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A jelen sorozat tanításáról  
5 jellemző mondható el 
 Személyességre törekszik 
 Párbeszédre épül, amelyben a másik ember véleménye is  
     formálja a saját látásomat. 
 Kiscsoportos keretekben őszinte, a csoport minden tagját meghallgató 

beszélgetésben, gyakorlati kérdéseket boncolgat, ezért időigényes. 
     (A kiscsoportos beszélgetés egy rövid, lelket érintő kérdéssel kezdődik és 

imaközösséggel folytatódik, ahol mindenkit megkérdezünk: mi életed 
problémája, amiért szeretnéd, hogy  a melletted ülő imádkozna?) 

 A csoportvezetést nem teológusok, lelkészek végzik, hanem felkészült 
gyülekezeti tagok, presbiterek, akik a felkészülés során találkoznak. 

 Teljes biblikusságra törekszik, így felekezeteken túlmutató hatása is lehet. 
     A  6-7 dia témánként összefoglalja, segíti a felkészülést az alkalmakra. 



AJÁNLÁS 
  
 Szeretettel ajánlom presbiteri bibliaórai közösségek számára a következő 

diasorozatot. Javaslom, hogy a Testvérek figyelmesen, megbeszélés során 
vegyék át az itt található gondolatokat. 

 Az igehelyek hadd legyenek mindig középpontban: azokat az igeszakaszokat is 
keressék ki a Szentírásban a Testvérek, amelyek a diákon nincsenek idézve, 
hanem csak a biblia helyük van megadva. 

 A kérdések is azt segítik, hogy a bibliaórai közösség minden tagja csendesedjen 
el, gondolja át az itteni  üzeneteket, és vegyen részt a beszélgetésben. Merjünk 
bátran vallani, bizonyságot tenni hitünkről, Megváltó Urunkkal való 
kapcsolatunkról, életünkben megtapasztalt áldásairól. 

 Isten áldása legyen a presbiteri bibliaórai közösségeken! 
  
 Dr. Balla Péter 
      református lelkész 
      a Károli Gáspár Református Egyetem 
      rektora 

 



1. Személyes hit. „A hit a reménylett dolgok valósága  
és a nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsid 11,1).  

 Ha személyes hitről beszélnénk elkerülhetetlen, hogy az ószövetségi hithősök 
ne jutnának eszünkbe. Elcsodálkozunk Ábrahám (a hívők atyja)hitén, azon a 
feltétlen bizalmon, amit az egyetlen, későn született fia feláldozásánál tanúsít. 
Elcsodálkozunk a hadvezér Józsué biztos hitén, amikor Jerikót bevette. 

 Újszövetség a hitet mindig Jézus Krisztussal kapcsolja össze.  
 Ám az egyetlen igaz hitnek több árnyalata is feltűnik.  
     1.  A szinoptikus evangéliumokban különösen hangsúlyos, hogy aki hisz,  

az minden körülmények között lehetségesnek tartja Jézus csodálatos és 
győzelmes beavatkozását az eseményekbe. Ez a hit nem ismer lehetetlent 
(Mk. 11,23). 

 2. János evangéliuma sajátos hangsúlyt tesz a hit és látás  
         összefüggésére. Aki hisz, az meglátja Isten dicsőségét,  

    amely a Fiúban jelentetett ki (Jn. 20,27).  



1.1 Személyes hit 
 Az igazi látást, vagyis a hit fokozatait szemléletesen írja le a Jn. 9. 

fejezet, a vakon született ember meggyógyításában. Először csak azt 
állítja, hogy Jézus Istentől jött (Jn. 9,31 ), végül Jézus nyitja meg  
a szemeit, hogy higgyen benne (Jn. 9,35). 
 

 A hitetlenség itt a világ megátalkodott vakságát is jelenti.  
Azt a sötétséget, amely nem képes befogadni a világosságot.  
János tanítása szerint a hit azonban nemcsak a kijelentés felvillanása  
az ember számára, hanem átmenet is a halálból az életbe.  
Olyan helyzetváltoztatás, amelynek következtében egész életünk, 
egzisztenciánk megváltozik. Átmentünk az Élet oldalára,  
és onnan látjuk immár a halált is (Jn. 11) 



1.2 Személyes hit 
 A sola gratia, sola fide lesz a 16. századi reformáció 

nagy felfedezése is. Noha a sola − egyedül − szócska 
Pálnál még nem szerepel. 

 Ez a hit azonban Pálnál sem zárja ki a cselekedeteket, 
ezért beszél a hittel együtt a cselekvő szeretetről is  

 (Ef. 6,23; 1.Kor. 13).  
 A hit valódiságát kinek-kinek próbára is kell tennie. 

„Önmagatokat tegyétek próbára, vajon igazán  
hisztek-e” (2.Kor. 13,5).  

 Sőt a hit nem beérkezést, nyugalmat, hanem nemes 
harcot jelent (1Tim 6,12). 
 
 



1.3 Személyes hit 
 Páli levelek, s különösen is a Római levél hangsúlya, a 

hit és a megigazulás viszonyára helyeződik.  
 Az „igaz ember hitből él” − mondja egy ótestamentumi 

igének az idézésével Pál (Róm 1,17).   
 Az ószövetségi törvényből és cselekedetekből való 

megigazulást Krisztussal felváltja a kegyelemből, hit 
által való igazság.  
 
 



    1.4 A hit definiciója  
    a zsidókhoz írt levélben 
 A Zsidókhoz írott levélben találjuk a hit talán egyetlen 

fogalmi definícióját. „A hit a reménylett dolgok 
valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés” 
(Zsid. 11,1).  

   A látás és tapasztalás ezért nem a hit része (legfeljebb 
már most is követheti), hiszen a hit valósága 
eszkatológikus elrejtettségben van. Ám aki hisz a 
reménylett dolgok valóságában, az nem hátrál meg. 
Csak a reménnyel párosult hit lehet kitartó a 
megpróbáltatások idején is. 

 Így kapcsolódik a hithez a hűség. 
 



1.5 A Káté szerint az igaz hit, 
    és a hit és a jó cselekedetek kapcsolata 

 21. Mi az igaz hit? 
 Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, 

amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli 
bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium 
által, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is 
bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz,  
ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. 

 91. Melyek a jó cselekedetek?  
 Csakis azok , amelyek igaz hitből, Isten törvénye szerint,  

az ő dicsősségére történnek, és nem azok, amelyek a mi 
vélekedésünkön vagy emberek rendelésein alapulnak. 

 (szőlő, szőlővessző, gyümölcs)  

 



    1.6 A hitre jutás 
 A hit hallásból van, mégpedig Isten igéje által. A meghallott ige  

a fülünkön keresztül az eszünkbe jut és onnan ha hagyjuk,  
eljut a szívünkbe. 

 A Szentlélek által  az Ige mag gyökeret ereszt, kihajt. Úgyis 
mondhatjuk, hogy felülről történik az újjászületés. Isten kezdeményez. 
Ahogy Jézus mondja Nikodémusnak: szükség néktek újjászületni. 
(Isten lelke titokzatosan újjászül)  

 Erre az emberi válasz a megtérés,. A gondolkozás , életvitel, világnézet 
megváltozása. A megtért emberi lélek igyekszik belesimulni  Isten 
tenyerébe, igyekszik az ige szerinti éltre, igyekszik Jézus tanítványa 
lenni, Őt szolgálni. 

