésen, s a boldogság többé nem a körülményeimtől függ, hanem a
szívemben lakozó Krisztusból árad!
7. Jézus Krisztus ismerete örökkévaló ismeret: soha nem lesz idejemúlt, mert még a halálon túl is megmarad: ez az egyetlen, amit odaát is magunkkal vihetünk, és amely örök élettel ajándékoz meg
bennünket!
437.
Fil 3:17-21
Válasszatok!
Bev. A kétféle élet:
• : „Legyetek követőim ...”
• : „... mert sokan élnek másképpen”
1. Más az életük középpontja:
a./ az egyiké önmaga
b./ a másiké Krisztus
2. Más az életük látótere:
a./ az egyik csak a földikete látja, a mulandót
b./ a másik látja a mennyeit és az örökkévalót is
3. Más az életük célja:
a./ az egyik földi kincseket gyűjt
b./ a másik mennyeieket
4. Más az életük kimenetele:
a./ az egyiké ítélet és halál – büntetésből
b./ a másiké örök élet – kegyelemből
438.
Fil 4:4
Az örömtelenség bűne
1. Ez Isten parancsa! Van Neki olyan parancsa, amit lehetetlen keresztülvinni? Nincs! Minden isteni
parancs magában hordozza az engedelmesség lehetőségét!
2. Ezt a parancsát is meg lehet szegni Istennek – és akkor ez bűn!
3. De az öröm nem olyasmi, amit parancsszóra lehet tenni! Hiszen olyan sok dolog elveszi az
örömünket: betegség, gondok ...stb.
4. Mégis bűn: mert nem azt mondja az Ige, hogy a körülményeinknek örüljünk, hanem hogy az Úrban
örüljünk! És aki nem tud örülni az Úrban és az Úrnak, az nincs közösségben vele, ami a bűn állapota!
439.
Fil 4:4-7
Örüljetek az Úrban!
1. Olyan nagy szüksége van az embernek az örömre!
2. Olyan sok mindent megtesznek az emberek egy kis örömért
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3. De honnan vehet az ember olyan örömöt, ami az övé is maradhat, és nem hagyja el éppen a legörömtelenebb helyzetekben?
4. „Az Úr közel!” – ez keresztyén öröm titka!
a./ közel a visszajövetele
b./ de közel van a lelkünkhöz is
5. Jézus közelségének tudata örömmel tölti el az ember lelkét
a./ és ebből nem boríthat ki a körülöttem élők rosszindulata sem
b./ de még az öröm legnagyobb ellensége, a gond sem
Íme, ezt az ádventi örömünket egy hatalmas ígérettel meg is pecsételi az Ige: 7.v.!
440.
Kol 1:15-23
Jézus Krisztus jótéteménye
[Három alkalomra]
I. IMÁDJUK KRISZTUST A TEREMTÉSÉRT
15-17.v.
1. Krisztus nem teremtmény
a./ Ő a láthatatlan Isten képmása
b./ Elsőszülött a teremtmények között
2. Részt vett a teremtés munkájában
a./ Minden Őbenne lett megteremtve
b./ Minden Őreá nézve teremtetett
c./ Minden az Ő számára teremtetett
3. Mindenek fölött áll a teremtés rendjében
4. Mindent Ő tart össze
a./ Ő kezében tartja mindannyiunk életét és sorsát
b./ Ő kezében tartja a világunkat is
c./ Ő kezében tartja a jövőt és az örökkévalóságot is
II. IMÁDJUK KRISZTUST, A GYÜLEKEZET URÁT
18-20.v.
1. Ő a Test (Gyülekezet) Feje
a./ Mi a Test tagjai vagyunk: feladatunk van célja az életünknek, amit be kell töltenünk
b./ A Test tagjai élő kapcsolatban vannak a Fejjel
c./ A tagok engedelmességgel tartoznak a Fejnek
2. Ő a Gyülekezet kezdete (forrása)
a./ Krisztus hívta életre a Gyülekezetet
b./ Krisztus adott megbízást a Gyülekezetnek
3. Ő a Gyülekezet jövője: az első a halottak közül
a./ Biztos reményt adott arra, hogy mi is feltámadunk
b./ Ezért nem kell félnünk többé a haláltól
c./ Feltámadása elhozta számunkra is az örök életet
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III. IMÁDJUK KRISZTUST, MERT MEGBÉKÉLTETETT
BENNÜNKET AZ ATYÁVAL
20-23.v.
1. Megbékélést szerzett nekünk a Golgotán, amikor mi még ellenségei voltunk
a./ Kibékítő halála az Ő szeretetének és Isten kegyelmének tanúbizonysága
b./ Krisztus békessége bennünket is békekövetekké formál
2. Azért békített meg bennünket az Atyával, hogy szentül és feddhetetlenül állhassunk elé:
a./ A megszentelődés a hitélet fejlődése és folyamata
b./ Ennek az útja:
• megmaradni a hitben
• el nem tántorodni az evangéliumtól
• szolgájává lenni, mint Pál
441.
Kol 1:21-22
Megengesztelődés Krisztus által
1. Az elidegenedés Istentől:
a./ Oka: a szív gonoszságából fakadó gonosz cselekedetek – az Isten elleni engedetlen lázadás
b./ Fokozódása:
• először csak önmagunkat csapjuk be
• azután már másokat
• végül még az Istennek is hazudunk
c./ Vége: az Isten ítélete, az örök kárhozat
2. A kiengesztelés Jézus Krisztus váltságműve által:
a./ Megengesztelte az embert Istennel
b./ ... embertársaival
c./ ... önmagával
d./ ... és az életével
442.
Kol 3:1-2
A feltámadott Krisztus nyomában
1. Mit jelent a mi lelki feltámadásunk?
a./ élővé lettünk – eddig ugyanis halottak voltunk bűneink miatt
b./ csodálatos változás ment végbe bennünk: újjászülettünk
c./ e világ dolgai és a bűna sírba kerültek
d./ nem fogunk többé meghalni
2. Mik az új életünk céljai?
a./ a sír – vagyis a bűn – elhagyása
b./ az odafelvalókkal való törődés
c./ a szolgálat és bizonyságtétel
443.
Kol 3:4
Életünk Krisztus
1. Krisztus a mi életünk forrása – Ef 2:5
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2. Krisztus a mi életünk tartalma – Kol 3:17
3. Krisztus a mi életünk bősége – Ján 10:10
4. Krisztus a mi életünk megtartója – Ján 10:9, 17:12
5. Krisztus a mi életünk vígasza – Ján 14:26
6. Krisztus a mi életünk ereje – Fil 4:13
7. Krisztus a mi életünk mintaképe – Fil 2:5
8. Krisztus a mi életünk célja – Fil 3:14
444.
Kol 3:17
Atheizmus
Bev. Nem a világi ateizmusról lesz szó, hanem arról, ami az egyház keretein belül, sőt egészen a mi
szívünkben van.
1. Hogyan kerül össze az ateizmus ezzel az Igével? Nos, pontosan a fordítottja. Ateizmus azt jelenti,
amikor mindent Isten nélkül tesz az ember. Amikor az Isten hiányzik a szavainkból, a cselekedeteinkből,
az életünkből.
2. Elvileg mi nem vagyunk ateisták. De gyakorlatilag?
a./ sokszor hiányzik az életünk megnyilvánulásaiból
b./ sokszor nem látszik rajtunk, hogy hisszük is azt, amit a szánkkal vallunk
c./ és sokszor nem csak a cselekedetekből, de az indulatainkból is hiányzik Isten
d./ és ami a legszomorúbb: néha az istentiszteleteinkre sem „visszük magunkkal Istent”,
onnan is hiányzik
3. De Igénk arra buzdít: fordítsuk meg életünket és fogadjuk el, amit Isten Krisztusban kínál: a Vele
megtöltött új életet:
Ezért mindent ...
a./ az Úr Jézus nevében
b./ hálás szívvel
c./ és Isten dicsőségére cselekedjetek!
445.
1Thess 1:1-3
A pásztori és gyülekezeti imaközösség
Bev. Pál apostol szinte mindengyülekezetével mély imaközösségben élt, akkor is, ha testileg távol volt
tőlük. Missziói utairól vagy a börtön mélyéről küldi üzeneteit: veletek vagyok imáimban, és érzem
imádságaitokat!
1. A feladott kérdés:
a./ Gondolunke egymásra imádságainkban – vagy önmagunkon túl soha nem jutunk?!
b./ Tudunke jó kívánságokkal gondolni egymásra és jót gondolni egymásról?
c./ Megemlékezünke, sőt hordozzuke beteg, megfáradt testvéreinket, hitetlen szeretteinket?
Ismerjüke, gyakoroljuke a másokért való közbenjárást?
d./ Hálát adunke egymásért Istenünknek? Mindenkor, mindenkiért? Az ellenségeinkért is?
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2. A megfelelő elkötelezettségről – avagy: hogyan válaszolhatunk mások érettünk elmondott
imádságaira?
a./ Isten iránti engedelmességgel és hűséggel
b./ Felabarátom iránti szeretettel
c./ Testvéreim iránti szolgálattal
446.
1Thess 1:2-5
Változatok egy témára
Bev. Sokan sokféleképpen hirdetik Isten Igéjét.
1. Vannak, akik csak érdekből hirdetik:
Az ilyenek a maguk dicsőségét keresik, elismerésre vágynak, hatalomra vadásznak vagy csak a
középpontba akarnak kerülni.
2. Vannak, akik csak színből hirdetik:
Az ilyenek képmutatók: ők maguk nem hiszik, és nem is cselekszik amit mondanak: vasárnapi
prédikátorok, akik „vizet prédikálnak és bort isznak”
3. Vannak, akik csak szóval hirdetik:
Az ilyenek gyönyörű szavakkal tudják leírni azt, amit ők maguk nem éltek át és többet mondanak, mint
amennyinek ők maguk is engedelmeskedni tudnának. Üres a bizonyságtételük, mert kegyességük ugyan
van, de annak erejét nem ismerik vagy egyenesen megtagadták
4. Végül vannak, akik erővel, Szentlélekkel telten és bizonyossággal hirdetik az Igét:
... az ilyenek mondanak is valamit, nem csak beszélnek!
