
Alaptanítások – 3. rész

Isten leleplezése – Jézus igazi küldetése

I. Két kérdés
1. Egyedül Isten jó?

2. Kicsoda olyan, mint Isten?

Kérdések a mennyben, válaszok a Földön.

II. Mit akar Isten?
Hogyan viszonyul Isten ehhez a világhoz és az 
emberhez?

A terrárium-szemlélet
• Isten terráriumnak teremtette a Földet

• Az embereket mint hangyákat figyeli

• A jók mennek a mennybe, a rosszak a 
pokolba

• Középpontban az egyes ember örök 
sorsa

Az önkifejezés-szemlélet
• Isten szemléltetés céljából teremtette a 

Földet

• Az ember rendeltetése, hogy bemutassa 
Istent

• Az ősi kérdések megválaszolása a cél

• Középpontban Isten jelleme

III. A nagy leleplezés

Jézus lerántotta a leplet Istenről
Isten rendőr?

[Árgus szemekkel figyeli, mikor vétkezel, hogy 
megbüntethessen.?!]

Isten nem kukkoló traffipaxos!
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten 
nem azért küldte az ő Fiát a világra, hogy elítélje
a világot, hanem hogy megmentse a világot 
általa.” (János 3:16-17)

• Istennek nem az a passziója, hogy 
nézegeti, ki jó és ki rossz.

• Isten nem büntetni akar

• Isten a viselkedésünktől függetlenül 
szeret minket

A teremtés célja
• Isten azért alkotta ezt a világot, hogy 

bemutassa saját jellemét

• Az embert a maga képére teremtette, 
hogy kapcsolataiban Istent tükrözze

[férj – feleség; szülő – gyermek; ember – állat]

• Ádám kudarcot vallott, de Isten terve 
nem hiúsult meg!

IV. Jézus küldetése
„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek 
téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a 
Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged e földön, 
elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, 
hogy végezzek.” (János 17:3-4)

Kudarc vagy siker?
• Élete végén szinte minden követője 

elhagyta Jézust

[Ha a zsidók megnyerése lett volna a feladata, 
akkor kudarcot vallott!]
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• Nem az emberek megtérítése volt a 
küldetése!

• A probléma az, hogy az emberek nem 
ismerik, illetve félreismerik Istent!

Bemutatni az Atyát
„Ha megismertetek volna engem, megismertétek
volna az én Atyámat is; mostantól fogva 
ismeritek őt, és láttátok őt. Azt mondta neki 
Fülöp: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és 
az elég nekünk! Jézus így válaszolt: Annyi idő 
óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg 
engem, Fülöp? Aki látott engem, látta az 
Atyát. Hogyan mondhatod, hogy »mutasd meg 
nekünk az Atyát«?” (János 14:7-9)

Jézus, „Aki olyan, mint Isten”, bemutatta, 
pontosan hogyan viszonyul Isten az emberhez!

Kézzelfogható bizonyíték
„Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az 
Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, 
amelyeket mondok nektek, nem magamtól 
mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, 
viszi végbe tetteit. Higgyetek nekem, hogy én 
az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van, 
ha pedig másért nem, magukért a 
cselekedetekért higgyetek.” (János 14:10-11)

• Isten bemutatása volt az ember 
teremtésének célja!

• Ez a cél Jézusban végre megvalósult

◦ Tanítás és cselekedetek!

Hamis istenkép-rombolás
Jézus tanításával és eljárásával számos vallásos 
tévedést lerombolt

A haragvó, büntető Isten
• A tékozló fiú példázata

• A paráznaságon kapott nő

• A samáriai falu és az illési tűz

Az áldásokért tenni kell
• Isten jobb, mint a földi apák

• A kapernaumi béna meggyógyítása

• A bethesdai béna meggyógyítása

• A tíz leprás meggyógyítása

Jutalmak és büntetések az életünk 
alapján

• Isten esőt és napsütést ad jóknak és 
rosszaknak is

• A gazdag és Lázár példázata

• Jézus a paráznák és vámszedők barátja

Jónak kell lenni
• Jó fa, jó gyümölcs példázata

• A gazdag ifjú

• A kereszten megtérő bűnös

Az ember tud jó lenni
• A törvény magyarázata a „Hegyi 

beszédben”

• A farizeusi képmutatás leleplezése

V. Isten arca kirajzolódik

Meglátni
„Mert az ÚR igaz. Szereti az igazságot, az igazak
meglátják az arcát.” (Zsoltárok 11:7)

[Az arcát látni = igazán ismerni Őt]

Tükrözni
„Igazságos Atyám! A világ nem ismert téged, de 
én ismertelek téged, és ők is felismerték, hogy te
küldtél engem. És megismertettem velük a te 
nevedet, és ezután is megismertetem, hogy 
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az a szeretet legyen bennük, amellyel 
engem szerettél, és én is bennük legyek.” 
(János 17:25-26)

„Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan 
fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr Szelleme 
dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre 
formál át minket.” (2Korinthus 3:18)

Isten nem adta fel a célját, hogy emberek által 
mutassa be jellemét!

Az ember nagy problémája
„Halljátok meg az ÚR beszédét, Izráel fiai, mert 
pere van az ÚRnak a föld lakóival, mert nincs 
igazság, nincs szeretet és nincs istenismeret 
a földön.” (Hóseás 4:1)

Az ember nem ismeri Istent, és az Ő szeretet-
jellemét!

[Az Isten félreismerése a probléma gyökere.]

Ami nem probléma
„Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban 
mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, 
amikor még bűnösök voltunk.” (Róma 5:8)

„Mivel Isten az, aki Krisztusban megbékéltette 
magával a világot, nem tulajdonítva nekik 
bűneiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.” 
(2Korinthus 5:19)

[Isten részéről soha nem a bűneink jelentették 
az akadályt!]

• Isten nem azért adta Jézust, hogy 
megenyhüljön irányunkban!

• Isten eleve soha nem haragudott ránk

A kereszt értelme
De akkor mi értelme van a keresztnek?

Ezzel a kérdéssel folytatjuk!
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