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Előtted milyen ajtók nyílnak meg? /Zakariás 3, 1-8/
„Ezt mondja a Seregek Ura: Ha az én utamon jársz, és teljesíted, amit elrendeltem, akkor 
ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt megengedem neked, hogy az itt 
állók között járj-kelj.” (Zakariás 3, 7)

Vannak, akik előtt a saját lakásuk ajtaja nyílik meg, mások nevére szabad út 
nyílik egy magas rangú vezetőhöz, némelyek pedig bejáratosak a miniszterelnök 
irodájába is. Előtted milyen ajtók nyílnak meg? A te nevedet hol tartják számon?

Isten sokkal többet akar neked megmutatni önmagából és sokkal többet akar rád 
bízni. Ahhoz, hogy olyan ajtók nyíljanak meg előtted, 

amelyekre nem is gondoltál…

Zakariás 3, 2-3: Az Úr angyala pedig ezt 
mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged 
az Úr, Sátán! Dorgáljon meg téged az Úr, 
aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem 
tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? 
Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt 
az angyal előtt.

Zakariás 3, 4-5: Azután ezt mondta az 
angyal az előtte állóknak: Vegyétek le róla 
a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: 
Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába 
öltöztetlek téged. Majd így szólt: Tegyetek a 
fejére tiszta süveget! Akkor tiszta süveget 
tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, 
miközben az Úr angyala ott állt.
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1. Át kell adnod magad a kegyelem felszabadító erejének 

[Hagynod kell, hogy Isten teljesen lemeztelenítsen]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2. Meg kell tanulnod ráhagyatkozni az igére 

[El kell fogadnod, hogy Isten tényleg úgy tekint rád, ahogyan kijelentette]

Zakariás 3,1: Azután megmutatta 
nekem Jósua főpapot, aki az Úr 
angyala előtt állt, meg a Sátánt, aki jobb 
keze felől állt, és vádolta őt.

Zakariás 3, 7: Ezt mondja a Seregek 
Ura: Ha az én utamon jársz, és 
teljesíted, amit elrendeltem, akkor 
ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz 
udvaraimra, sőt megengedem neked, 
hogy az itt állók között járj-kelj

Zakariás 3, 8: Hallgass ide, Jósua 
főpap, társaiddal együtt, akik előtted 
ülnek! Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, 
hogy én elhozom szolgámat, a 
Sarjadékot!

1. A te életedben a kegyelem hatással van a hétköznapjaidra? Tudod, 
hogy bejáratos vagy a Mennybe?

2. Milyen „ruhák” azok, amelyekhez ragaszkodsz, hogy ne kelljen 
lemeztelenedned az Úr előtt?

3. Tudod, hogy Isten hogy lát téged? Tudsz ehhez ragaszkodni akkor is, amikor 
semmilyen más visszajelzés nem igazolja ezt?

Kérdések a hétköznapokhoz 

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


