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Meddig jutottunk el november 7-én:
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1. Őszinte emberi tanúságtétel (Jn 4,7a)  
válthat ki őszinte emberi reakciókat (Jn 4,7b) 
belső szobánk csendjében, de akár a gyülekezetben is

2. Az önismeretből fakadhat az önértékelés. 
Róm 7,23a; Róm 7,23b   Róm 8,1-2; Gal 2,20

3. Az emberlét ambivalenciája:  
állapotunk és méltóságunk feszültségéből adódik. 
Róm 7,18-23 
Zsolt 8,1-2

4. Az ember: 
pszichoszomatikus-pneumatikus lény / Jób 4,14-15 
önmagával szemben küzdő harcos / 1Kor 9,27 
ami ellenem történt – értem történt / Róm 8,28 (egy új létértelmezés)

ennek feloldása: Róm 8,1-2



A) 
Méltóságunk állandóságának garanciája 

„négyszemközt Jézussal”

Nem mindig történik ez meg és „négyszemközt” 
sem éljük át mindig Krisztus jelenlétét.

MIÉRT?
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TE KINEK LÁTOD JÉZUST?

α) Mert egy képet vetítünk ki Jézusra,  
ami nem Ő. Projekciók.
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Mt 14,22-23:
A tanítványok azt mondták: „kísértet.”

Péter hallja:  
„Bízzatok, ÉN vagyok!”

Járni kezd a vizen, amíg a 
„négyszemköztiség” működik.

megijedtek, megrettentek

spirituális rövidzárlat



β) Mert amíg más tanítványai vagyunk,  
nem lehetünk Jézus tanítványai.
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Jn 9,28:
A farizeusok azt mondták: „Mi Mózes tanítványai vagyunk.”

A vakon született látott és 
„négyszemköztiség” alakult ki 
Jézus és a látó ember között

Az ember: „Hiszek, Uram”  
és imádta őt.

spirituális rövidzárlat

TE AZ Ő TANÍTVÁNYA VAGY-E?



γ) Mert amíg csak egy „receptet” kérünk Jézustól,  
nem lehetünk az Őt követő tanítványok.
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Mt 19,16-22:
A gazdag ifjú azt kéri:  

„Mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Bár volt négyszemköztiség. spirituális rövidzárlat

TE MIT KÉRSZ JÉZUSTÓL? 
ESZKÖZ NEKED JÉZUS, VAGY CÉL?



B) 
Méltóságunk állandóságának garanciája 

„négyszemközt Jézussal”

Amikor a minőségi idő (kairos) eljött/eljön 
„négyszemköztiségben” átélhetjük Krisztus jelenlétét.

HOGYAN? 
Mk 5,25-34; Jn 3,1-16
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Saját múltunk és jelenünk személyes terheit hordozva és 
feltárva lehetünk Jézus tanítványaivá.
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Jn 4,1-30:
Jézus azt mondta a samáriai asszonynak:  

„Én vagyok az, aki veled beszélek”

azaz:
ÉN – VELED, a te életedről beszélek.

A következőképpen történt ez akkor,  
és most is hasonlóképpen:



a) Jézus, a Messiás emberként (emberi módon) 
jelenik meg és empatizál – adj innom. / 7. v.

b) Az asszony racionalizál. / 11. v.

c) Jézus spiritualizál. / 14-15. v.

d) Jézus a lényegre tér: „hívd ide a férjed.” / 16. v.

e) Az asszony őszinte lesz: „nincs férjem.” / 17. v.

f) Jézus a lényegre tör mélyebben. / 17-18. v.

g) Az asszony teologizál. / 19. v.

h) Jézus egyetemesen oldja fel a vitát. / 21-26. v.

i) A th. vita BENNE oldódik fel és nincs vita:  
„ÉN VAGYOK A MESSIÁS.” / 26. v.

j) Az asszony tanúságtévő lesz. / 28. v. 9

Létrejön a 
személyes  
négyszem- 
köztiség:

RÓLAD  
és RÓLAM!

ÉN – TE



C)
Út az önismerettől az önértékelés felé

MERRE?
Gyümölcsök az önértékelés és önismeret útján

MELYEK EZEK A GYÜMÖLCSÖK?
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GYÜMÖLCS: NÖVEKEDÉS ÖNISMERETBEN,  
ISTENISMERETBEN ÉS ÖNÉRTÉKELÉSBEN.

α) Az igehirdető hallgatásától – az Ige tanulmányozásáig
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Hallgatom Hallom Meghallom Tanulmányozom

az igehirdetőt.