    És boldogan vallja magának, hogy az ézsaiási ige neki is szól:  
Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! 

  



1.7 Kérdés a csoporthoz 
 Megtérés után Isten ismeretét szívja magába az 

ember minden lehetséges úton. Törekszik a 
személyes találkozásra Istennel az Igén és 
imádságain keresztül.  

 Fontos a Krisztustestben élni, a testvéri 
közösségen keresztül  hitében erősödni. 

 A fentieket hogyan tapasztalod és gyakorlod a te 
életedben? 
 



    2. Szentírás szerinti élet 

       A Szentírás bizonyságtétele önmagáról: 
1. „Meg van írva” kísértés(Mt. 4,1–11). JÉZUS AZ IGE SZERINT ÉL 
2. „a teljes írás Istentől ihletett” (2Tim 3,16) ÉLETVEZETÉST AD 
3. Mert „Kezdetben volt az IGE..” (János 1.1-5) ÖRÖK 
4. Az Isten beszéde élő és ható” (Zsid 4,12–13) MEGÍTÉLI A BŰNT 
5. „a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei” 

(2Pét 1,21). ISTENTŐL IHLETETT 
6. Semmit hozzátenni, semmit belőle elvenni nem szabad  
       (Jel 22,18.19).  

 



2.1 Szentírás olvasása,  
Igével élni 

A korai keresztyének már a negyedik században 
    kidolgozták a Szentírás olvasásának módszerét.  

Ennek négy lépése volt:  
1. az olvasás, ésszel felfogni –  
2. az Ige szívünkbe engedése –  
3. az Isten utáni vágy megfogalmazása imádságban-   
4. és az Istennel való közösség megtapasztalása. 
    Ezek a lépések ma is jónak bizonyulhatnak számunkra, 

amikor rövid, napokra felosztott szentírási szakaszokon 
elmélkedünk. Ezeket járjuk most röviden végig: 

 



   2.2 Szentírás (Igeolvasás) 
 Az első lépés az olvasás. A szöveget egész lassan 

olvasom, mintha első alkalommal olvasnám.  
Nem csak teológiai ismereteimet kívánom bővíteni, 
hanem Isten szavaival szeretnék találkozni. 

 Ahol egy szó a Lélek által megérint megállok, és 
elgondolkozom, hogy mit váltott ki bennem. 

 Azzal a szándékkal olvasom a Szentírást, hogy 
találkozni akarok Istennel és Jézus Krisztussal,  
akiről mindenekelőtt az Újszövetség lapjai szólnak. 



    2.3 Szentírás (Igeolvasás) 
2. A második lépés, hogy engedem, hogy az Isten Igéje az agyamból a 

szívembe hulljon. Megpróbálom az Igét „megrágni” és ízlelgetni. Újra és 
újra ismételgetem a szívemben. Lukács evangélista példaként Máriát, 
Jézus anyját említi. Az írja róla, hogy miután hallotta a pásztorokat 
„mindezeket a beszédeket megjegyezte és a szívében forgatta” (Lk 2,19). 

            Ez tulajdonképpen nem más, mint Isten Igéjének a bensőnkben való 
ismételgetése, hogy szívünk és lelkünk mélyét egyre jobban áthassa. Az 
Igének nem csupán az értelmünkben kell maradnia, mert a gondolataink 
mindig nyugtalanok, gyakran kalandoznak. Ha a szív fontolgatja Isten 
szavait, az egyre inkább belehatol a tudattalanba, és a lélek mélységét is 
bevilágítja.  

            Az ige „jó ízt” hagy bennünk maga után. A szerzetes atyák ezt az 
állapotot – és ez nekem nagyon kifejező – ruminationak is nevezték, ami 
szó szerint azt jelenti: kérődzés.  

 
 



    2.4 Szentírás (Igeolvasás) 
A harmadik lépés olyan rövid imádságot, imádságokat takar,      
Ahol Isten utáni vágyakozás fejeződik ki. (Szőlőtő-szőlővessző) 
 
A negyedik lépés az Istennel való közösség már Isten kegyelmi 
adománya. A szavak a csendbe vezetnek bennünket, általuk maga 
Isten érint meg bennünket. Ez az érintés formál minket, 
megvilágosít, ugyanakkor belső konfliktusainkat elsimítja, nyitottá 
tesz az életünk fontos és kevésbé fontos elemeinek felismerésére.  
 
Az első szerzetesek számára a legnagyobb titok mindig a Szentírás  
titka volt. Azáltal, hogy olvassuk a Szentírást, mély, különös 
tapasztalatok birtokába juthatunk. Ennek a tapasztalásnak a célja 
az Istennel való eggyé válás, hogy már ne csupán elmélkedjünk 
róla, hanem beteljünk vele és elveszítsük benne önmagunkat. 

 



   2.5 Igeolvasás hatása 
Azáltal, hogy Isten Igéjét keresem és befogadom, 
átalakulhatok.  
Elsősorban nem az én elhatározásaimról és jó 
szándékaimról van szó, hiszen ezeket többnyire nem 
változtatom meg.  
Ha az Ige a bensőmbe, a szívembe hull, kapcsolatba hoz 
azzal, akit jelöl: az öröm, a szeretet forrásával, az élettel, 
amivel Isten megajándékozott, továbbá Jézus Krisztussal, 
aki már bennem lakik, bár gyakran távol vagyok tőle. 

 



  2.6 Bibliaolvasás (önismeretet ad) 
2.Péter 1.21, 2Tim3.16,Jel 22.18,19 

 A Szentírás szavai által megismerjük igazi valónkat . Önismeretet ad. Zsid 4.12-13 A Tejes 
Szentírás élő és ható, élesebb a kétélű fegyvernél,és elhat a szívnek és léleknek, az 
ízeknek és velőknek megoszlásáig és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. 
BŰNBÁNATRA, BŰNVALLÁSRA, A BŰNÖK  ELHAGYÁSÁRA KÉSZTET.  

 Bíznod kell abban, hogy a Szentírás szavai téged is rábírnak, hogy e világhoz új módon 
viszonyulj. Ez a hozzáállás az új élettapasztalatból ered. Nem kell állandóan megerőltetned 
akaratodat, vagy rossz lelkiismeret furdalással élned az életed. A hittel befogadott Ige, az ISTEN 
iránti bizalom megváltoztatja gondolkodásod, léted és magatartásod. 

 A Szentírás szavai mindig gyógyító szavak, az áldott Orvos szavai. 
 A Szentírás szavai érintkezésbe hoznak minket valódi önmagunkkal. Örömre akarnak gyújtani: 

„Ezeket mondtam nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen.”  
        (Jn. 15,11). 
 A Szentírás szavai világítanak utunkon. Társ a mindennapi életben, a szolgálatban. 
     „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” (Zsolt. 119,105). Előttünk ragyognak, hogy 

megtaláljuk és belássuk a számunkra helyes és követendő utat.  
 