Bizonyságtételük
• őszinte hitből ,
• személyes megtapasztalásból
• az élő Istennel való kapcsolatukból fakad
• és igehirdetésüket gyümölcsök kísérik: ébredés, megtérés, megújulás!
Te hogyan hirdeted az Igét? (1Kor 4:20)
447.
1Thess 1:6-10
Az evangélium befogadása
Bev. Sok drága Igének jut az a mostoha sors, hogy nem fogadjuk be. Egy ideig talán hordozzuk, aztán
elhagyjuk az életünkből.
Mit jelent befogadni az Igét:
1. Engedelmességet jelent: követőjévé leszek az Igének, azaz Krisztusnak. (6.v.) Nem csak hallom, de
cselekszem is az Igét: feltétel nélkül és maradéktalanul. Ezzel Isten akaratát teszem és töltöm be: ez az
ember felelőssége
2. Aki befogadja az Igét, azt Isten igazolja: „Példává is lettetek minden hívő számára ...” (7.v.) Ez az
engedelmes, krisztusi élet „jó illata”, amely szavak nélkül is bizonyságtétel
3. Aki befogadja az Igét, abból az továbbárad: (8.v.) az evangélizálás nem egyszeri alkalmak sora,
hanem életstílus!
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4. A befogadott Ige megtisztítja az életet (9b.v.) – elfordítja az embert a bűntől és odafordítja Istenhez
5. A befogadott Ige összekapcsolja a mennyet a földdel: Jézus Krisztust hozza az ember szívébe
és életébe
Ma, ha az Ő szavát – Igéjét – halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!
448.
1Thess 5:12-13
A lelkipásztorért imádkozni kell!
Bev. A lelkipásztor Isten sáfára és megbízottja, másképp: Isten „szócsöve”, akin keresztül Ő szólni akar
hozzád és formálni akarja az életedet.
Mit jelent tehát a „megkülönböztetett szeretet”, amivel tartozunk őásztoraink felé:
1. Szeresd a pásztorodat!
2. Becsüld a pásztorodat: aki féli és tiszteli Istent, az megbecsüli az Ő szolgáját is.
3. Engedelmeskedj a pásztorodnak, mikor az Isten beszédét és akaratát adja eléd vagy gyülekezeti
szolgálatot bíz reád! V.ö. Zsid 13:17!
4. Fogadd el pásztorod intését is, amikor Isten nevében dorgál és fedd! (Zsolt 141:5; Ez 33:7-9!)
5. Tűrd és szenvedd el pásztorod hibáit: ő is bűnös, gyarló ember. Semmiképpen meg ne vesd azokért,
hanem imádkozz érette és ha az Úr indít, szeretettel segíts azok leküzdésében.
6. Kötelessége a keresztyén embernek, hogy pásztorának tisztességes megélhetéséről gondot viseljen.
(Ez elsőrorban az adakozásban – tizedben – való részvételt jelenti!)
7. Imádkozz pásztorodért: különösen istentiszteletek előtt és után, de azon túl is rendszeresen!
449.
1Thess 5:17
Egyszerű szavak az imádságról
1. Miért imádkozz?
a./ Erre serkentenek és köteleznek Isten világos parancsai és inései
(pl. Zsolt 25:14-15, Mt 26:41 ...)
b./ Imádkozásra serkentenek a szentek példái (Dávid, Dániel, Jeremiás, Pál...)
c./ Imádkozásra serkent az Istentől való szoros függésed: Nála nélkül nem élhetsz, segítsége
nélkül semmit nem tehetsz!
d./ Imádkozásra serkent saját gyenge, nyomorúságos voltod.
e./ Imádkozásra serkent annak gyönyörűséges, felüdítő volta: hiszen magával a Felséges
Istennel beszélhetsz!
f./ Imádkozásra serkent annak nagy ígérete és hatalma (Jn 16:23).
2. Hogyan imádkozz?
a./ Figyelmesen: ne csak a száddal, hanem a szíveddel is!
b./ Mélységes alázattal imádkozz: a Világmindenség Alkotójához és Urához beszélsz!
c./ Buzgón: szíved teljes odaadásával, időt sem sajnálva!
d./ Bizalommal imádkozz (Jak 1:6-7!)
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e./ Tiszta szívvel imádkozz: minden bűntől és gonosztól szabadon. Ha bűnt rejtegetsz vagy
melengetsz szívedben, imádságod nem lesz kedves az Úr előtt!
f./ Állhatatosan imádkozz: az imádkozásban meg ne restülj! Lehet, hogy az Úr nem válaszol a
legelső imádságodra, hanem megpróbálja szándékod komolyságát: soha ne hagyd abba az
imádkozást!
g./ Jézus Krisztus nevében imádkozz: egyedül az Ő érdemében bízva járulhatunk az Atya elé!
h./ Imádkozz, hogy jól imádkozzhass: ne a magad akaratáért, hanem a Szentlélek vezetéséért!
450.
1Tim 2:1-2
Keresztyén hazaszeretet
[Nemzeti ünnepre]
Bev. Krisztus az Úr mennyen és földön is: ha tehát Ő szereti a földi hazát, követőinek is szeretniük és
szolgálniuk kell!
1. A Szentírás tanítása a „hazaszeretetről”:
a./ Az Úr Jétzus példája: Jeruzsálem megsiratása
b./ A Szentírás parancsolatai:
• „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené!”
• „Nincs hatalom, hanem csak Istentől, s amelyak vannak, az Istentől rendeltettek”
2. Miben áll a krisztusi hazaszeretet?
a./ Krisztusi életből – csak úgy lehet a keresztyén valóban „sóvá”, ha betölti azt, amire Ura
elhívta: ha megszentelt életével és munkájával embertársai és így társadalma „hasznára” lesz
b./ Krisztusi bizonyságtételből (4.v.): csak az szereti igazán a hazáját, aki Krisztust szereti!
Csak az szereti igazán embertársait, aki őket Krisztushoz vezeti! Mert egyedül Krisztus tudja
megváltoztatni az ember és a közösség életét egyaránt!
3. Miből táplálkozik ez a krisztusi hazaszeretet?
a./ Abból, hogy a földi hazán túl másik, örökkévaló hazát is ismerünk: az örök haza szeretete a
legjobb ápolója a földi hazának is!
b./ Abból a féltő szeretetből és komoly felelősségből, amelyet a misszióparancs ró Krisztus
tanítványaira
c./ Abból az istenfélelemből és engedelmességből, amely tudja, hogy egyszer számot kell adnia
minden szaváról és tettéről a mennyei Ítélőbíró előtt
Mennyire más lenne országunk, népünk élete, ha mindenki így szeretné felebarátját és hazáját!
451.
1Tim 3:13
Szolgálat a közösségben
(Róm 14:17-19, Tit 3:14)
1. A szolgálat feltételei:
a./ Először lenni és csak azután tenni – azaz: minden szolgálat alapja a Krisztussal megélt életközösség! (Az óember mindig tenne valamit, miközben elhanyagolja a Krisztus „szemlélését”
és a Benne való elmélyülést. Pedig még az engedelmességnél is fontosabb ez, hiszen az fakad
ebből!)
b./ Aki szolgálni akar, annak meg kell tanulnia, hogy önmagát ne becsülje sokra.
És ez jelenti azt is, hogy saját magunkat „érezzük” a legnagyobb bűnösnek.

500 PRÉDIKÁCIÓ VÁZLATA

267

TheoLogion Kiadó

2. Íme, a szolgálatok, amellyel a közösségben egymás felé tartozunk:
a./ A meghallgatás és a másikra ﬁgyelés szolgálata. Ez előz meg minden mást – és ebben van a
legnagyobb hiányosságunk is!
b./ A cselekvő segítség szolgálata – amely örömmel vállalja el a legkoszosabb és legegyszerűbb
munkát is felebarátjáért
c./ Egymás elhordozásának szolgálata
d./ A megbocsátás szolgálata – de ez nem csak egy testvérei kézfogás, hanem őszinte bűnbánat
és bűnbocsánat (v.ö. „Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsá(tot)tunk
egymásnak...”)
c./ Az Igével való szolgálat – de nem mint igehirdetés, hanem mint testvérei tanács, vígasztalás,
vezetés, intés, buzdítás!
3. Mi az, ami alkalmatlanná tesz bennünket ezekre a szolgálatokra?
a./ Lelki vakság és süketség a másik ember nyomorúsága felé
b./ Közömbösség a másik iránt
c./ Elutasítás: ez a megkeményedett vagy megbocsátani nem tudó szív kíméletlen közönye
d./ Lelki gőg: amely nem ereszkedik le a másikig vagy nem engedi azt „fel” magához
e./ Az Istennel való közösség elhanyagolása – ez minden bűn forrása és következménye egyaránt!
452.
2Tim 1:9-10
Isten evangéliuma
1. Mi az üdvösség?
a./ Bűnbocsánat: Isten megbocsátja bűnünket és eltörli büntetésünket Jézus Krisztus érdeméért
b./ De nem csak bűnbocsánat, hanem megtartás: a próbákban, kísértésekben, harcokban
c./ Szent elhívás: az Istennek szentelt életre
d./ Az örök élet ajándéka
2. Az üdvösség forrása:
a./ Nem a mi cselekedeteink, hanem Isten kegyelme
b./ ... és végzése – tehát van bibliai eleve elrendelés, de ezt mi a véges elménkkel felfogni
úgysem tudjuk
3. Az üdvösség alapja:
a./ Isten „örök időknek előtte” kegyelmet adott nekünk Krisztusban ...
b./ ... ezt megjelentette az időben, kétezer évvel ezelőtt, amikor az Úr Jézus a Golgotai kereszten
valóság emberként meghalt ...
c./ ... valósággá teszi előttünk is Szent lelkén keresztül, hogy mi Vele együtt haljunk meg és
támadjunk fel örök életre. Ez az újjászületés
453.
2Tim 1:11-18
Felelősségünk az evangéliummal szemben
1. Az elsőrendű kötelessége az embernek az evangéliumot illetően: befogadni és élni vele!
2. Az elsőrendű felelőssége az embernek az evangéliummal szemben: továbbadni!
3. Az evangéliumot meg kell őriznie (14.v.)
4. Az evangéliumért szenvedni is kell: aki szégyelli az Isten evangéliumát, nem alkalmas a mennyek
országára!
