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Istentisztelet címe:  
Igehirdetés címe: „Krisztus ereje a kereszt!” 

 
 „1Dicsekednem kell, habár nem használ; rátérek azért az Úr 
megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. 2Ismerek egy embert a 
Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt - hogy testben-e, vagy tes-
ten kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja -, elragadtatott a 
harmadik égig. 3Én tudom, hogy az az ember - hogy testben-e 
vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja -
, 4elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan be-
szédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmonda-
nia. 5Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal; 
ha csak az erőtlenségeimmel nem. 6Pedig ha dicsekedni akar-
nék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérsék-
lem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, 
vagy amit tőlem hall; 7még a kinyilatkoztatások különleges 
nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis 
adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne 
bizakodjam. 8Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék 
az el tőlem. 9De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én ke-
gyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” Legszíve-
sebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus 
ereje lakozzék bennem. 10Ezért a Krisztusért örömöm telik 
erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöz-
tetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen va-
gyok, akkor vagyok erős.” II Kor 12,1-10 
 

 
Szeretett Gyülekezet! 
 

Mai igeszakaszunk egy igazán különleges eseményt ír 

le. Olyan történésre hivatkozik Pál az életében, amelyet sem 

előtte, sem utána nem említ egyetlen egyszer sem. Magáról az 

eseményről sem tudunk igazából semmit. Feltételezhetően 

Kr.u. 42-45-ben történhetett, 14 évvel a korintusiaknak írt le-

vél keletkezése előtt. Isten elragadta őt a harmadik világba. 

Nekünk kevésbé kell ezzel az elragadtatással foglalkoznunk, 

éppen azért, (1. dia) mert Pál is ezt írja le: „amelyeket nem 

szabad embernek elmondania”, mind inkább a hivatkozás 

céljával, okával, mi célból írta le Pál az akkori embereknek. 

Ha jól megfigyeljük, Pál sokszor hivatkozik levelei elején, 

hogy pl. (2. dia):  

„1Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola” II Kor 1,1 

„Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola” 

I Kor 1,1 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

2 

 

„Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten 

kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet pró-

fétái által a szent iratokban előre megígért” Róm 1,1 

„Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által 

kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Is-

ten által” Gal 1,1 

„Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola” Ef 1,1, mert 

újra és újra megkérdőjelezték apostoli elhivatottságát, ezért 

mintegy nyomatékosítani szeretné, hogy Ő Jézus Krisztus el-

hívása és megbízatása által apostol, nem ő választotta ki ön-

magát, azaz nem önjelölt, hanem felülről kapta apostoli szol-

gálatát. Ezért írja itt a 12. fejezetben (3. dia): „11Esztelenné 

lettem: ti kényszerítettetek rá. Nektek kellett volna ugyanis 

engem ajánlanotok, hiszen semmivel nem voltam alábbvaló 

a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok 

is. 12Apostolságom ismertetőjegyei a teljes állhatatosság-

ban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak 

meg közöttetek. 13Mert mi az, amiben a többi gyülekezet-

hez képest hátrányba kerültetek, hacsak az nem, hogy én 

magam nem voltam terhetekre?” II Kor 12,11-13. A harma-

dik világba való elragadtatásról is csak azért beszél nagyon 

tömören, hogy neki is lenne „dicsekedni valója”, de nem teszi, 

mert nem akar beállni a versengők közé. Ebben a részben is 

csak Isten hatalmára és erejére szeretne rámutatni. A korintusi 

gyülekezet sajnos hajlamos volt a versengésre, némelyek több-

re becsülésére, ezért beszél az I. Kor 3-ban arról, hogy egyedül 

csak az számít, aki a növekedést adja. A korintusiak lelki álla-

pota elég viharvert. Sok probléma, küzdelem van a gyülekezet 

életében. Pál ezért írja nekik a következőket: „2Tejjel táplál-

talak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok 

volna el. Sőt még most sem bírjátok el,3mert még testiek 

vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van kö-

zöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon vi-

selkedtek-e?” I Kor 3,2 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

3 

 

A két levél sok nehézséget ölel fel, (4. dia) amiről Pál kényte-

len írni, beszélni, hiszen a gyülekezet életét teszi tönkre ez a 

sok bűn: 

- viszálykodás (I. Kor 3.) 
- felfuvalkodottság, gőg (I. Kor 4.; 8.) 
- paráznaság (I. Kor 5.) 
- egymással való pereskedés (I. Kor 6.) 
- szabadosság (I. Kor 6.) 
- szeretet hiánya (I. Kor 13.) 
- gyülekezeti rendetlenség (I. Kor 14.) 
- felemás iga a házasságban (II. Kor 6.) 
- hamis tanítások megtűrése (II. Kor 11.) 
 