Végül a Szentírás megtanít ISTENT dicsőíteni. 
Legyen ŐVÉ a dicsőség most és mindörökké. Ámen 

 



 2.7 Kérdés a csoporthoz 
 Naponta olvasod-e a Bibliád van-e kommentárod, vagy 

magyarázatos Bibliád, hogy jobban értsd az írást? 
 Tudsz –e mindig hinni az Igében, Isten igéreteiben? 
 Tapasztald-e, hogy neked szól egy-egy igerész? 
 A kapott Igét tovább adod-e? 



   3. Imaélet 
MIÉRT JÓ IMÁDKOZNI? 
    Mert Jézus mondta: szüntelen imádkozzatok 
 Mt. 18,19–20: „Bizony, mondom néktek, hogy ha közületek ketten egyetértenek a 

földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. 
Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok 
közöttük.” 

 Szüntelen imádkozzatok 
 Életünkben a Jézusi tanítványság állapotának talán legnyilvánvalóbb 

megnyilvánulása az imaélet. Rengeteg tanítás, prédikáció, olvasmány hangzik 
el erről, de komolyan megértettük-e, miért fontos az imádság az életünkben? 

  Az Istennel való kapcsolatomnak erőforrása-e a mindennapi imádság? 
Amint a szőlőtőből táplálkozik a szőlővessző, és gyümölcsöt terem,  
a nedvek közlekedése a kapcsolat lényege. 



    3.1 Imaélet célja 
 A hívő ember számára az imádság teljességgel érzékeny, szemérmes és 

sebezhető terület, amelyről ritkán beszélgetünk. Föl lehet ilyen kérdést tenni, 
hogy jól imádkoztál? Hogyan gondolkozzunk ezekről? 

  A választ Isten Igéjében és Jézus tanításaiban találjuk. Az imádság elsősorban 
válasz két folyamatos élethelyzetemre.  

 Először is szeretném megérteni, hogy ki vagyok, és miért gondolkodom és 
viselkedem úgy, ahogy az életem különböző szakaszaiban, de különösen 
konfliktusaimban teszem.  

 Másodszor , hogy mit tanít erről Isten?  És személyesen, nekem miben kell 
megváltoznom, hogy megoldódjanak a problémáim. Tehát az imádság, 
tükörbe nézés, amely tükröt Isten mutatja az ő Igéjén keresztül. Az a kérdés, 
bele merek-e nézni?  

     És iránytűolvasás, amellyel az életem célja felé mutat az Isten . 
    A kérdés, hogy elfogadom-e ezt az új irányt és arra akarok-e haladni? Még ha  

kellemetlennek tűnik is? 
 



   3.2 Imaélet Jézusnál 
 Az utolsó vacsoránál, azon a sorsszerű estén, amikor Jézus elárultatott, utolsó 

vacsoráját osztotta meg azokkal, akik a legközelebb álltak hozzá. Annak ellenére, 
hogy tudta, mi vár rá, hálát adott, amikor felemelte a poharat (Mt 26,26–27). 
Micsoda lecke ez számunkra a próbák idejére! Amikor viharfelhők közelítik 
életünket, szembenézhetünk velük úgy, hogy először hálát adunk Istennek, mielőtt 
ki kell innunk saját bánatunk poharát. Jézus a húsvéti vacsoránál mondta el főpapi 
imáját. Majd a Getsemáné kertben. Ahogy az olajbogyók is összezúzatnak, Jézus 
maga is nagy stressz alá került. Lukács beszámol arról, hogy Jézus olyannyira 
gyötrődött és szenvedett, hogy vért izzadott (Lukács 22,41–44). E helyen háromszor 
imádkozta, hogy „legyen meg a te akaratod” (Mt 26,36–44). Ő, aki pár nappal az 
előtt Lázárt feltámasztotta a halálból, most nem akarja kiszabadítani magát a 
halálból. 

 Végül pedig a kereszten. Az evangéliumok összesen hét olyan alkalomról adnak 
számot, amikor Jézus a kereszten megszólalt. Ezek közül az első, a negyedik, 
valamint az utolsó alkalom imádságok voltak. 



    3.3 Imaélet Jézusnál 
 Így kezdte imádságát: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit 

cselekszenek…” (Lukács 23,34). Nem szorította ökölbe kezét és kiáltozta, hogy 
„Ezért elszámolok veletek, és a pokolba küldelek!” Nem. Kinyitotta kezeit, engedte, 
hogy beleüssék a szögeket, és kinyitotta szívét, hogy közbenjárhasson azokért az 
emberekért, akik megölték őt. Azt a mintát állította elénk, hogy nekünk is meg kell 
bocsátanunk ellenségeinknek.  

 Az utolsó szavak, melyeket a kereszten imádkozott: „Atyám, a te kezedbe teszem le 
az én lelkemet.” (Lukács 23,46). Ez az első imádság, amelyet minden zsidó 
kisgyermek megtanul – olyasmi, amit mi is tanítunk gyermekeinknek. „Kezedre 
bízom lelkemet…” – e szavakat a Zsolt 31,5-ben találjuk – azzal a különbséggel, hogy 
Jézus egy szót még hozzátett: „Atyám.” 

 Jézus nem csak végig imádkozta az életét, hanem tanított is az imádságról. Az 
imádság módjáról, vagyis a „hogyanról” három fontos tanítása volt.  

 Hittel imádkozzunk, mert Isten a munkáját, a hitben élő tanítványain keresztül 
akarja elvégezni. Imádkozzunk egy akarattal, egységre törekedve, mert bármely 
tanítványi közösségében elmondott ima így tud csak áldások forrásává válni. 

  Végül pedig azt tanította, hogy imádkozzunk az Ő nevében.  
 



   3.4 Kérdés a csoporthoz 
 Milyen a te belső szobád? 
 Imádságodban van-e hálaadás, bűnvallás, kérés  

és dicsőítés? 
 Imaközösség van –e a gyülekezetedben, és te tartozol-e 

ilyen imaközösségbe? 
 Szerinted miért jó a hangos imádság?  
 Van-e olyan lelki testvéred, akivel együtt imádkozol? 



   4. A VASÁRNAP MEGSZENTELÉSE 
Alapige „2Mózes 20,8–11 
 „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd 

minden dolgodat; de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy 
azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a 
te kapuidon belül van; mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami 
azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, 
és megszentelé azt”. Majd egy másik igeszakaszban (5Mózes 5,12–15): „Tartsd meg a nyugalom 
napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened, az Úr. Hat napon át dolgozz, 
és végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalomnapja. 
Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se 
ökröd, se szamarad és semmiféle állatod, se a lakóhelyeden élő jövevény. Hadd pihenjen szolgád és 
szolgálóleányod hozzád hasonlóan! Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős 
kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened, az Úr. Ezért parancsolta meg 
neked Istened, az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját” 

 Isten nyugalma visszavezethető a teremtésre, amikor Isten megnyugodott, amikor „látá, hogy 
minden jó, amit teremtett”. A másik nyugalom, amikor Isten megbékélt a világgal a kereszten.  

 Így ez a kettős értelme van a nyugalomnak, a teremtésből és a megváltásból származó 
nyugalom (2Kor 5,17–20). 

