
A mi időnk

1. A félelemtől a felhatalmazásig tartó út melyik szakaszában vagy most?

2. A felkészülés melyik része ragadja meg most a szívedet? Foglalkozz vele a jövő héten!

3. Milyen területeken tapasztalod a hétköznapjaidban a Szentlélek erejét?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A bezárkózás után /ApCsel. 2, 1-16/
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon 
a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely 
betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.” (ApCsel. 2, 1-3)

Kétezer évvel ezelőtt egy kényszerű bezárkózás után, amikor Isten kinyitotta az 
ajtókat, Jézus tanítványainak egy maroknyi csoportja felforgatta a világot. Vajon 

a mi hosszúra nyúlt bezárkózásunk után milyen hatást indítunk el a világban? 
Mi lesz a mi küldetésünk ma, amikor Isten újra kinyitja az ajtót?

A félelemtől a felhatalmazásig a felkészülésen át vezet az út

János 20, 19: Aznap, amikor beesteledett, 
a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a 
tanítványok, bár a zsidóktól való félelem 
miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, 
megállt középen, és így szólt hozzájuk: 
Békesség nektek!

Fogadták a helyreállítást
1Korinthus 15, 4-7:  [Krisztus] feltámadt 
a harmadik napon az Írások szerint, és  
megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. 
Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek 
egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig 
élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután 
megjelent Jakabnak, majd valamennyi 
apostolnak.

Olvasták az Igét és imádkoztak
ApCsel. 1, 15-16: Azokban a napokban 
felállt Péter a testvérek körében, amikor 
mintegy százhúsz főnyi sokaság volt ott 
együtt, és így szólt: 16 Testvéreim, férfiak! 
Be kellett teljesednie az Írásból annak, amit 
előre megmondott a Szentlélek Dávid szája 
által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik 
elfogták Jézust. […]
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Kérdések a hétköznapokhoz

 
1. Félelem [Elszívja a benned lévő erőt]

 
2. Felkészülés [Bemutatja a Menny erejét] 

 
A mi időnk a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
3.  Felhatalmazás [Felruház a Menny erejével]

Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak 
közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, 
amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve 
János keresztségétől addig a napig, amelyen 
felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen 
velünk együtt az ő feltámadásának.

             Mindenki beállt a helyére
ApCsel. 1, 24-26: Így imádkoztak: Urunk, 
minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy 
e kettő közül melyiket választottad magadnak, 
hogy megkapja ebben a szolgálatban, az 
apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás 
elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. 
Sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és 
a tizenegy apostol közé sorolták őt.

             Figyeltek Isten időzítésére
ApCsel. 1, 4-5: Amikor együtt volt velük, 
megparancsolta nekik: Ne távozzatok el 
Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya 
ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy 
János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára 
Szentlélekkel kereszteltettek meg.

ApCsel. 2, 12-13: Megdöbbentek mindnyájan, 
és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi 
akar ez lenni? Mások azonban  gúnyolódva 
mondták: Édes bortól részegedtek meg. 
 
ApCsel. 2, 14-16:  Ekkor előállt Péter a 
tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt 
hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden 
lakója!  Figyeljetek szavaimra, és tudjátok 
meg, mit jelent mindez! Mert nem részegek 
ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap 
harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így 
prófétált.

20
21

 ©
 T

ri
ni

ty
 B

ap
tis

ta
  G

yü
le

ke
ze

t 


