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Egyszerűen /Lukács 9, 1-9/
„Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és 
a betegségek gyógyítására. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és 
gyógyítsanak. Ezt mondta nekik: Semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se 
kenyeret, se pénzt, második ruhátok se legyen!” (Lukács 9, 1-3)

Jézus tanítványai látszólag nincstelenül jelennek meg Galilea falvaiban, a hatásuk 
mégis elér egészen a királyig. Miben áll a tanítványok ereje, ami még a király 

érdeklődését is felkelti Jézus iránt?

1.  Jézus azok által akar üzenni a világnak, akik ismerik Őt és az ő 
Országának erejét

Lukács 9, 1-2:  Miután összehívta 
a tizenkettőt, erőt és hatalmat 
adott nekik minden ördög felett és 
a betegségek gyógyítására. Azután 
elküldte őket, hogy hirdessék az Isten 
országát, és gyógyítsanak. 

Zsidók 6, 5:  [Jézus tanítványai azok] 
akik megízlelték Isten felséges  beszédét 
és az eljövendő világ erőit.
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2.  Jézus tanítványainak ereje nem a felkészültségükben rejlik, 

hanem az üzenetükben

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

 
3. Amikor Jézus tanítványainak üzenete a Menny erejével párosul, az 

vágyat ébreszt az emberekben a Jézussal való találkozásra

 
 

Lukács 9, 7-9: Heródes, a negyedes 
fejedelem meghallotta mindazt, ami 
történt, és nem tudta, mit gondoljon, 
mert némelyek azt állították, hogy János 
támadt fel a halálból, némelyek azt, 
hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, 
hogy valamelyik régi próféta támadt fel. 
Heródes ezt mondta: Jánost lefejeztettem, 
de ki lehet ez, akiről ezeket hallom? És 
látni akarta őt.

 

Lukács 9, 3-5:  Ezt mondta nekik: 
Semmit ne vigyetek az útra, se botot, 
se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, 
második ruhátok se legyen! Amikor 
betértek egy házba, maradjatok ott, és 
onnan induljatok tovább! Ha valahol nem 
fogadnak be titeket, amikor kimentek 
abból a városból, verjétek le még a port is 
lábatokról, bizonyságul ellenük.

János 9, 24-25:  Odahívták tehát 
másodszor is azt az embert, aki  nemrég 
még vak volt, és ezt mondták neki: 
Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez 
az ember bűnös. Ő így válaszolt: Hogy 
bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: 
bár vak voltam, most látok.