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454.
2Tim 2:1-3
Légy Krisztus jó vitéze!
1. Krisztusnak vitézekre van szüksége!
a./ Krisztus vitézei egy mennyei „eszmét”, értékrendet képviselnek
b./ Krisztus vitézei mennyei erővel harcolnak
c./ Krisztus vitézei mennyei célért küzdenek
2. Íme a behívó: légy Krisztus jó vitéze!
a./ Mert Ő elfogad, amit vagy
b./ De nem hagy úgy, amint vagy! Átformálja az életedet, felkészít a harcra és betölt Önmagával
c./ A harcba nem küld, hanem vezet: előtted és veled megy!
d./ A végső győzelmet már megszerezte a Golgotán
e./ A dicsőségében osztozik az Ő vitézeivel
3. Krisztus jó vitéze: készülj a harcra!
a./ Övezd fel a tested: ez az engedelmesség
b./ Készítsd fel a lelked: ez az imádság
c./ Ismerd meg a te Fővezéredet, Krisztust, minél jobban
d./ Ismerd meg az ellenséget is
4. Legyen korszerű fegyverzeted – ehhez ld. az Ef 6:10-20!
455.
2Tim 2:1-13
Timótheus szolgálata
1. Lelkét betölti a választottak gondja: ez a gyülekezet közösségéért végzett szolgálat
2. Lelkét betölti Isten beszédeinek előmenetele: ez a bizonyságtétel, az evangélium hirdetése
3. Lelkét betölti Urának dicsősége: ez pedig a szent életre való törekedés, hogy szavai, cselekedetei is
Krisztus dicsőségét sugározhassák a világban
456.
2Tim 2:8-13
Szenvedés nélkül nincs áldás
1. Krisztus megtapasztalása:
a./ Emlékezz Krisztusra, aki emberré lett és vállalta az emberlét tökéletlenségét és
nyomorultságát
b./ Emlékezz Krisztus szenvedésére és halálára, amelyből fakad a mi üdvösségünk és örök
életünk
2. Pál apostol megtapasztalása:
Pál nagyon sokat szenvedett az evangéliumért: üldözték, megalázták, börtönbezárták és kivégezték.
Életének és szenvedéseinek áldása az a számtalan gyülekezet és megtért hívő, aki krisztusban elnyerte
üdvösségét az ő bizonyságtétele nyomán
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3. Mindannyiunk közös megtapasztalása:
a./ „Ha vele együtt halunk meg, vele együtt fogunk élni is” – ha felvesszük Krisztus keresztjét,
meg kell halnunk önmagunk számára – de ez a halál az Istennel való közösség áldását hozza el
b./ „Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket ...” – sokan választják a kényelmet és a biztonságot
az evangélium helyett, de ez csak ideigóráig tartó biztonság, amely az örök tűzben nem áll meg!
457.
2Tim 2:11
Igaz beszéd ez!
[Húsvét]
1. Miképpen halunk meg Krisztussal?
a./ Hogyan halt meg Ő? Vérezve, verítékezve, összetörten, megfeszítve – de önként!
b./ A bűnnek halt meg: halála diadalmat vett a bűn és a halál felett!
c./ Előttünk is két út áll:
• vagy meghalunk önként a bűnnek
• vagy – ha ez nem történik meg – az ítéletkor meghalunk Istennek!
2. Milyen az az élet, amelyet a bűnnek meghalt ember Krisztussal él?
Krisztusi!
a./ A bűn rabságában sínlődő élet helyett felszabadult, Istennek engedelmes, megszentelt élet
b./ Énközpontú élet helyett Krisztusközpontú élet
c./ Keserű és békétlen élet helyett örömteli és békességes élet
d./ Földhöz tapadt élet helyett a menny felé tartó élet
458.
Tit 2:11-14
Kegyelem az időben
[Advent]
1. Kegyelem a múltban:
Jézus Krisztus születése, halála és feltámadása által megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden ember
számára – Neked is!
2. Kegyelem a jelenben: tanít minket …
a./ … megtagadni a hitetlenséget
b./ … megtagadni, amit a világ kínál
c./ … megszentelt életet élni
d./ … szolgálni: Istent és az embert egyaránt
3. A jövőben:
A kegyelem boldog reménységgel ajándékoz meg: Krisztus dicsősége újra megjelenik a jövőben
Jel 21:4 – Adventben is ezt várjuk!
Örvendjünk a megjelent kegyelemnek, éljünk általa napról napra, míg be nem teljesül reménységünk az
Úrban!
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459.
Tit 2:11-15
Három karácsony
[Karácsony]
Három karácsonyt ad számunkra az Isten:
1. Az elsőn földreszállt a világ világossága, hogy fényt hozzon a sötétségbe és a bűnösök lelkére
ráhulljon a kegyelem: ez az Isten karácsonya, Krisztus születésének ünnepe
2. A másodikon a bűneiben vergődő ember a bűnbánat útján elérkezik az Úr elé, és boldogan kiáltja:
Megszületett az én Megváltóm! Ez az ember karácsonya, a bűnösből kegyelmet nyert, megváltott és
ujjászületett lélek ünnepe
3. A harmadikon Jézus Krisztus visszajön hatalommal és dicsőségben, hogy ítéljen és uralkodjon: ez
Krisztus karácsonya
460.
2Tim 4:5
Intelem Timótheushoz

1. Légy józan!
a./ Timótheus elismert és kedvelt személyiség volt. A dícséret, az elismerés és az eredmény
Isten országának sok munkását tette már józantalanná. Az ember ilyenkor könnyen elfeledkezik
az alázatról, arról, hogy ő senki, és minden eredmény az Úré. A józanság a minden siker ellenére
való alázatot jelenti
b./ Timótheus vezető volt: emberekkel kellett felelősen foglalkoznia. A józanság most azt jelenti,
hogy ne csak a felszínig, a külsőségekil lásson el, hanem a belső, az elrejtett erényeket
és bűnöket lássa meg. Csak ezzel a józansággal lehet embereket pásztorolni.
c./ Timótheusnak a különböző tanításokkal szemben is józannak kellett lennie: sok tévtanító
okozott szakadásokat akkor Krisztus Testében – ma is szükség van erre a biblikus józanságra,
amikor önmagunkat, másokat, irányzatokat kell megítélnünk
2. Légy kész szenvedni!
a./ Aki Krisztus szolgálatába áll, annak fel kell készülnie arra, hogy üldözni és nyomorgattatni
fog az Ő nevéért (v.ö. pl. Mt 5:10-12) Akit nem ér semmi bántalom Krisztusért, az nem
szolgálja Őt!
b./ Krisztus szolgájának képviselnie kell Isten szentségét és a bűn ítéletét – és ez mindig ellen-állásba fog ütközni, mert az emberek vagy összetörnek Isten Igéje alatt, vagy összetörik azt,
aki hirdeti azokat! De jaj annak, aki az Istentől vett üzenetért nem hajlandó vállalni a
szenvedés útját is!
3. Végezd az evangélista munkáját!
a./ Aki ezt a hivatást felvállalja, az mindenekelőtt arra igyekezzen, hogy őt magát teljesen töltse
be az evangélium!
b./ Csak az végzi helyesen az evangélista munkáját, akinek az egész élet(vitel)e az evangéliumot
prédikálja. Csak a mindennapos cselekedetei fogják hitelesíteni a szavait!
c./ Aki az evangélista munkáját végzi, az végezze alkalmas és alkalmatlan időben: mert emberek
örök életének sorsa bízatott rá!
4. Szolgálatodat maradék nélkül teljesítsd!
a./ Isten országában sokféle szlgálat van: maradék nélkül csak az tudja teljesíteni, aki tudja, hogy
mi az, ami rábízatott. Sokan dolgoznak Krisztusért ott, ahová Ő nem küldte őket, és teszik
azt, amit Ő nem bízott rájuk. A szolgálat mindig válasz, engedelmesség Isten küldő, kirendelő
szavára!
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b./ Senki nem végezhet félmunkát! Ha valaki egy szolgálatot elvállal, Isten szentségéhez és
dicsőségéhez méltó módon kell azt maradék nélkül betöltenie!
c./ A szolgálat célja maradék nélkül Isten dicsőítése legyen! Aki köszönetet vár, aki önmagát
akarja mutogatni, aki a szolgálatából hasznot remél, hiábavaló módon szolgál!
461.
2Tim 4:7-11
Három munkás Isten országában
1. Démás: korábban határozottan állt, de most visszafejlődött
a./ Pál segítőtársa volt (Filem 2-4, Kol 4:14), amikor ő Rómában fogoly volt. Pál akkor már nem
mozoghatott szabadon a gyülekezetek között, így hálás volt azokért, akiket elelküldhetett az
evangélium szolgálatában. Ilyen volt egy darabig Démás is. Ám ő egyszer szembefordult Isten
(Pál által közvetített) akaratával, és elhagyta Pált: 10.v.
b./ A mai gyülekezetekben sok ilyen Démás van: akik egykor Isten országának áldott munkájában álltak, de valamiért, talán csalódtak talán megharagudtak, talán kiábrándultak, megsértődtek,
talán legyőzte őket a világ csábítása – elhagyták az Isten szolgálatának útját. Mára csak
gyümölcstelen fogyasztóivá váltak Isten népének.
2. János Márk: korábban tétovázott, de most áldottan munkálkodik
a./ Egyszer ő is a magaválasztotta útra tért, inkább követte a saját belátását, mint Isten vezetését. Hiányzott még belőle az önmegtagadás. – De megbánta, megalázkodott és visszatért abba a
szolgálatba, amit Isten rábízott.
b./ János Márk példája bátoríthat mindenkit, aki a helyes utat egyszer elhagyta: vissza lehet
térni! Aki megbánja engedetlenségét, újra Isten áldásának hordozója lehet sokak számára!