 Szombat és a vasárnap. Szombat a pihenés napja, Isten megpihent a teremtés után 
vasárnap a feltámadás   napja (bockreszényije) Mi keresztyének vasárnap pihenünk meg és 
ünnepeljük a feltámadást. 

      A megszentelés azt jelenti gyakorlatilag, hogy azzal, hogy Istennek szentelem oda ezt a 
napot, kifejezem, hogy önmagamat akarom oda adni neki. És eközben történik meg a 
nagy csoda. A pihenés ideje a felüdülés idejévé is lesz számomra. „Felüdít az, hogy 
találkozom az Atyával, az Igével és a Szentlélekkel.  
 
 
 
 
 



   4.1 VASÁRNAP MEGSZENTELÉSE 
         Istentisztelet és a bűnbánat  
 A vasárnap megszenteléséhez több renden hozzátartozik a 

bűnfelismerés, a bűnvallás, a bűnbánat, hogy tiszta lélekkel 
tudjuk dicsérni a mi Urunkat. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, 
mert ma nem szívesen beszélünk a bűnről, sem egyéni, sem 
gyülekezeti, sem nemzeti szinten.  Az imádságaink, 
imaközösségeink, de a vasárnapi istentiszteletek imádságaiban is 
elég ritka a bűnvallás. Nem beszélve a bűnbánati Istentiszteletek 
elhagyásáról az Úrvacsora előtt.  

 Hála Istennek, erdélyi testvéreinknél még sok helyen hallani 
Kálvin bűnvalló imádságát a liturgia részeként. Ezért gondoltuk, 
hogy a vasárnap megszentelése témakörhöz szervesen 
hozzátartozik  a bűnvallás. Amit Siklós József, áldott emlékű 
lelkipásztor testvérünk nagyon jól összefoglalt nekünk az 
„Újjászületett  ember természetrajzában.” 
 



   4.2 Vasárnap megszentelése  
                 és a bűnbánat 
 Ézsaiás 1,12 Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és 

tapossátok  udvaromat?  1,13 Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét 
is utálom! Újhold, szombat, ünnepi összejövetel?  

Nem tűröm együtt a bűnt 
és az ünneplést!      

 1,14 Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre  vannak, fáraszt 
elviselni.  

 Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem; bármennyit is 
imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér 
tapad!   1,16 Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz 
tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni! 
Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek 
meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét!  
 
 



    4.3 Vasárnapi szolgálatok 
 Érkezés a templomba egy órával az Istentisztelet előtt 
 Imaközösség 30 perc 
 Templomajtóban a hívek fogadása, esetleges kérdéseikre válasz 
 Tiszteletes(ek): konfirmandusok tanítása, jegyes oktatás, keresztelők oktatása 
 Énekkari próba(énekkari szolgálat) az Istentiszteleten 
 Igehirdetés (laikus lekció olvasása), igehirdetés rögzítése, honlapra tétele 
 Keresztelés,(a  Szentháromság  közösségébe befogad) megfelelő tanító anyag 

átadása 
 Úrvacsora Jézus testével és vérével való szent táplálkozás (fontos:  vagy az 

előtte lévő igehirdetésen, vagy előtte lévő héten bűnbánati Istentisztelet 
tartása és a gyakori úrvacsora) 

 Istentisztelet után a templomudvarban diakónia gyakorlása, iratterjesztés 
 Szőlőtő/szőlő vessző példázatán elgondolkodva szívünkbe engedni, 

elgondolkozni és cselekedetekre váltani az igehirdetést, eggyé lenni a 
Szentháromság Istennel 

 Vasárnap délután családi áhítat(együtt ebédnél a család, egymás tanácsolása, 
betegek látogatása) 
 



       4.4 Vasárnap megszentelése 
         Összefoglalás: 
 ez a szövetség napja (2Móz 19,5-6); 
 ez a pihenés napja (1Móz 2,3); 
 ez hálaadás napja Isten szabadításáért (5Móz 5,15); 
 ez az öröm napja (Zsolt 92,1-6); 
 ez az Istenhez tartozás jele, a ma emberének Jézus Krisztus által.(Zsid. 8.10) 
 ‘Hat napon át munkálkodjál, és végezd el minden dolgodat’, mert szabad vagy; tartsd 

meg és szenteld meg a nyugalom napját, mert ‘szolga voltál Egyiptomban.. és az Úr 
kihozott téged’  - Csak akkor lehetsz boldog az otthonodban, a jólétedben, ha élsz azzal 
az ajándékkal, amit éppen e nap megszentelése közben ad neked az Isten. De bármikor 
úgy cselekedj, hogy az Isten dicsősségét szolgálja.   

 Ma emberének, nekünk keresztyéneknek pedig az Újszövetség napja is, amit az 
értünk meghalt és feltámadott JÉZUS KRISZTUSBAN KAPTUNK. 

 Oroszul a vasárnap: vockreszényije=feltámadás.  
 Ezért a teremtő és megváltó ISTENÜNNNEK legyen hála (RÉ 167 ének) 

 



4.5. Vasárnap megszentelése 
(Kérdések a csoporthoz) 

 Milyen a te vasárnapod és milyen vasárnapot 
szeretnél? 

 Ha vasárnap dolgozol, a hét egy napján eljutsz-e  
a gyülekezetedbe?  

 Hogyan győzöd le a főzés vasárnapi kényszerét?  
 Mind családfő, viszed-e a templomba a családod? 
 A vasárnapi asztalnál Isten dolgai szóba jönnek-e? 



            4.6 Sákramentumok a káté szerint 
 66. K.: Mik a Sákramentumok? 
 F.: A Sákramentumok látható szent jegyek és pecsétek, melyeket a végre szerzett Isten, 

hogy az azokkal való éléssel annál inkább megértesse velünk és megpecsételje az 
Evangélium ígéretét. Tudniillik, hogy Krisztusnak a keresztfán elvégzett egyetlenegy 
áldozatáért: bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz ingyen kegyelemből. 

 Róm. 4: 11; Csel. 2: 38; 1. Kor. 11: 23; 1. Móz. 17: 11; 5. Móz. 30: 6; 3. Móz. 6: 25; Zsid. 9: 7-9, 
24; Ézs. 6: 6-7; 59: 9. 

 67. K.: Arra valók-e és a végből rendeltettek-e az Ige és a Sákramentumok, hogy hitünket 
odairányítsák Jézus Krisztusnak keresztfán való áldozatára, mint üdvösségünk egyedüli 
alapjára? 

 F.: Bizony úgy van. Mert az Evangéliumban arra tanít a Szent Lélek és a 
Sákramentumokban arról biztosít, hogy tökéletes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán 
érettünk megtörtént egyetlen áldozatában van. 

 Róm. 6: 3; Gal. 3: 26-27; 1. Kor. 5: 7. 
 68. K.: Hány Sákramentumot szerzett Krisztus az Új Szövetségben, vagy 

Testamentumban? 
 F.: Kettőt. Úgymint a szent Keresztséget és az Úri szent Vacsorát. 
 Máté 28: 19; 1. Kor. 11: 23-25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

              
                     
                    

           
   

            
                 

                  
                 
                                

                         
               

        
                                

                                 
              

                                           
  
 



       4.7 Szent Keresztség 
 A szent Keresztségről 
 XXVI. ÚRNAPJA. (Vasárnap) 
 69. K.: Hogyan emlékeztet és biztosít a szent Keresztség téged a felől, hogy Krisztusnak a keresztfán 

való egyetlenegy áldozata neked javadra szolgál? 
 F.: Úgy, hogy a vízzel való külső leöntést maga Krisztus szerezte és azzal megígérte, hogy az Ő vére és 

lelke épp olyan bizonyosan lemossa lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet, mint amilyen 
bizonyos az, hogy külsőleg leöntetem a vízzel, mely a test tisztátalanságát mossa le. 