1Kor 1,12-13 
1Kor 3,21

az Igét,  
a Krisztust.

Lk 10,38-42

az Igét, mely

feladat, 
döntés, 

cselekedet.

Lk 15,17

az Igét, mint 
nem feledékeny 

hallgató

„az boldog lesz” 
Jak 1,25

és hallgatom



β) A részleges növekedéstől – az organikus növekedésig

12

Isten előtt való  
kedvességben

emberek előtt való  
kedvességben

bölcsességben

testének állapotában

Lk 2,52

GYÜMÖLCS: TESTI, SZELLEMI,  
SPIRITUÁLIS ÉS SZOCIÁLIS NÖVEKEDÉS.



γ) Az öngyógyítástól – az önmagamért érzett felelősségig
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GYÜMÖLCS: A TESTI-LELKI TÖRÉKENYSÉG,  
A GYÓGYÍTHATÓSÁG ÉS A TEST-LÉLEK ISTEN TEREMTŐ 

MUNKÁJAKÉNT TÖRTÉNŐ MEGTAPASZTALÁSA.

„Teremtés a képzelet erejével”

Így önmagunkat irányíthatjuk.

„agykontroll”

lemenni alfába;  
megtévesztő pozitívumok

felelős 
kapcsolat a 
testemmel-
lelkemmel

az EBM 
orvoslás Isten 
eszköze lehet.

Öngyógyítás
Önmagamért  

érzett, Isten előtti  
felelőség



GYÜMÖLCS: A GYÓGYÍTÓ KEGYELEM MEGTAPASZTALÁSA.

A Jézus iránti  
bizalom nyomán  

a „négyszemköztiségben” 
Jézus gyógyít.

Isten-ember ember-ember

KIT? 
Mk 5,25-33; Mk 2,1-5 
aki hozzá megy, vagy  
akit odavisznek hozzá

MI CÉLBÓL? 
Jn 9,1-7  
hogy a tünetet gyógyítsa és a 
betegség célját megmutassa

MINDIG? 
2Kor 12,7-10  
a tünetet nem mindig, de az 
embert teljesen

kapcsolati zavara.
önmagával való

Jézus nem csupán betegségből gyógyít(hat), 
hanem a beteg embert gyógyít(hat)ja. 

A betegség

Önmagamért  
érzett, Isten előtti  

felelőség

A gyógyító Jézus 
megtapasztalása
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Epilógus: Idősödés 1.
Az életkor növekedése Növekedés érettségben

időskor – ηλικία

passzív idősödés / Préd 1,2-4

Értelmetlennek tartott, vagy 
alulértékelt életpálya után pszichés 
és szomatikus tartalékkapacitások 
híján az időskor negatív 
értelmezése. 

Bár agyi kapacitások adottak, a 
halált vagy rosszul, vagy negatívan 
értelmezi.

„passive ageing”

aktív-passzív idősödés / 2Tim 4,7-14

Gazdag, szolgáló, szakmai életpálya 
után növekedő testi problémák között 
szűkülő élettér, de szolgáló élet, 
meglévő, de lassan csökkenő agyi 
kapacitások mellett.

Készülés a transzcendentális lét felé  
a Krisztusban.

„active-passive ageing”
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Idősödés 2.
aktív idősödés („active ageing”) / Ef 4,13; Fil 1-21-24

Az egy életen át összegyűjtött és megmaradt egyéni szellemi-
lelki-testi tartalékkapacitások segítségével az idős ember 
igyekszik azon, hogy rendszeres mozgáskultúrát alakítson 
ki, tudatosítva azt, hogy időskori ÉN-nel rendelkezik. 

Párbeszédben él fiatalabbakkal, életkori vereségei mellett 
látja nyereségeit a kegyelem által és annak fényében. Akkor 
szól, ha kérdezik és kérik. Ez esetben szolgálatkész. 

Életét nem csupán visszafelé, a múltban szemléli, hanem 
a halálon is elmélkedik. Számára a meghalás elköltözés a 
láthatóból a személyes krisztusi láthatatlanba. (1Kor 15,31)
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Idősödés 2.
aktív idősödés („active ageing”) / Ef 4,13; Fil 1-21-24

Szelekció – optimalizáció – kompenzáció. (A. Rubinstein) 
Az időskor nem jelent felmentést a munka alól!
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GYÜMÖLCS:  
A HIT ÉS A HITBELI ÉLETTAPASZTALAT  

ÖSSZEFONÓDÁSA: A BÖLCSESSÉG (RÓM 4,3; 9; 22)