3. Pál: aki mindvégig állhatatosan és engedelmesen a helyén állt
a./ Pál számára is volt sok alkalom és kísértés arra, hogy elhagyja a helyes utat. De szíve nem
csügged el, az ellene vétkezőknek meg tud bocsátani, a nyomorúságot is hálával tudja hordozni.
Ő megtartotta a hitet egészen a célig (7.v.)
b./ Íme, lehetséges! Boldogok, akik nyomdokában járnak!
462.
Zsid 4:15-16
Győzelem a kísértések fölött
1. Három bevezető kérdés:
a./ Mi a kísértés? – Az a támadás, amivel a Sátán el akar szakítani bennünket Krisztustól. (Valaki
azt mondta: „a kísértés mindig a másik lehetőség” – az első, ami rögtön eszembe jut, mint Isten
gyermekének – és a kísértés a másik.) Fontos: a kísértés még nem bűn – csak támadás!
b./ Csakugyan akarsze győzni a kísértés fölött? – hiszen a bűn csábító!
c./ Ellenségede az, aki Jézusnak ellensége?
2. Hogyan győzött Jézus a kísértések felett? avagy: Milyen tanulságai vannak Jézus megkísértéseinek?
a./ Jézust megkísértette a Sátán – miközben bőjtölt a pusztában
b./ ... amikor Péter azt mondta Neki: „nem eshetik ez meg veled Uram, hogy meghalj ...”
– ragaszkodott a küldetéséhez
c./ ... amikor virágvasárnap királlyá akarták koronázni – alázatos marad
d./ ... a Gecsemánéban, amikor imádkozott, hogy ha lehet, múljék el tőle az a pohár – de az Isten
akaratát választotta, nem a magáét
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3. Hogyan lesz bűn a kísértésből? (Jak 1:15)
Példázat: Azt nem akadályozhatom meg, hogy egy madár elszálljon a fejem felett, de azt igen, hogy
fészket rakjon rajta”
a./ először jön egy kísértő gondolat
b./ elkezd foglalkoztatni
c./ fölébreszti a cselekvés vágyát
d./ végül megtörténik a bűnös cselekedet
4. Hogyan állhatunk meg a kísértésekkel szemben?
Forduljunk oda Jézus Krisztushoz, és hívjuk be Őt életünkbe!
a./ imádkozzunk!
b./ ne a bűnre összpontosítsuk ﬁgyelmünket, hanem a Szabadítóra

Zsid 6:1a
Ld: Mt 5:48!

463.
Zsid 9:27
Elrendeltetett
[Temetésre]
Bev. A halál bizonyosság: nem tudni, mikor, hol, milyen körülmények között ér el, de hogy elér, az
bizonyos!
Mi a halál?
1. A halál: elmúlás
a./ Elfogy az erő
b./ Elfogy a szépség – a férgek emésztenek meg minden szépséget
c./ Elfogy a bátorság – sok vitéz lesz gyáva a halál előtt
d./ Elfogy a jövő – lezáródik az élet
2. A halál: elválás
a./ Elválaszt mindenkitől, aki számunkra kedves volt
b./ Elválaszt mindattól, ami számunkra kedves vagy fontos volt (a hivatásunktól, a birtokainktól)
3. A halál: válaszút
a./ Istennel – kezdet
b./ Isten nélkül – vég!
4. Jézus Krisztus legyőzte a halált!
Ezt a győzelmet kínálja most neked is!
Elvégzett dolog, hogy az ember maghaljon – de Krisztus elvégezte a feltámadás művét is!
Melyik halált választod?
Melyik életet választod?
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464.
Zsid 11:23-26
Háromszor negyven év
1. Az első negyven éven át Mózes úgy gondolta, hogy ő „valaki”
a./ azt hitte: erős – de erejével csak a bűnt szolgálta
b./ azt hitte: ítélkezhet – de őt ítélték, és menekülnie kellett
c./ azt hitte: ő az Isten küldötte – pedig még nem volt az
2. A második negyven év alatt megtanulta, hogy ő „senki”
a./ negyven év a pusztában – magány
b./ negyven év az állatokkal – alázat
c./ negyven év idegenben – Istenreutaltság
3. A harmadik negyven év alatt megtapasztalta, hogy Isten a „minden”
a./ szolgálatra hívta
b./ csodákat tett
c./ megszabadította Izráelt Egyiptomból
d./ csodálatosan őrizte és vezette a sivatagi vándorlások évei alatt
e./ beteljesítette az ígéretét
465.
Zsid 12:1-2
A ránk bízott harc
1. A harc elrendelése:
a./ Isten „elrendelte”: fuss! A megszentelődés csak az örök cél felé való megfeszített futással
érhető el! Aki nem fut, és kivonja magát a harcból, előre lemond a győzelmo koszorúról
b./ A harci helyzet nagyon komoly: hatalmas az ellenség:
• bennünk is
• és körülöttünk is
Sanyargassuk meg testünket (1Kor 9:27), hogy a harcra alkalmasak legyünk!
2. Hogyan állt elő ez a harci helyzet?
a./ A világmindenség eseményei mögött a leghatalmasabb háború folyik: Isten és a Sátán közötti
harc, amelynek színtere a föld és az ember lelke
b./ Harcosok vagyunk, mert ugyan Krisztus a Golgota keresztjén kivívta az alapvető győzelmet,
ennek a földi megvalósítása még nem teljes: ez a mi naponként „harcunk”
c./ Harcolnunk kell, mert Isten törvénye a bűn hatalma alá vetett világban soha nem lesz elfogadott: a világ is, a lélek is lázadni fog ellene
3. Hogyan győzhetünk?
a./ A győztesre nézve: Krisztust követve! Ő példája győzelmünknek, vezetője seregünknek és
személyes segítője tusakodásunknak
b./ Az ellenségre is nézve: aki nem veszi komolyan az ellenséget, nem méri fel az erejét,
előbbutóbb kibékül vele! Ez a pusztulás kezdete!
Ellenségünk arcai:
• a világ csábítása
• a bűn
• a terhek
c./ A célra nézve: aki nem találja el a célt, csatát és életet veszíthet! – Fil 3:14!
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466.
Zsid 12:2
Nézz Jézusra!
1. Mint példaképünkre:
a./ Ahogy ellenállt a Sátán kísértésének
b./ Ahogyan szerette és szolgálta az embertársait
c./ Ahogyan engedelmeskedett az Atyának mindhalálig
d./ Nézz az alázatára és a szelídségére
2. Mint vezetőnkre:
a./ Aki tanácsol
b./ Aki megvígasztal a szomorúságunkban
c./ Aki megment a bajban és kivezet a nyomorúságunkból
3. Mint üdvözítőnkre:
a./ Aki kiﬁzette helyettünk bűneink büntetését a Golgotán
b./ Aki új szívet és új életet ajándékoz nekünk
c./ Aki Önmagát ajándékozza nekünk, s önmagán keresztül az Atyával való gyermeki
közösséget
d./ Aki örök életet ajándékoz nekünk
Amíg Őreá nézünk, nem érhet baj bennünket!
467.
Zsid 12:5-11
Fenyítés
Bev. Mit jelent a „fenyítés” szó? „Nevelni, edzeni”. Gyakran összekeverjük a büntetéssel, és bár tartalmazhat azt is, mégis a végcélja, hogy megmentsen és helyreigazítson. Így lesz a gyermekből érett
felnőtt.
1. Hogyan fenyít Isten?
Általában a körülményeken keresztül...
a./ Anyagi veszteségek útján (nem csak pénz, de pl. betegség, nyomorúság ... Jób!)
b./ Megengedi az üldöztetést, a gúnyt, a bántást Krisztus nevéért (korai keresztyénség!)
c./ Néha megengedi a halált is (1Kor 11:30!)
d./ Időnként megvonja tőlünk a jelenlétét (szintén Jób könyvénak az alaptémája!)
2. Miért teszi mindezt Isten?
Nevelni akar, kigyógyítani soksok lelki nyavalyánkból, ami miatt eltávolodtunk Tőle:
a./ a lelki elbizakodottságból és gőgből (2Kor 12:7!)
b./ önbizalomból
c./ a világba vetett bizalmunkból
d./ a megelégedettségünkből, amit a hitéletünkben, szolgálatunkban elértünk
3. A végső válasz erre a miértre:
a./ hogy megmentsen bennünket az örök élet számára
b./ hogy használhatóvá formáljon a Krisztus szolgálatára!
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468.
Zsid 12:5-11
Isten tornatermében
Bev. Isten megfenyíti azt, akit szeret – de ez a fenyítés csak akkor lesz hasznára és épülésére, ha megérti
azt és alkalmazni tudja.
1. Először nézzük, milyen helytelen reakciók léteznek Isten fenyítésére:
a./ Semmibe vesszük a fenyítést – azaz nem befolyásolja korábbi helytelen magatartásunkat.
b./ Elgyengülünk vagy elbátortalanodunk és ,egadjuk magunkat. Zúgolódunk, panaszkodunk és
nem csinálunk semmit.
c./ Megkeseredünk (15.v.!)
2. Mit tegyünk?
a./ ne magára a próbára ﬁgyeljünk, hanem mindazokon túl Krisztus szeretetére és az Atya
kegyelmére!
b./ A próba mindig ﬁgyelmeztet: valami baj van! Próbáljuk megkeresni az okát önmagunkban:
tartsunk önvizsgálatot az Úr előtt!
c./ Valljuk meg Istennek azt, amiben nem az Ő útját követtük!
d./ Egyenesítsük ki az ösvényt, amin járunk (13.v.) – miután Istentől bocsánatot nyertünk,
hozzuk helyre azt, amit elrontottunk!
e./ Törekedjetek mindenki iránt békességre és a szent életre, amely nélkül senki nem láthatja
meg az Urat (14.v.) – azaz kezdjünk el engedelmeskedni Istennek!
3. Végül, hatalmas bátorításként: Nézzünk Krisztusra (2.v.!)
469.
Zsid 12:6
A keresztyén és a szenvedés
Bev. A szenvedések bizonyítják, hogy Isten törődik velünk, hogy minkálkodik rajtunk éppen azért,
mert szeret.