 Mt. 28: 19; 1. Pét. 3: 21; Tit. 3: 5; Márk 16: 16; Csel. 2: 38; Ján. 1: 33; Róm. 6: 3-4; Márk 1: 4; Luk. 3: 3. 
 70. K.: Mit jelent a Krisztus vérével és Lelkével való megmosatás? 
 F.: Azt, hogy Isten kegyelemből megbocsátja a bűnöket Krisztus véréért, melyet keresztfán való 

áldozatában érettünk ontott ki. Továbbá (jelenti) a Szent Lélek által való megújítást és a Krisztus 
tagjaivá szentelést. hogy így minél jobban meghaljunk a bűnnek és istenfélő, feddhetetlen életet 
éljünk: 

 Zsid. 12: 24; Jelen. 1: 5; Kol. 2: 12; 1. Pét. 1: 2; Zak. 13: 1; Ezék. 36: 25; Ján. 1: 33; 3: 5; 1. Kor. 6: 11; 12: 13; 
Róm. 6: 4. 

  71. K.: Hol ígérte meg nekünk Krisztus, hogy olyan bizonyosan megmos vérével és Lelkével, mint ahogy 
a Keresztség vize megmos minket? 

 F.: A Keresztség szereztetésekor, mely így hangzik: Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden 
népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében (Máté 28: 19.). És: 
Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik (Márk 16:16.). Meg is 
ismétlődik ez az ígéret akkor, mikor a Szentírás: az újjászületés fürdőjének és a bűnök lemosásának 
nevezi a Keresztséget (Tit. 3: 5. Csel. 22: 16.). 
 
 
 

 



         4.8  Szent Keresztség 
 XXVII. ÚRNAPJA. 
 72. K.: Tehát egyenlő a vízzel való külső leöntés a bűnök lemosásával? 
 F.: Nem! Mert egyedül csak Jézus Krisztus vére és a Szent Lélek tisztít meg minket minden bűntől. 
 1. Kor. 6: 11; 1. Ján. 1: 7; Mát. 3: 11; 1. Pét. 3: 21; Ef. 5: 26. 
 73. K.: Miért mondja hát a Szent Lélek a Keresztséget az újjászületés feredőjének és a bűnök 

elmosásának? 
 F.: Nagy oka van erre Istennek. Ugyanis ezzel nemcsak arra akar minket megtanítani, hogy miképen a 

víz a test tisztátalanságát, azonképen mossa le Jézus Krisztus vére és Lelke a mi bűneinket. Sőt még 
többet is! Mert ezen isteni zálog és jegy által akar megbiztosítani afelől, hogy olyan biztosan 
megmosattunk lelkileg bűneinktől, amiképen külsőleg vízzel mossuk meg magunkat. 

 Gal. 8: 27; Jelen. 1: 5; 7: 14; 1. Kor. 6: 11; Márk 16: 16. 
 74. K.: A kisgyermekeket is meg kell keresztelni? 
 F.: Igenis. Mert miként a felnőttek, úgy ők is Isten szövetségéhez és gyülekezetéhez tartoznak. És mert 

nekik éppen úgy megígértetett a bűnökből való váltság Krisztus vére által és a hitet munkáló Szent 
Lélek, mint a felnőtteknek: így őket is be kell avatni a Keresztség - mint a szövetség jegye - által a 
keresztyén Anyaszentegyházba. És meg kell őket különböztetni a hitetlenek gyermekeitől; amint ez 
az Ószövetségben, vagy Testamentumban a körülmetélkedés által történt, melynek helyébe a 
Keresztség szereztetett az Újszövetségben. 

 1. Móz. 17: 7, 12-13; Márk 10: 14, 16; Csel. 2: 38, 39; 10: 47; Csel. 10: 48; 16: 3, 15; 1. Kor. 1: 16; Eféz. 5: 25, 26; 
1. Móz. 17: 12, 13; Máté 19: 14; Luk. 1: 15; Zsolt. 22: 11. 
 



      4.9 ÚRI SZENT VACSORA 
 XXVIII. Úrnapja 

 
 75. Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten az Úr szent vacsorájában arról, hogy Krisztus egyszeri 

keresztáldozatában és minden ajándékában részes vagy? 
 

 Krisztus nekem és minden hívőnek meghagyta, hogy egyek a megtört kenyérből s igyak a nekem nyújtott pohárból az ő 
emlékezetére. 
Ezzel együtt megígérte, hogy az ő testének feláldozása és megtöretése, vérének kiontása a kereszten értem is éppúgy 
megtörtént, mint ahogy két szememmel látom, amikor az Úr kenyerét nekem megtörik és a kelyhet nekem 
odanyújtják.  
És azt is megígérte, hogy az ő megfeszített teste és kiontott vére olyan bizonyosan táplálja lelkemet az örök életre, mint 
amilyen valóságosan eszem a kenyérből és iszom a kehelyből, amelyet Krisztus testének és vérének jegyeként az Úr 
szolgája nekem átad. Mt 26,26–28; Mk 14,22–24; Lk 22,19–20; 1Kor 10,16–17; 11,23–25; 12,13 
 

 76. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? 
 

 Nem csak azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő szívvel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök 
életet nyerünk.1  
Hanem azt is jelenti, hogy a Szentlélek által, aki Krisztusban és bennünk is lakozik, mi egyre inkább eggyé válunk az ő 
szent testével2 – bár ő a mennyben, mi pedig a földön vagyunk3 –,  
testéből való testté és csontjából való csonttá leszünk4 azért, hogy miként a test tagjait egy lélek, minket is a Szentlélek 
éltessen és kormányozzon.5 

  
1Jn 6,35.40.47–48.50–51.53–54 • 2Jn 6,55–56 • 3ApCsel 3,21; 1Kor 11,26 • 4Ef 3,16–17; 5,29–30.32; 1Kor 6,15.17.19; 1Jn 3,24; 4,13 
• 5Jn 14,23; 6,56–58; 15,1–6; Ef 4,15–16 
 



   4.10 ÚRI SZENT VACSORA 
 77. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket ugyanúgy táplálja testével és vérével, mint ahogy ők ebből a 

megtöretett kenyérből esznek és ebből a kehelyből isznak? 
 Az úrvacsora elrendelésekor, amikor így szólt:1  

„Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: Vegyétek, 
egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a 
poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, 
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak 
halálát hirdessétek, amíg eljön.”  
Ezt az ígéretet Pál apostol is megismétli, amikor ezt mondja:2 
„A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem 
a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk.” 

 1Kor 11,23–25; Mt 26,26–28; Mk 14,22–24; Lk 22,19–20 • 21Kor 10,16–17 
 XXIX. úrnapja 
 78. Átváltozik-e a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé? 
 Nem.  