Csak néhány példa, melyekről ír az apostol. Ezeket próbálja 

helyretenni a gyülekezet életében, hiszen oly nagy fájdalma-

kat, megkötözöttségeket (5. dia) tud okozni egy közösségben a 

nem Isten szerint való élet és gondolkodás. A fejezetben felol-

vasott történetünk is az Isten hatalmára mutat rá elsősorban 

mintsem magára a csodára. Istennek van hatalma rendet tenni 

egy gyülekezetben, a személyes életekben. Istennek van ereje 

az erőtlent erőssé tenni. A Szentírás nem a csodák könyve, és 

nem is fog olyas fajta csodát nyújtani, amit a világ szeretne, 

hogy nyújtson. Ez a könyv arról szól (6. dia), az ember elron-

tott életét hogyan lehet rendbe tenni!  Amit a bűn átokká tesz 

az ember, a családok életében, arra hogyan nyerhet bocsánatot 

és hogyan lehet áldássá valakinek az élete Isten kezében. 

Tudniillik, Istennek van hatalma arra, hogy az én elrontott éle-

temet kezébe vegye és az erőtlenségemben is győzelmet tudjon 

aratni. Nem erős keresztyénekre van szükség, hanem olyan 

erőtlenekre, akiknek erejük az Úrban van! (Ézs 40,31). Az erő 

pedig az engedelmességben van. Az Isten iránti engedelmes-

ség tudja erőssé tenni az embert. (7. dia) Mert tudjátok, hatal-

mas különbség van az Isten nélküli élet és az Istennel való élet 

között. 

 
 Isten nélküli erőtlen élet                     Istennel való erőtlen élet 
 

     bűnnel terhelt élet                         kegyelemmel erősített élet 
       engedetlen élet                            engedelmességben élt élet 
magam eszére támaszkodom               Isten vezet engem 
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Az Isten iránti engedelmesség nem erőtlenség, hanem Isten 

ereje bennem! Mai világunkra az erőfitogtatás a jellemző, sőt 

még gyülekezeteinkben, egyházunkban is mennek az erőskö-

dések, hatalmi játszmák. S mennyire távol vagyunk attól, ami-

ről itt Pál apostol beszél: „Legszívesebben tehát az erőtlen-

ségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék 

bennem. 10Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségek-

ben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetések-

ben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, 

akkor vagyok erős.”. (8. dia) Ő nem akar mással dicsekedni, 

csupán két dologgal: az Ő emberi erőtlenségével és Krisztus 

erejével. Krisztus ereje pedig a kereszt! Sokan azt gondolják, 

hogy Krisztus kereszten vívott haláltusája, aztán halála a 

gyengeség jele, és Ő lett a vesztes. Pedig éppen azzal aratott 

győzelmet, hogy Ő a kereszten maradt és engedelmeskedett a 

halálig és nem jött le a keresztről. Az Ő halála lett a bűn felett 

aratott győzelme! (9. dia) Az Ő győzelme lett az a hívő ember 

ereje! S az ember akkor arathat győzelmet, ha engedelmesség-

ben jár! 

Az igazi hit 3 tartóoszlopon áll (10. dia): 

- Isten ismerete 

- bizalom 

- engedelmesség 

 

Ha van mivel dicsekedni, akkor éppen az, hogy a mélységek-

ben, nehézségekben is rendíthetetlen volt az a kőszikla, amire 

építettem, még pedig Jézus Krisztus! 

Kárpátalján volt egy lelkész, aki minden héten szombaton dél-

ben elment a kocsmába és hulla részegre itta magát. Majd a 

kocsma zárása előtt fél órával érte ment a gyülekezet gondno-

ka egy talicskával, hogy hazavigye. A kommunisták azt mond-

ták: őt nem kell elvinni, mert úgy sem építi az Isten országát. 

Csak a komoly hívő, engedelmességben járó igehirdetőket vit-

ték el, az ilyeneket nem!  
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Tudsz dicsekedni az erőtlenségeiddel, a keresztben látod életed 

erejét? 

A napokban hallottam egy történetet, ami nagyon megdöbben-

tő volt számomra! „Franciaországban a XVIII. században ret-

tenetes keresztyénüldözés volt. A hívő, engedelmességben járó 

nőket és asszonyokat egy hatalmas toronyba zárták. Maria 

Durran így került 15 évesen egy ilyen zárkába. Minden nap 

vittek neki egy dokumentumot, amiben az állt: „Imádkozhattok 

minden nap, olvashattok Bibliát, járhattok gyülekezetbe, de 

ígérjétek meg, hogy nem beszéltek Jézusról.” Ezt kellett volna 

aláírniuk. Minden nap vitték a zárkájába ezt a dokumentumot, 

hogy írja alá, s ez a 15 éves hívő leány 38 évig volt zárkába, 

de nem írta alá, mert engedelmességben akart járni. Ha alá 

írta volna, biztos nem jegyezték volna fel ezt a történetet, de ő 

hűséges volt, engedelmességben járt, majd 38 év után, mikor 

felszámolták a zárkát, kiengedték. A zárka falára az volt ráír-

va: „résistance” – ami annyit jelent: „ellenállás”.” Ez a lány 

engedelmességben tudott járni hosszú évtizedeken keresztül, s 

ereje abban a keresztben volt, ami számára az életet jelentette. 

Ő ezzel a kereszttel dicsekedett! 

Drága Testvérem! 

Tudsz így a te erőtlenségeddel és Isten erejével dicsekedni – 

ahogyan Pál apostol tette? 

De jó lenne, ha nem magamutogató életet, hanem Krisztusnak 

engedelmeskedő és Krisztusra mutató életet tudnánk élni! 

      

        Ámen! 

 

 