1. Íme hat ok, amiért kerülnünk kell a gondok miatti aggodalmaskodást:
a./ A gondok haszontalanok – gondjaid egyetlen perccel sem hosszabbítják meg életedet
(v.ö. Mt 6:27)
b./ A gondok károsak – önmagunk balga, felesleges megterhelése a harcban
c./ A gondok nem méltóak Isten gyermekeihez – a mező liliomai és az ég madarai sem
aggódnak!
d./ A gondok földi gondolkozásra vallanak – kéréseinket és gondolatainkat a földi dolgokra
irányítják (ruha, étel, munka) a mennyeiek keresése helyett
e./ A gondok bálványozásra vallanak – túlságosan foglalkoznak földi javak bírásával vagy
hiányával: ez a Mammon szolgálata!
f./ Aggódni pogányság – „Mindezeket a pogányok kérdezik” (Mt 6:32) Aki a kegyelem
birodalmában, mindenben Istenttől függve él, ne viselkedjen úgy, mintha kívüle állna!
2. Az igazi hit hat válasza a szenvedésre:
a./ Az igazi hit az élet nehézségeiben Isten jelenlétének bizonyságát látja: „Isten úgy bánik
veletek, mint ﬁaival. És melyik ﬁút ne fenyítené az apja?” Ahol hiányzik a fegyelmezés, ott
nincs igazi apa sem!
b./ Az igazi hit Isten szerető vezetésének tekinti a gondoskodást: az életet formáló szeretet
eszközét látja benne
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c./ Az igazi hit a szenvedés közepette is bízik
• Isten bölcsességében
• minden döntésének tévedhetetlenségében
• és akaratának hasznosságában
d./ Az igazi hit a történések legnagyobb zűrzavarában is számol a világkormányzó Isten
mindenek felett rendelkező hatalmával
e./ Az igazi hit kritika és zúgolódás nélkül veti alá magát Isten kormányzásának
f./ Az igazi hit az élet minden sötétségét útnak látja az örök világosság felé – „Minden fenyítés
jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságosság
békességes gyümölcsével ﬁzet azoknak, akik általa gyakoroltatnak” (11.v.)
470.
Zsid 12:12-13
Újra elindulni!
1. Megfáradunk és összeroskadunk:
a./ hiszen hordoznunk kell bűneink terhét
b./ hordoznunk kell egymás terhét
c./ és hordoznunk kell Krisztus terhét
2. Nem baj, ha elfáradunk!
a./ Zsolt 20:9: „Azok meghanyatlanak és elesnek, mi pedig felkelünk és megállunk!”
b./ beleeshetünk bármilyen mély verembe és lehet ott bármilyen sötét – fölfelé mindig
nézhetünk!
c./ „Egyenesítsétek föl lecsüggedt kezeiteket...” – csak annyira, hogy össze tudjátok kulcsolni
– mert Isten nincsen messze, csak egy imádságnyira!
d./ de mindig menjetek tovább!
471.
Zsid 12:18-29
Krisztus a gyülekezet gazdagsága
1. Krisztus a gyülekezet mennyei gazdagsága:
a./ Mi hívők, mindennel „bírók” vagyunk: mindenünk csak „kölcsön” van, hiszen mi az, amit
magunkkal vihetnénk innen a földről a anyagai javaink közül?
b./ Már itt, e földön vannak javaink az eljövendő mennyei világból:
• Járulhatunk a „Sion hegyéhez”: az Isten jelenléte elé
• angyalok ezreihez
• elsőszülöttek seregeihez, a Gyülekezethez
• mindenek igaz bírájához: Istenhez
• az Úr Jézushoz, az Újszövetség közbenjárójához
• a „meghintésnek véréhez”, amely jobban beszél, mint az Ábel vére
2. Amire bennünket ez a mennyei gazdagság tanít:
a./ Ez a gazdagság kötelez: Sokat kaptunk – tőlünk sokat is vár Urunk! (A földi életben az
adósság a szegénységből származik, a mennyei életben a gazdagságból!)
b./ Ez a gazdagság semmit nem garantál: lehet, hogy áldással indultál, de szegény maradsz! A
múlt megtapasztalásai sohasem garantálják sem a jelenben, sem a jövőben ugyanazt az erőt és
áldást! Sohasem a „tegnap” Krisztusa segít rajtad, hanem a „ma” Krisztusa! Ezért feltétele az
üdvösségnek az, hogy mindvégig megálljunk!
c./ A gazdagságot meg kell valósítani (28.v.): keresztyénnek lenni nem csak annyit jelent:
áldásokat kapni – hanem ezekben az áldásokban élni!
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472.
Zsid 13:8
Jézus Krisztus örökkévalósága
1. Kicsoda Jézus Krisztus a múltban?
a./ Egyenlő az Atyával
• a teremtésben – Ján 1:1-14
• a megszentelésben – Zsid 9:13-14, Ef 1:1-4
• a dicsőségben – Róm 11:36
• a gondviselésben – Csel 17:22-30, 1Kor 10:1-4
• a megtartásban – Ján 10:27-29
b./ Isteni ígéret:
• a szabadítás ígérete – 1Móz 3:15, Mt 1:21, Ján 8:36
• a megváltás ígérete – Jel 5:1-9, Mik 5:2
• az üdvösség ígérete – Ézs 49:6
Ez tegyen bennünket hálássá!
2. Kicsoda Jézus Krisztus a jelenben?
a./ Szószóló és közbenjáró (1Ján 2:12
• esedezik érettünk az Atya előtt – Róm 8:34
• közbenjáró Isten és az ember között – 1Tim 2:5
• közbenjárásának haszna és jutalma: Zsid 9:15
b./ Krisztus a gyülekezet feje:
• főpapunk – Zsid 4:14-16
• pásztorunk – 1Pét 5:4
• tanítónk – Mt 11:29, 17:5
• vígasztalónk – Ján 14:13.16
Ez tegyen bennünket engedelmessé és hűségessé!
3. Kicsoda Jézus Krisztus a jövőben?
a./ Az üdvösség és egyben Isten uralmának beteljesedése
b./ A világmindenség ítélő bírója
c./ Az mennyei Jeruzsálem királya
Ez tegyen bennünket reménykedővé!
473.
Jak 1:5
Akinek nincs bölcsessége – kérje Istentől!
1. Nagy hiányossága hívő életünknek, hogy sokszor nincsen bölcsességünk. Mik lehetnek ennek
az okai?
a./ büszkeség
b./ kételkedés
c./ a biblia ismeretének hiánya
d./ közömbösség
e./ a sátán
2. Hová fordulhat, akinek nincsen bölcsessége: „...kérje Istentől”
a./ Ne várja önmagától
b./ Ne kérje másoktól
c./ Kérje Istentől. És kérje állandóan, azaz folyamatosan.
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3. Mi a helyes módja, hogy Istenhez járulj?
a./ Kérje – nem kiérdemelni kell – kegyelem!
b./ Kérje – mert aki kér, elismeri tudatlanságát és tehetetlenségét. – alázat!
c./ Kérje – mert aki kér, az elismeri, hogy hisz a válaszban és bízik annak helyességében.
d./ Kérje – mert aki kér, az elismeri a függőséget, azaz alárendeli magát Istennek.
4. Milyen bátorítást ad még Isten Ígéje?
a./ ő megadja ...
b./ mindenkinek adja ...
c./ bőségesen adja ...
d./ szemrehányás nélkül adja ...
474.
Jak 2:5
Akik Istent szeretik
Bev. Az Isten iránti igaz szeretet valószínüleg ritkább, mint ahogy azt gondolnánk. Szeretni valakit több,
mint hinni létezésében és elismerni nagyságát.
1. Íme az Istent igazán szerető keresztyén tulajdonságai és cselekedetei:
a./ Szereti azt, amit Isten szeret és gyűlöli azt, amit Isten gyűlöl!
Nincs kivétel vagy kompromisszum!
b./ Nem szomorítja meg Istent szándékosan azzal, hogy közömbös szavaival szemben,
engedetlen parancsaival szemben és tudatosan bűnt cselekszik.
c./ Mindennél kedvesebb számára az Istennel való lelki társaság, az imádság, az elmélkedés,
Isten beszédének hallgatása és olvasása.
d./ Minden más társaságnál kedvesebb számára az Isten gyermekeinek közössége.
e./ Ha mégis vétkezik, az őszintén és mélyen fáj neki, bűnbánatot tart és megtagadja illetve
elhagyja a bűnét.
f./ Nehezére esik látni és hallani, amikor Isten nevét vagy ügyét bántját és gyalázzák, viszont
örül, mikor Isten dicsőségét szemlélheti.
g./ Nem csak Isten iránti kötelességére, de felebarátai iránti kötelmeire is gondosan ügyel.
h./ Ha bármi nyomorúság, szenvedés, baj éri, azokat alázattal, hittel, béketűréssel és bízó
örömmel viseli, Istennek szerezve dicsőséget ezzel is.
2. Mi erősíthet meg Isten szeretetében?
a./ Az, ha vállalja a világ szegénységét
b./ ... és egyedüli gazdagsága a Krisztusban való hite!
475.
Jak 2:14-22
A cselekedetek nélküli halott hit
1. Az ilyen hitnek nincsen haszna
2. Az ilyen hitnek nincsen gyümölcse
3. Az ilyen hit nem megmutatható, nem vonzó
4. Az ilyen hit nem tesz boldoggá és megelégedetté
5. Az ilyen hit nem építi Isten országát
6. Az ilyen hit nem üdvözít!
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476.
Jak 3:2-12
Hamis tanúk
Bev. Komoly ﬁgyelmeztetése ennek az Igének: minden szót felelősség kimondani!
1. Hogyan tanúskodunk hamisan mindennapjainkban?
a./ Leggyakoribb formáját észre sem vesszük: fecsegünk, locsogunk összevissza felelőtlenül,
meggondolatlanul, a cél és az indulat tisztázása nélkül.
b./ Ennél sokkal szörnyűbb, amikor valaki tudatosan használja beszédét a másik kárára és
rombolására. (Vádolás, rosszindulatú feltételezés, bűneinek szétkürtölése ...)
c./ Egymás ellen tanúskodunk akkor is, amikor más vádol valakit, ártatlanul, mi pedig
hallgatunk. Nem védjük meg azt, akinek becsületét bántják. Egyáltalán, amikor nem állunk ki
az igazság mellett!
d./ Ami a hívő embereket fenyegeti: a ki nem mondott, elhallgatott vagy rosszul alkalmazott
(rendszerint törvényeskedő) Igével is lehet hamisan tanúskodni! De ugyanez tesszük, amikor
az evangéliumot hallgatjuk el.