Ahogy a keresztség vize sem változik át Krisztus vérévé, és nem az mossa le a bűnöket, hanem csak isteni jegy és zálog.1  
Ugyanígy az úrvacsorai kenyér sem változik át Krisztus testévé, hanem a sákramentumokra való tekintettel és a 
Szentlélek közlésmódja3 szerint nevezzük Krisztus testének. 

 Mt 26,29; Mk 14,24 • 21Kor 10,16–17; 11,26–28 • 31Móz 17,10–11.14.19; 2Móz 12,27.43.48; Tit 3,5; 1Pt 3,21; 1Kor 10,1–4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

           
 

             
                    

     
                  

                     
                    
   

 

                        
            

 
      

 
                 

     
        
            

 
   

 
              

 
 

             
                 

        
 

         
 



4.11 ÚRI SZENT VACSORA 
79. Akkor miért nevezi Krisztus a kenyeret az ő testének és a poharat az ő vérének, illetve az ő vére

általi új szövetségnek? Pál apostol pedig miért beszél a Krisztus testével és vérével való
közösségről?

 Krisztus alapos okkal mondja ezt. Nemcsak tanítani akar minket, hogy lelkünket úgy táplálja megfeszített
testével és kiontott vérével örök életre, ahogyan mi tápláljuk földi testünket kenyérrel és borral, hanem
ezzel a látható jeggyel és záloggal egészen bizonyossá akar tenni minket, hogy egyrészt a Szentlélek
munkája által olyan valóságosan részesedünk az ő testében és vérében, mint amilyen valóságos az, hogy e
szent jegyeket az ő halála emlékezetére elfogyasztjuk;2 másrészt, hogy Krisztus szenvedése és
engedelmessége annyira a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna el mindent, és mi magunk
tettünk volna eleget a bűnért.

 Jn 6,51.55 • 1Kor 10,16–17



    4.12 ÚRI SZENT VACSORA 
 81. Kik járuljanak az Úr asztalához? 
 Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, ám bíznak abban, hogy Isten 

bűneiket megbocsátotta, a még meglévő gyengeséget Krisztus szenvedése 
és halála elfedezte,  
és igyekeznek hitüket erősíteni és életüket megjobbítani.  
A meg nem térők és a képmutatók viszont ítéletükre esznek és isznak. 

 1Kor 10,21; 11.28–29 
 82. Bocsássuk-e az úrvacsorához azokat, akik szavaikkal és 

életvitelükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? 
 Semmiképpen. Ez Isten szövetségét sértené, és az ő haragját vonná az egész 

gyülekezetre. 
Éppen ezért a keresztyén egyháznak kötelessége, Krisztus és az apostolok 
rendelése szerint, a kulcsok hatalmával az ilyeneket eltiltani az 
úrvacsorától, míg életvitelüket meg nem jobbítják. 

 1Kor 11,20.34; Ézs 1,11–15; 66,3; Jer 7,21–23; Zsolt 50,16 

 



   4.13 Kérdések a sákramentumokhoz? 
 Mi történik a keresztség alkalmával? 
 Kit szabad megkeresztelni? 
 Elismerik-e a felekezetek a másik felekezet keresztelését? 
 Mit vállalnak a szülők? 
 Mit vállal a gyülekezet a keresztelés alkalmával? 
 Hogyan tudja/tudják ezt teljesíteni? 
 A keresztség és a konfirmáció  kapcsolata, egysége. 
 Az Úri Szent Vacsorára hogyan készüljek fel? 
 Az Úri Szent Vacsoránál hol van a hit szerepe? 
 Milyen a te „gyónási” gyakorlatod? 
 Bűnfelismerés,bűnvallás, bűnbocsánat elfogadása hogyan történik ez 

nálad? 
 Van-e olyan keresztyén testvéred, akiben teljesen megbízol? 
 Miért jó a gyakori Úri Szent Vacsora vétel? 
 Különböző felekezetű keresztyének közösen Úrvacsorázhatnak-e? 



   5. BIZONYSÁGTÉTEL (1Pt 3,15)  
„Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő 
reménységet.” JÉZUS szóval és tettel tett bizonyságot. Képzeljük el, ha csak csodákat tett volna, 
ma hol lennénk? 

        Fontos tehát először tisztázni, mi is valójában a bizonyságtétel.  
 Akkor teszünk bizonyságot a hitünkről, amikor cselekedetekben vagy szavakkal 

kifejezésre juttatjuk az Istennel való személyes kapcsolatunk által megváltozott 
világnézetünket, értékrendünket, illetve életvitelünket. A bizonyságtétel a tanítványság 
szerves része és egyenes következménye, mivel a tanítványság lényege, éppen a Krisztus 
által megtisztított világnézet, értékrend és a mindennapi szolgálat. 

 Jézus Krisztus tanítványa automatikusan tesz bizonyságot, amihez nem kell különös 
bátorság vagy képesség. Minden evangelizációs szándék nélkül – és a bátorság hiánya 
ellenére is – Krisztus mindegyik tanítványa az életével hirdeti Isten kegyelmének a 
valóságát és erejét 

 „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire 
sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ 
világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy 
a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. 
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és 
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,13–16). 
 



      5.1 Bizonyságtétel, amit jó átgondolni  
      és leírni a következő vázlat szerint: 
 Milyen volt az Isten nélküli életem? 
 Milyen kérdések és vágyak játszottak fontos szerepet  

a gondolkodásomban?  
 Isten hogyan vezetett engem ahhoz a döntéshez, hogy Jézust válasszam 

életem Urának?  
 Hogyan lettem biztos abban, hogy nekem is szól a bűnbocsánat 

lehetősége?  A hit szerepe a bűnbocsánat elfogadásában, 
 Milyen tekintetben változott meg az életem, miután biztos lettem  

abban, hogy Isten gyermeke vagyok?  
 Mit jelent számomra az Istennel való kapcsolat a mindennapi 

életemben? 
 Hogyan és miben tapasztalom Isten jelenlétét, vezetését? 
 Mi a különbség az én jó cselekedeteim és az Isten által előkészített 
      jó cselekedetek között? 
       Mindezt Isten iránti hálával teszem-e? 
 



 5.2 Bizonyságtétel hatása 
A tettek által való „természetes” bizonyságtétellel szemben a szóbelit  
tanulnunk kell. A hit objektív igazságairól beszélve sokszor felmerül a kérdés.  
„Te hogyan jutottál oda, hogy ezt hinni kezdted?”  

 Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a bizonyságtételünk 
nem csupán egyetértést és lelkesedést fog kiváltani  
a körülöttünk élő emberekben. Ellenszenvre, sőt 
ellenségeskedésre is számíthatunk. Pál apostol ezt 
képletesen így fogalmazza meg (2Kor. 2,14–16) 

 „Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket 
a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen 
megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk 
Istennek mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között: 
ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre 



    5.3 BIZONYSÁGTÉTEL HATÁSA 
 Hasonlóképpen mi is kétféle választ várhatunk  

a bizonyságtételünkre: elfogadót és elutasítót.  
A Jézus Krisztus keresztjéről szóló beszéd ellenkezést 
vált ki azokban, akik érzik, hogy az evangélium szöges 
ellentétben van az ő életfelfogásukkal.  
Ez zavarba, sőt dühbe hozhatja őket.  

 Jézus előre is figyelmeztette a tanítványait, hogy 
gyűlöli őket a világ. Ennek a gyűlöletnek nem is a hívő 
ember a valódi célpontja, hanem a szent Isten. 
Kinevethetnek minket, kigúnyolhatnak – mi tudjuk, 
hogy mindez végül is nem nekünk szól, hanem 
Jézusnak. 



    5.4 Kérdés a csoporthoz 
 Tettél-e már bizonyságot? 
 Mit tapasztaltál?  
 Leírtad-e már a bizonyságtételed? 



6. SÁFÁRSÁG 
„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, 
mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy 
mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint 
aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőíttessék 
Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. 
Ámen” (1Péter 4,10–11) 

 „Jézus az Úr” – ez minden keresztyén hitvallás közül a legrövidebb, 
legegyszerűbb és legősibb. Ez az állítás egyben személyes, tanítványi 
elkötelezettséget is kifejez.  

 Az „Úr” szó a görög nyelvben a küriosz, amit olyan emberekre 
használták, akik rabszolgák és más vagyontárgyak birtokosai voltak, 
azaz rendelkezési joguk volt ezek felett. Ebben az értelemben kezdi Pál, 
Péter és Jakab a leveleit azzal, hogy magukról kijelentik: „Jézus Krisztus 
szolgája”. Tudták, hogy Jézus, saját élete árán vette meg őket, és ezért ők 
Jézushoz tartoznak, Krisztus szabadon rendelkezhet fölöttük.  

 A bibliai értelemben vett sáfárságról nem is lehet ennek az egyszerű 
hitvallásnak az ismerete nélkül gondolkodnunk. A sáfár mindenekelőtt 
tanítvány, olyan felnőtt, lelki érettséget mutató hívő ember, aki az 
életéről hasonlóan radikális gondolatokat fogalmaz, mint az evangélium 
írói.  

 



    6.1 SÁFÁRSÁG. Jézus hagyatéka. 
  Mit hagyott hátra, mit hagyott ránk Jézus e földön, amikor elment 

innen?  
 Legelőször is földi életének az emlékét, lenyomatát azoknak a 

szívében, akik hallgatták tanításait, látták csodáit, akik az ő szavára 
meggyógyultak, megmenekültek, a halálból visszatértek. Akik tanúi 
voltak szenvedésének és feltámadása utáni megjelenéseinek. Mindezt 
nemsokára le is írták, jól sáfárkodva a rájuk bízott kinccsel. 

  Jézus első számú konkrét hagyatéka: az írásba foglalt 
evangélium – Máté, Márk, Lukács és János szerint. Mindenekelőtt ezt 
forgathatjuk, mint Isten országának vagyonkezelői, sáfárai. Aki nem 
forgatja rendszeresen a Bibliát, lassan, de biztosan felejti azt, és lehet, 
hogy éppen akkor nem fog emlékezni Isten vigasztaló vagy eligazító 
szavára, amikor a legnagyobb szüksége volna rá. 



   6.2 SÁFÁRSÁG eszközei, amit a  
               Szentlélektől  kaptam 
 Jézus ránk hagyott vagyonának másik konkrét hordozója a Szentlélek, 

Akit pünkösdkor kaptak a tanítványok. Olyasmit éltek át, hogy Jézus, aki eddig 
velük volt, most bennük jelent meg. A Lélek teremti meg Isten országának 
erőterét, megtapasztalhatóságát. Általa éljük át az Úrral való 
életközösségünket, és általa válik meggyőzővé a bizonyságtételünk.  

 S ahogy Krisztus szellemi öröksége elsősorban a Bibliában öltött testet, úgy a 
Szentlélek munkája elsősorban a tanítványi életben érhető tetten. A tanítvány a 
gyülekezet közösségében a mennyek országának „nagykövete” a földön. 
Minden attól függ, hogy mennyire engedelmeskedünk a Lélek késztetésének, 
vagyis hogy mennyire fogadjuk ezt az Úrtól kapott ajándékot. Ha nem 
hallgatunk a Lélekre, megszomorítjuk, kioltjuk – ahogy az Írás mondja;  
s a Lélek csöndesen visszavonul.  

 De ha engedünk neki, megjelennek életünkben a Lélek gyümölcsei: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom;  

 És megjelennek a Lélek ajándékai: a karizmák: a tanítás, a prédikálás, a 
vigasztalás, a gyógyítás, kinek, kinek, ahogyan a Lélek szánja. 

 ”Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róm 8,14). 
 



    6.3 SÁFÁRSÁGBAN a szó és a tett. 
 Hogyan forgathatjuk talentumainkat, hogyan láthatjuk el Isten országának 

képviseletét? Alapvetően kétféleképpen: szóban és tettekben. Számtalanszor, 
mondhatnánk unásig hallottuk már,  hogy a szavak nem sokat érnek, csak 
tettekre van szükség. „Én nem beszélek soha a hitemről, csak az életemmel 
teszek bizonyságot” – mondják sokan. Nem vonom kétségbe ezeknek az 
embereknek a jó szándékát, de a bizonyságtételük hatékonyságát igen.  

 Képzeljük el, mi lett volna, ha Jézus (akinek az élete mindnyájunkénál jobban 
prédikált) soha nem beszélt volna Istenről; csak gyógyított, kenyeret osztott, 
vihart csöndesített, jót cselekedett volna, aztán szó nélkül meghalt volna, és 
végleg eltűnt volna a szemünk elől... Azt hiszem, marslakónak tekintették volna, 
és senki nem jutott volna tudatos hitre, tanítványságra. Ha ő szükségét érezte, 
hogy szóval, tanítással is szolgáljon közöttünk, mennyivel inkább szükségünk van 
nekünk erre, akiknek az élete nem prédikál olyan tisztán, mint Jézusé!  

 Nagy igazságot mondott ki Pál apostol ezekkel a szavakkal: a hit hallásból van. 
Persze, hogy rontjuk szavaink hitelét, ha mi magunk nem azok szerint élünk,  
de maradjunk ebben: szóval és tettel, ami a látható életünk. 



    6.4 SÁFÁRSÁG, ki a jó sáfár? 
 A sáfár az az ember, aki hisz Istenben, keresi Őt, elismeri 

Jézus uralmát élete felett a hét minden napjának  
mind a 24 órájában.  

 A sáfár tudatában van annak, hogy az Istentől kapott  
javak területén Isten megbízottjaként él, azokkal el kell 
számolni, mint menedzser, de semmiképp nem 
tulajdonosként gondolkodik.  

 Motivációja, egy engedelmes, hűséges, szolgáló és Istent 
középpontba állító élet eszmény. A sáfár elkötelezett  
az Istentől kapott küldetésre, hogy bizonyságot tegyen  
az ő Uráról és tanítvánnyá tegyen minden népeket. 

 A jó sáfár tud örülni a másik kegyelmi ajándékainak is, 
tudja , hogy az egész tortából egy szeletet kapott. 
 