2. Hogyan éljünk a szavainkkal?
a./ Csak azt és csak akkor mondjuk, ha azzal építünk! A valós dolgokat is csak a szeretet teszi
„igazsággá”!
b./ Krisztus evangéliumát soha ne szégyelljük – Ő sem szégyellt bennünket az Atya előtt!
477.
Jak 5:14-15
Betegek tanítása
1. Vedd eszedbe, hogy minden Istentől van, tehát betegséged is: Tőle fogadd hát!
2. Ezért béketűréssel fogadd és viseld! Hiszen:
a./ Aki rád bocsátotta, tudta miért teszi
b./ Aki rád bocsátotta, Úrmindenek felett, az életed és a betegséged felett is
c./ zúgolódással semmit nem használsz, inkább méginkább szenvedsz miatta
d./ az Istent szeretőknek minden hasznukra válik (Róm 8:28)
3. Vizsgáld meg életed és tarts bűnbánatot!
4. Gyakorold magad szolgálatban: imádkozz testvéreidért!
5. Rendeld alá magadat Isten akaratának és légy kész elfogadni Tőle akár a halált is.
6. Az orvosságokat, mint Isten eszközeit meg ne vesd, de gyógyulásodat Istentől reméld és kérd!
7. Légy hosszútűrő fájdalmaidban és nyomorúságaidban! (Gondolj arra, Isten mennyit tűrt éretted!)
478.
1Pét 1:18-19
Krisztus drága vére
Bev. A vér kezdettől fogva drága dolog Isten előtt (1Móz 9:4-6).
Miért oly drága (nagy érték) a Jézus vére?
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1. Krisztus vére megváltó erő: (Gal 3:13)
a./ megváltott a törvénytől
b./ annak átkától (azaz a bűn büntetésétől)
c./ a haláltól
2. Krisztus vére megbékítő erő: (Róm 3:25)
a./ megbékít önmagammal
b./ megbékít embertársaimmal
c./ megbékít Istennel
3. Krisztus vére tisztító erő: (1Ján 1:7)
a./ megtisztít a bűntől
b./ megtisztít a bűnös természettől
4. Krisztus vére megőrző erő: (2Móz 12:13)
a./ megőriz a kísértésekben (a bűnnel szemben)
b./ megőriz a halállal szemben (örök élet)
5. Krisztus vére megszentelő erő (Zsid 9:14)
a./ megszentel – elválaszt a bűntől
b./ megszentel – küldetést bíz rád
6. Krisztus vére gyógyító erő (Ján 6:55)
a./ meggyógyítja a testet
b./ meggyógyítja a lelket
c./ kigyógyít a bűnből
7. Krisztus vére megerősítő hatalom:
a./ megerősíti a szövetséget
b./ megerősít szeretetben
c./ megerősít hitben
d./ megerősít kitartásban
e./ megerősít a másokért való szolgálatban
8. Krisztus vére a győzelem jele (Jel 12:11)
479.
1Pét 2:18-25
A meg nem érdemelt szenvedés
Bev. Itt rabszolgákról van szó – Péter mégsem társadalmi reformtörekvéssel, hanem lelkigondozói
szeretettel szól, nem csak hozzájuk, de mindenkihez, aki igazságtalanul szenved.
1. A meg nem érdemelt szenvedésről:
a./ Ilyen mindig volt és mindig lesz – a bűn következménye.
b./ Az ilyen ember mégis jól teszi, ha megvizsgálja: vajon tényleg igazságtalanul szenved?
• nem a lustasága miatt?
• a hűtlensége miatt?
• az engedetlensége miatt?
• a mulasztásai miatt?
• saját rossz kedélye miatt?
• utálatos természete miatt?
c./ Az igazságosnak és igazságtalannak megítélésében hallatlanul megromlott a látásunk!
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2. Azt írja Péter: ez kedves dolog Isten előtt!
a./ Ezzel a tudattal nem kell önmagunk sajnálásával és sajnáltatásával kiegyenlítenünk a
bántalmakat.
b./ Ne magunknak akarjunk ilyen helyzetből dicsőséget aratni, hanem próbáljunk meg Istennek
dicsőséget szerezni!
c./ Erre hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az Ő
nyomdokait kövessétek – ebben is!
3. A méltatlan szenvedés két lehetséges következménye:
a./ Az egyiklefelé visz: az igazságtalan szenvedés melegágya a bűnnek: bele lehet keseredni,
gyűlölet ébredhet a szívben, vagy irigységgé vagy cinizmussá fajulhat.
b./ A másik felfelé visz: nevel, megtisztít a bűntől és megerősíti a hitet.
Hogy mihez kezdesz az élet ilyen méltatlan terheivel, egyedül a te választásodon múlik!
4. Minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik!
a./ Nem a szenvedés az, ami nemesít, hanem a mód, ahogyan azt az ember elhordozza!
b./ A gonoszt jóval győzd meg!
c./ Hagyd az igazságosság megítélését az egyedül Igazságos Istenre!
d./ Példát adott Jézus a méltatlan szenvedés elhordozásában – de többet is annál: erőt is! (24.v.)
Nem kell tehát a bántást, az igazságtalanságot ugyanúgy visszaﬁzetni: tegyük annak vállára, aki
azért jött, hogy minden bűnt és igazságtalanságot elhordozzon és a mi vállunkról levegyen!
480.
1Pét 2:20-24
Jézus szenvedése
[Nagypéntek]
1. Az első, ami szemünkbe ötlik: milyen nagyok az Ő szenvedései! – Hová vezesselek, testvérem?
a./ Az utolsó vacsora asztaláhozé, ahol elárultatott?
b./ A Gecsemáné kertjébeé, ahol vért verítékezett?
c./ A főpap udvarábaé, ahol kedves tanítványa is elárulta
d./ A törvényszék elé, ahol megcsúfoltatott, megostoroztatott?
e./ Vagy a golgotai kereszt alá, ahol szörnyű testilelki kínok között meghalt?
2. Feltódul a kérdés: Miérte szenvedés?
Három választ ad a Megváltó keresztje:
a./ Megszabadítja az embert a bűn szolgaságából és a bűn ítéletéből
b./ Eleget tesz Isten igazságosságának
c./ Felragyogtatni a krisztusi szeretetet, amely örökkévaló és életet formáló bizonysága Isten
kegyelmének
3. Hogyan szenvedett Jézus?
a./ Szótlanul
b./ Alázatosan
c./ Engedelmesen
d./ A legnagyobb kínok közt is mentő szeretettel
4. Amit megtanulhatunk Urunk szenvedéséből?
a./ A tanítvány élete és sorsa soha nem lesz más, mint Mesteréé: szenvedések várnak reánk is ...
• a bűn következményeként
• Krisztus nevéért
b./ Tanuljunk meg Krisztus indulatával szenvedni!
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481.
1Pét 2:21
Krisztus követése
Miben követhetjük Krisztus példáját?
1. Az Atya iránti feltétlen engedelmességében
2. Isten és az emberek iránti buzgó és cselekvő szeretetében
3. Alázatosságában és szelídségében (Mt 11:29)
4. A bántalmazások csendes eltűrésében
5. A megbocsátásra való haljandóságában
6. Az emberek tanításában való buzgólkodásában, hogy az Istent megismerjék
7. A szenvedésekor az Isten akaratában való megnyugvásában
8. Ellenségeinek szeretésében
9. Az Isten dicsőségének munkálásában
482.
1Pét 3:10-11
Békesség az emberekkel
1. Törekedjünk békességre, mert egymásnak tagjai vagyunk (Róm 12:5). Egymáshoz tartozunk.
2. Sőt, nem csak egymásnak tagjai vagyunk, de Krisztus Testének vagyunk a tagjai! És Őhozzá nem
méltó a békétlenség! Kevés dolog okoz annyi gyalázatot Krisztusnak, mint saját népének békétlensége
és szeretetlensége!
3. Fel kell ismernünk, hogy a köztünk lévő békétlenség oka gyakran részben vagy teljesen bennünk
keresendő. Törekedjünk az őszinte, alázatos lélekre, a saját felelősségünk elismerésére ahelyett, hogy
mindenért a másikat vádolnánk és ítélgetnénk.
4. Végül: kezdjük el mi a békesség helyreállítását! Ne várjunk a másikra: mert aki jót tehetne, és nem
teszi, bűne az annak!
483.
1Pét 4:7-11
Szolgálat
1. Valóban kész vagye szolgálni Istennek?
a./ ahogy a ﬁatalok mondanák: általában „túl sok a szöveg”
b./ egyeseknek valahogy mindig rosszkor jön a szolgálat: ő kész lenne rá, csak ne éppen akkor ...
c./ kevés emberben van meg az a szent értékrend, hogy az Úr ügye az első!
d./ aki azonban kész szolgálni – az mindig megkapja a szolgálat lehetőségét az Úrtól
e./ és megkapja a hozzá való tehetséget, erőt is
f./ és végül megkapja szolgálatának áldását és gyümölcsét is
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2. Valóban Istennek akarsz szolgálni?
a./ vagy csak önmagad dicsőségét vagy hasznát keresed
b./ vagy csak hogy mások lássák
3. Mit jelent szolgálni?
a./ a szolgálat abban áll, hogy odaszánom életemet, időmet, erőmet, pénzemet ...
b./ a szolgálat nem valamiféle járulékos tevékenység, hanem a Krisztus bennünk élő indulata!
(Valójában engedelmesség!)
4. Ezért váltott meg bennünket Krisztus!
„Az üdvösség nem arra való, hogy az ember elteljék vele, hanem hogy erőt merítsen belőle Krisztus
szolgálatához!” – Kálvin.
a./ Ő magához hívott mindenkit – de azután elküldte őket szolgálni!
b./ Üdvösségem van – mondod. De kinek van haszna ebből?
c./ Akinek van, az felelős azokért, akiknek még nincs!