    6.5 Kérdés a csoporthoz 
 Melyek a te készségeid és kegyelmi ajándékaid  

és szolgálsz-e ezekkel? 
 Melyek a te gyülekezeti szolgálataid? 
 Tudsz-e örülni a gyülekezeti közösséged olyan 

szolgálatainak, amelyeknek nem vagy részese? 
 Mit jelent számodra, hogy a presbiter a gyülekezet 

lelki és anyagi dolgainak a sáfára? 



  7. Diakónia 
Jak 1,27: „Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: 
meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban,  
és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól  

 Miért a gyülekezetben szolgáljunk első renden? 
 Hiszen ez a közösség a Krisztus teste. És aki nem tud, és nem akar a Krisztus testében 

szolgálni, az a Krisztust tagadja meg. Utána ne beszéljen arról, hogy ő Istent hiszi, és az 
Istent szereti. Mert aki az Istent szereti, annak a felebarátját is szeretnie kell -  
figyelmeztet János apostol. És míg időnk van, amíg itt vagyunk ebben a testben, amíg nem 
jött vissza még az Úr, addig szolgáljunk egymásnak, leginkább hitünk cselédeinek.  

 A gyülekezeti szolgálatokban gyakorolva magunkat tanulhatjuk meg, hogy egymást 
kiegészítve, szeretetben, elkötelezve magunkat, végezhetjük a feladatainkat. A testvéri 
közösségben itt ismerhetjük fel Istentől kapott képességeinket, lelki ajándékainkat. Itt 
szerezhetünk földi családunk mellett lelki családot, olyan emberek közösségét, akik 
imádkoznak értem, akik számon tartanak, akik elfogadnak olyannak, amilyen vagyok.  

 A gyülekezeti szolgálat gyakran előszobája vagy éppen próba terme családomban, 
munkahelyemen végzett áldozatos cselekedeteimnek. 
 



    7.1 Diakóniai lelkület. 
 Néha akadálya tanítványi életünknek és így szolgálatunknak a teljesítménykényszerünk. 

A teljesítménykényszer nagyon gyakran eltérít bennünket az Isten felé fordulástól. Az 
Evangéliumban Jézus Krisztus a szőlőtőhöz hasonlítja kapcsolatát  tanítványaival  
(Jn 15,1–8). Ő a szőlőtő, az apostolok a szőlővesszők. Azokat a szőlőveszőket, melyek 
termést hoznak, megtisztítja a szőlősgazda, azaz az Atya. Azokat a szőlővesszőket 
viszont, melyek nem hoznak termést, levágja. A kép lényege a Jézushoz való fordulás 
fontossága. Mi a szőlővesszők feladata ugyanis? Gyümölcsöket kell teremniük: ezért 
minden erejüket a szőlőfürtök létrehozására fordítják. Jézus látja, hogy a szőlővesszők 
aggódva, félve, problémákkal telve kényszer  alá helyezik magukat és téves irányba 
erőlködnek.  

 A hasonlat mondanivalója annyi,  mint a szőlővesszőknek azt mondani: „Állj! Ez így nem 
megy. Forduljatok meg 180 fokkal. Ahelyett, hogy a szőlőfürtökre koncentrálnátok, 
egyesüljetek a szőlőtővel. Akkor a szőlőtő ereje átáramlik rajtatok és gazdag gyümölcsöt 
fogtok teremni. Ezáltal megszabadultok a teljesítménykényszertől, feszültségeitektől, attól 
hogy másokkal akarjátok magatokat összehasonlítani!  Forduljatok a forrás felé, és 
minden más megadatik nektek! A napot és esőt, életerős és gazdag termést, mindezt 
ajándékba kapjátok. A szőlőtő ereje  általatok hat. Ezért egyedül a szőlőtővel való 
szoros kapcsolat a fontos. Fordítsátok figyelmeteket a szőlőfürtökről a szőlőtőre!” 
 



   7.2 Diakónia és az adakozás 
 Az adakozás hála a megváltott voltunkért . 
 Első renden egyszerű. Ha van 100 Ft-od abból 10 Ft az Úré. 

(Annuska, egy vak néni volt, aki a nyugdíjának 10%-át mindjárt 
elküldte a postáson keresztül az Őrbottyáni Szeretetotthonba. 
Bevallása szerint soha nem volt anyagi gondja.) 

    Malakiás 3.6-12(felolvasni). Ábrahám, Jákób szintén tizedet adott. 
 Itt álljunk meg. Amíg ez nem tiszta bennünk, amíg nem hagyunk 

szabad utat a Lélek felszólításának, addig csendesedjük el a fenti 
igék fölött egyedül és a gyülekezet közösségében is.  

 Mert mindenünk az ÚRÉ, mi nem tulajdonosok, hanem sáfárok 
vagyunk. Isten pénztárosai. Hogy mi a sáfár dolga, azt részletesen 
kifejtettük. 



    7.3 Diakónia és az adakozás 
 Ismert, de talán nem közismert dolog, hogy a gyülekezet kiadásait,  

a gyülekezet saját bevételeiből finanszírozza. A lelkipásztorok, hittan 
tanítók, irodai, takarító személyzet költségei, közüzemi díjak  
a legjelentősebb kiadások. Képzeljük el, ha a nyugdíjunk, vagy  
a fizetésünk rendszertelenül érkezne a bankkártyánkra, vagy nem is 
érkezne, milyen idegesek lennénk. Nincs ez másképpen a gyülekezeti 
bevételeknél sem. Itt is a rendszeresség elengedhetetlen.  
Ezért hasznos a rendszeres banki átutalás. 

 Végül az adakozásunk alapja a hála. Hálásak vagyunk a Nagypénteken 
és Húsvétkor történtekért. Jézus helyettes áldozatáért, kereszthaláláért  
és feltámadásáért, ami lehetővé teszi, hogy bűnbánó szívvel, a kereszt 
tövében hittel átvegyük a kegyelmet, ami az örök életről is biztosít. 

 1. káté kérdést olvassuk föl. 
  Ezért könnyű hívő embernek az adakozás 



7.4Kérdések a diakóniával  
             kapcsolatban? 
 Észreveszed-e a környezetedben a testi, lelki 

nyomorúságot? 
 Jó szívvel tudsz-e adakozni? 
 Van-e olyan ember, akit rád bízott a Teremtő? 
 Képes vagy-e meghallgatni, aki hozzád fordul? 
 Van-e rendszeres diakóniai szolgálatod? 



Két fontos káté kérdés: az üdvbizonyosságunkról  
és a Krisztus-testhez, a gyülekezethez tartozásunkról 
 1. kérdés: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? 
 Felelet: 

Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az 
én hűséges Uramnak és Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő 
drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a Sátán minden hatalmától 
megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül még csak egy 
hajszál sem eshetik le a fejemről; sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell 
szolgálnia; azért engem Szentlelkével biztosít az örökélet felől, és szív szerint hajlandóvá 
és késszé tesz arra, hogy ezután őneki éljek.  

 54. kérdés: Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról? 
 Felelet: 

Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az egész emberi 
nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának az igaz hitben megegyező, örökéletre 
elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja; és hiszem, hogy ennek a seregnek 
én is élő tagja vagyok és mind-örökké az maradok. 
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