Készek vagyunk erre?
484.
1Pét 4:8
A szeretet elsősége
1. A szeretet mivolta:
a./ Adni kíván
b./ Boldogítani kíván
2. A szeretet milyensége:
a./ Kitartó
b./ Gyakorolható
3. A szeretet munkái:
a./ Elfedez sok bűnt
b./ Gyümölcsöt hoz
485.
2Pét 1:3
Jézus Krisztus elhívása
1. Mire hívott el bennünket a mi Urunk?
a./ Békességre – 1Kor 7:15
b./ Szabadságra – méghozzá a bűntől való szabadságra – Gal 5:13
c./ Szentségre – 1Thess 4:7
d./ Reménységre – Ef 4:4
e./ Világosságra – szemünk, szívünk, gondolkodásunk és életünk világosságára – 1Pét 2:9
2. Hogyan válaszolhatunk erre a hívásra?
„Annak megismerése által …” – tehát a Krisztus megismerése és Urunkként való elismerése által
3. Mit kínál ez az elhívás? (1 Tim 6:12, 1Pét 5:10)
a./ Örök életet, amely már itt a földön kezdetét veszi
b./ A Krisztus közösségét
c./ Isten örökkévaló dicsőségét
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486.
2Pét 1:5-7
Önfegyelem
Bev. Ez a levél a lelkileg mélyponton lévőkhöz szól (810.v.), nekik akar utat mutatni.
1. Miért különböznek ezek a többi keresztyéntől, akiknek az élete gyümölcsöző és áldásos?
a./ Mert helytelen elképzeléseik vannak a hitről: a hit egymagában „kevés”!
Ki kell egészíteni az apostol által felsorolt dolgokkal!
b./ Ennek az állapotnak az oka kétségkívül az igyekezet hiánya.
2. Hogyan kezdődik a gyógyulás?
a./ Igyekeznünk kell, hogy kiegészítsük a hitünket ezekkel a dolgokkal
b./ Thát mindenekelőtt fegyelemre és rendre van szükségünk!
3. Mivel kell kiegészíteni a hitünket?
a./ jó cselekedetek – a gör. szó belső életerőt jelent: Krisztus erejével és indulatával kell
betöltekeznünk!
b./ tudomány – nem a keresztyén tanok vagy a Biblia ismeretét jelenti, hanem a megértését!
c./ mértékletesség és önuralom – életünk minden területét Krisztusnak kell alárendelni!
d./ állhatatosság – türelmes kitartást jelent a terhek hordozásában, a szolgálatban egyaránt.
e./ kegyesség – gondosan kell ápolnunk az Istennel való kapcsolatunkat is
(csendesség, imádság, istentiszteletek ...)
f./ testvéri és embertárs iránti szeretet – ez nem érzelmeket hanem cselekedeteket jelent!
4. Miután Péter megmutatta feladatunkat, bátorít is bennünket:
a./ Először emlékeztet, hogy „az isteni természet részeseivé lettünk”.
Krisztus felszabadított bennünket!
b./ De nem szabad itt megállni! Miután kiegészítettétek így a hiteteket, „igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat...” (10.v.) És ezt úgy tudjuk megtenni, ha
mindent megteszünk, amit Isten parancsol.
c./ „Mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha!” (10.v.) Amíg Péter Krisztusra nézett,
nem sűlyedt el a vizen járva sem. Csak amikor elfordította a tekintetét Jézusról!
d./ „És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök
országába!” (11.v.)
487.
1Ján 1:6
Az Úr Jézus közössége
Bev. Mikor hit által Krisztust a szívünkbe hívjuk, teljes közösségbe jutunk Vele.
Mit jelent ez a közösség?
1. Közösség az Ő szeretetében: amit Ő szeret, azt szeretjük mi is! Ő szereti az Atyát: mi is.
Szereti a bűnösöket, az emebereket: mi is! Viszont nem szereti a bűnt: ezért ezt mi sem szeretjük!
2. Közösség az Ő vágyaiban: óhajtja az Isten dicsőítését: ezt keressük mi is. Óhajtja a bűnös megtérését:
ezért kell élnünk és munkálkodnunk nekünk is.
3. Közösség az Ő szenvedéseiben: jóllehet, nem leszünk keresztre feszítve, az Ő nevéért gyalázatban,
megvetésben, gúnyban, hátrahelyezésben lehet részünk, sőt, „gyanús” annak a hívőnek az élete, akinek
sohasem kellett ezt elszenvednie, hiszen a világ mindig üldözni fogja a Szentet!
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4. Közösség az Ő munkájában: a mi életünk küldetése az, ami az Övé is volt: hogy az Atya akaratát cselekedjük és a mennyek országát építsük a bűnösök megtérésre való hívásával és az Isten
megdicsőítésével az emberek között!
5. Közösség az Ő örömeiben: boldogsága boldogít bennünket, a Vele való közösség a mi örömünk,
békességünk, megelégedésünk alapja és forrása.
6. Közösség az Ő dicsőségében: az Isten gyermekei együtt ülnek és uralkodnak a Bárány királyi
székében, mint a királyi Vőlegény szeretett menyasszonya!
488.
1Ján 1:9
Bűn és bűnbánat
1. A bűn már nem jelent problémát a mai kor emberének:
a./ Csak az a bűn, ami a BTKban van
b./ Csak az a bűn, ami kiderül
c./ Csak az a bűn, amit én bűnnek ítélek meg
2. Mi a bűn Isten szerint?
a./ Az Istentől való elszakadás állapota
b./ Bűnök: pl. Gal 5:19-21, Róm 1:18-32, 2Kor 12:20b, Ef 5:3-6.18, Kol 3:5-9, 2Tim 3:1-7
3. Mi a bűnbánat?
Nem érzelmi vagy erkölcsi megnyilvánulás!
a./ A Szentlélek láttatja meg a bűnt bűnnek, Ján 16:7-11.13.22
b./ A Szentlélek hirdeti meg a bűnbocsánatot Krisztus áldozatáért, Ján 14:16
c./ A Szentlélek tisztítja meg a bűnöst, 1 Ján 1:7-9
489.
1Ján 2:6
Jézus követése
Miért kövesse a keresztyén Jézus Krisztust?
1. Saját üdvösségéért: „Én vagyok az út ...” – mondta Ő, és csak „Rajta” keresztül juthatunk el az
Atyához, és bocsáttatnak meg bűneink. Az Úr Jézust követni: a halálba és az örök életre való
feltámadásba az újjászületés által.
2. Saját boldogsága végett: aki szeretne felülemelkedni gondjain, elhordozni terheit, békességét megtalálni: járjon úgy, amint Ő járt! Akkor vagytok a legboldogabbak, ha úgy szerettek mindenkit, ahogyan
Ő szeretett, ha úgy fogadtok mindent az Atya kezéből, ahogyan Ő fogadott és úgy szolgáltok egész
életetekkel, amint Ő szolgált!
3. Hitvallásotok végett: aki keresztyénnek, azaz „krisztusinak” vallja magát: valóban legyen is azzá!
Nagy nyomorúsága Isten népének és személyes életünknek, amikor csak mondjuk, de nem éljük
a hitünket!
4. Kövesse magáért az Úr Jézusért: kövesse őszinte, feltétel nélküli szeretetből, hogy példájával
és hitével dicsőséget szerezzen Istennek az emberek között!
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490.
1Ján 2:12-17
Őrizzétek kincseiteket!
Bev. Ne gyűjtsetek kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben! Ld: Mt 6:19-21!
1. Őrizzétek kincseiteket!
a./ Első kincsünk a bűnbánat ajándéka, amit elnyertünk (12.v.)
b./ A másik: hogy „megismertétek az Atyát … és az öröktől fogva való Fiút” (13-14.v.)
Megismerni azt jelenti:
• személyesen találkozni Vele
• közösségben élni Vele
• engedelmeskedni Neki
• szolgálatába állni
c./ Harmadik kincsünk: a győzelem, amit Krisztus szerzett meg nekünk (14b.v.)
• győzelem a bűn felett
• győzelem a kísértések felett
• győzelem a világ felett
• győzelem Isten mellett!
2. Kerüljétek a veszélyt! – Mert a világ is kínálja a maga kincseit:
a./ A test kívánsága: ami ki akar szolgáltatni minket a világnak
b./ A szem kívánsága: amit egy naptól fogva soha többé nem láthatunk, hiszen ez a világ
elmúlik, s minden, ami benne van
c./ Az élet kérkedése: mert azt sugallja, hogy élhetünk Isten nélkül is
491.
1Ján 2:15
Hogyan szeressük a világot?
1. Mit nem jelent ez az Ige: „Ne szeressétek a világot”?
a./ Nem azt jelenti, hogy a hívő ember ne szeresse a földi életét! Hiszen az is Isten ajándéka!
b./ Nem azt jelenti, hogy a hívő semmit nem szerezhet magának, sőt amije van, azt is el kell
hánynia! Hiszen Isten adományai azok, és azért adattak, hogy hasznára legyenek
és szolgálhasson azokkal!
c./ Nem azt jelenti, hogy az emberektől rekesszük el magunkat, világiakkal ne is érintkezzünk
és éljünk remeteéletet!
2. Akkor mit jelent ez az Ige: „Ne szeressétek a világot”?
a./ Életed célja ne földi, anyagi cél legyen, hanem örökkévaló és mennyei!
b./ Olyan túlzott szorgalommal és odaadással ne viselkedj a világi dolgok iránt, hogy azok miatt
elhagyd az üdvösség munkáját!
c./ A földi javak megszerzésében soha ne merülj el annyira, hogy azokeért Istennel szembekerülj
és amiatt engedetlen légy!
d./ E világ gonosz példáit, céljait, módszereit és eszközeit ne kövesd és ne használd!
e./ Amikor Isten akarata az, hogy földi dolgaidban kárt szenvedj, fogadd azt is béketűréssel és
hitben való örömmel, mint amikor az áldását fogadtad!
f./ Amikor Isten e világból és javaiból elszólít, légy kész elhagyni és az Isten karatát követni!
3. Hogyan kell helyesen szeretnünk ezt a világot?
a./ Bizonyságtevő szeretettel: te, aki már szabadultál, mutasd a szabadulás útját!
b./ Felebaráti szeretettel: minden ember javát és üdvösségét munkálva!
c./ Megbocsátó szeretettel: légy kész megbocsátani mindent és mindenkinek!
d./ Imádkozó szeretettel: imádkozz barátaidért és ellenségeidért egyaránt!
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492.
1Ján 3:14-18
A legfőbb jó
1. Csak az él igazán, aki szeret
2. Csak az tud igazán szeretni, aki maga is kapott szeretetet: vagyis abból él
3. Aki igazán szeret, abból kicsordul a szeretet, és bizonyságot tesz Arról, akiből táplálkozik
493.
1Ján 4:7-14
A szeretet csodája
Bev. Ebben a szakaszban tizenháromszor fordul elő a szeretet szó és kétszer a szeretteim megszólítás!
1. A szeretet forrása:
a./ „A szeretet Istentől van” – a szeretet forrása Isten ismerete
b./ „Az által lett nyilvánvalóvá ...” (9.v.) – Isten szeretete Krisztusban jelent meg és ragyogott
fel legteljesebben
c./ „Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy Ő szeretett minket!”
– a szeretet Isten ajándéka
d./ A szeretet forrása Isten. A hozzá vezető út azonban nem a viszontszeretet, hanem a hit!
2. A szeretet tartalma:
a./ „Ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást!”
b./ „Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad!” – Tehát ha nem szeretjük egymást, az Isten
nem lehet bennünk!
3. A szeretet ereje:
a./ Legyőzi a bűnt: megbocsát
b./ Legyőzi az erőszakot: békét teremt
c./ Legyőzi a keserűséget: örömöt ad
d./ Legyőzi az önzést: megtanít adni és szeretni a másikat önzetlenül
e./ Isten szeretete legyőzte a halált: örök életet ajándékozott (Ján 3:16!)
494.
Júd 20-21
A négy védőbástya
1. Épülés a hitben: „Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben...”
a./ építeni magunkat kell
• a Szentírásból
• az Istennel való közösség megélésében
b./ épüljetek egymás hite által!
2. Imádság: „...imádkozván Szentlélek által”
a./ az imádság a hívő ember „lélegzetvétele”
b./ imádkozni folyamatosan és állandóan kell
c./ a Szentlélek által – azaz nem a saját akaratunkért
3. Szeretet: „Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében...”
a./ szeressétek Istent mindennél jobban!
b./ szeressétek egymást magatoknál jobban!
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4. Reménység: „várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát...”
a./ akit nagyon szeretünk, azt nagyon várjuk
b./ akit nagyon várunk, annak fogadására állandóan készülünk
495.
Júd 23
Mentsétek meg őket a tűztől!
1. A bűn olyan, mint a tűz: mindkettőt meggyújtja valaki. A tüzet az ember gyújtja, a bűn tüzét a Sátán.
2. A bűnnek is, mint a tűznek kettős megnyilvánulása van:
a./ Az egyik nyilvános: mint amikor egy ház kigyullad, és a fénye messzire látszik – van ilyen
bűn is
b./ De a másik rejtett: amit sokáig nem vesz észre senki, csak amikor már mindent elemészt
(pl. ilyen az erdőtűz)
3. A bűn olyan, mint a tűz: pusztít
4. Viszont egy örvendetes szempontból is hasonlít a bűn a tűzre: mindkettőt ki lehet oltani!
Mentsétek meg őket a tűztől!
496.
Jel 7:11-17
Letöröl minden könnyet
1. Letöröl minden könnyet:
a./ a bűn okozta fájdalmak könnyeit
b./ a testi fájdalmak és betegségek könnyeit
c./ az élet veszteségeinek és csatavesztéseinek könnyeit
d./ a csalódások könnyeit
e./ a keresztek elleni lázadásaink könnyeit
f./ a hitetlenségünk könnyeit
g./ a szeretetlenségünk könnyeit
Az, hogy odafönn töröl le minden könnyet, nem jelenti azt, hogy idelenn semmi könnyet nem töröl le!
2. De miért nem lesz ott sírás?
a./ mert megszűnik a fájdalom oka
• a testté
• a léleké
• a bűné
b./ mert ott nem lesz Istenen kívül más
497.
Jel 14:4
Az út a Bárány nyomdokában
Bev. Aki a Bárányt követi, oda jut el, ahol a Bárány van!
1. A Bárány útja elkészített út:
a./ Aki a Bárányt követi, annak azt az utat kell végigjárnia, amit Krisztus végig járt: harcolnia és
szolgálnia kell!
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b./ Aki a Bárányt követi, az a saját akaratát és a saját útját egyszersmindenkorra megtagadta.
c./ Aki a Bárányt követi, azt a Bárány fogja vezetni Szent lelke által!
2. A Bárány nyomdokában állandó békességet találunk:
a./ Krisztus a Melkisédek szerinti főpap – Melkisédek azt jelenti: Békesség Királya!
b./ A Bárány nyomdokában járva a békességet Isten bűnbocsátó kegyelmében találjuk meg,
amely felszabadítja a szívet és a lelkiismeretet.
c./ De csak annyi békességünk lesz, amennyire követjük, és addig lesz, ameddig követjük Őt!
3. A Bárány nyomdokában gyümölcsöző életet találunk:
a./ Jézus szolgált nekünk: mint a bárány, az életével!
b./ A gyümölcs több, mint a siker: a gyümölcs megsokszorozódik és élet van benne!
c./ A Báránnyal való közösség gyümölcse a Lélek gyümölcse (Gal 5:22!)
4. A Bárány nyomdokában válunk győztesekké:
a./ Jézus, mint Bárány győzött a bűn és a halál felett.
Ezt a győzelmet nekünk is kínálja – de csak egyetlen úton: „Én vagyok az út ...”!
b./ Krisztus mint bárányokat küldi el tanítványait, hogy győzzék meg a világot.
5. A Bárány nyomdokában juthatunk el egyedül a dicsőségbe: a mennyei Atya elé!
a./ Jézus a maga dicsőségét a mélyből hozta föl: Fil 2:78!
b./ De nekünk ajándékul adja, amit hittel fogadhatunk el.
498.
Jel 14:13
A vígasztaló halál
[Temetésre]
1. A halál napja: a nagy találkozás napja, amire egész életünkben készültünk. Találkozás Mennyei
Atyánkkal
2. A halál napja: a hazaérkezés napja: vágyaink beteljesedése (v.ö. Fil 1:23!)
3. A halál napja: az igazságszolgáltatás napja
4. A halál napja: a nagy jutalomosztás napja. Minden önmegtagadásunk, kereszthordozásunk, harcunk
megkoronázása azzal, „amit szem nem látott, fül nem hallott, ember el nem gondolt …”
5. A halál napja: az Isten közösségében és dicsőségében elrejtett örök élet kezdete!
Végül a halál napja – számunkra, akik itt maradtunk – ﬁgyelmeztetés: mi még előtte állunk e napnak!
És még van lehetőségünk, hogy felkészüljünk e napra, hogy ne vég, hanem kezdet lehessen számunkra
is Isten kegyelméből!
499.
Jel 20:4
Kinek a bélyegét hordjuk magunkon?
1. Mit jelent a bélyeg hordozása?
a./ Akinek a bélyegét hordom, annak a tulajdona vagyok
b./ Akinek a bélyegét hordom, annak a hatalma alatt vagyok
c./ Akinek a bélyegét hordom, azt szolgálom
d./ Akinek a bélyegét hordom, annak az ítélete alá esek
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2. A vadállat bélyege:
a./ Miben nyilvánul meg:
• önzés
• hazugság
• testi gyönyörök hajszolása
• földi kincsek gyűjtése
• lázadás Isten és az Ő Felkentje ellen
b./ Aki azt hordja, az a Sátán tulajdona
c./ Aki azt hordja, az a bűn hatalma alá van vetve
d./ Aki azt hordja, az a Sátánt szolgálja
e./ Aki azt hordja, annak ítélete az örök kárhozat
3. Az Úr Jézus bélyege:
a./ Miben nyilvánul meg:
• az új élet
• az Isten iránti engedelmesség
• a mennyei kincsekért való törekedés
• a bizonyságtétel
• a Krisztusért vállalt szenvedés
b./ Aki ezt hordja, az áron vétetett meg és már Krisztus tulajdona
c./ Aki ezt hordja, felszabadult a bűn hatalma alól és Isten őrző hatalma alatt él
d./ Aki ezt hordja, Isten szolgája és munkatársa
e./ Aki ezt hordja, annak jutalma az örök élet dicsősége
500.
Jel 21:23
A Bárány tanítása
[Három alkalomra]
I. ALKALOM
1. A Bárány szeretni tanít:
a./ a szeretet igazság
b./ a szeretet odaadás
c./ a szeretet engedelmesség
d./ a szeretet élet
2. A Bárány hordozni tanít:
a./ a betegek, szenvedők terheit
b./ és mások bűneit
3. A Bárány alázatra tanít:
a./ az alázat: erő, amely a maga munkáját inkább kisebbíti
b./ az alázat semmit nem tud önmagáról: azt sem, hogy alázatos
II. ALKALOM
1. A Bárány megtanít az önmegtagadásra:
a./ kigyógyít az önzésből
b./ ... az önbizalomból
c./ ... az önsegélyezésből
d./ ... az öntetszelgésből és öndicsőítésből
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2. A Bárány csendességre tanít:
a./ az emberek előtt
b./ Isten előtt!
3. A Bárány megtanít helytállni a szenvedésben:
a./ akár büntetés az
b./ akár próba
c./ akár Krisztusért való szenvedés
III. ALKALOM
1. A Bárány engedelmességre tanít:
a./ minden bűn valójában engedetlenség
b./ az engedelmesség hatalmat ad
c./ az engedelmesség gyümölcsöt terem
2. A Bárány bízni tanít:
a./ bízott életének minden percében és történésében
b./ bízott még a kereszten is
3. A Bárány szolgálni tanít:
a./ szolgált egész életében
b./ szolgált a halálában
c./ szolgálatának egyetlen mozgatórugója volt: a szeretet!
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