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Hatalom és szeretet /Lukács 9, 51-56/
„Látva ezt tanítványai, Jakab és János, így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: 
Szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket!? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta 
őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek.” (Lukács 9, 54-55)

János és Jakab számára láthatóan nagyon fontos a hatalom gyakorlásának kérdése, 
Jézusnak azonban újra és újra helyre kell igazítania őket, hogy nem értik a nekik 

adatott hatalom lényegét, ha nem szeretettel együtt gyakorolják azt.

1.  A hatalom szeretet nélkül pusztít és romba dönt, a szeretettel 
együtt azonban a romokból is képes új életet fakasztani

Lukács 9, 55:  De Jézus feléjük fordult, 
megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem 
tudjátok, milyen lélek van bennetek.

Márk 10, 35-38:  Hozzálépett Jakab 
és János, Zebedeus két fia, és így 
szóltak hozzá: Mester, szeretnénk, ha 
megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus 
megkérdezte tőlük: Mit szeretnétek, 
mit tegyek meg nektek? Ők pedig ezt 
mondták neki: Add meg nekünk, 
hogy egyikünk a jobb, másikunk 
a bal kezed felől üljön majd a te 
dicsőségedben. Jézus így válaszolt: 
Nem tudjátok, mit kértek.

Lukács 9, 49-50: Ekkor megszólalt 
János: Mester, láttunk valakit, aki a 
te nevedben űzött ki ördögöket, és 
igyekeztünk megakadályozni ebben, 
mert nem követ téged velünk együtt. 
Jézus azonban ezt mondta neki: Ne 
akadályozzátok őt, mert aki nincs 
ellenetek, az mellettetek van.
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2. A mi feladatunk az, hogy az égő csipkebokor Istenét 

mutassuk be az embereknek

 

Lukács 9, 54:  Látva ezt tanítványai, 
Jakab és János, így szóltak: Uram, 
akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon 
le tűz az égből, és eméssze meg őket!?

2Királyok 1, 9-10:  Ekkor elküldte 
Illéshez az egyik parancsnokát ötven 
emberével. Ez fölment hozzá – mert 
Illés a hegy tetején tartózkodott –, és 
ezt mondta neki: Isten embere! A király 
azt parancsolja, hogy gyere le! Illés így 
felelt a parancsnoknak: Ha én az Isten 
embere vagyok, csapjon le tűz az 
égből, és emésszen meg téged ötven 
embereddel együtt! Ekkor tűz csapott 
le az égből, és megemésztette őt ötven 
emberével együtt.

2Mózes 3, 1-4: Mózes pedig apósának, 
Jetrónak, Midján papjának a juhait 
legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán 
túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, 
a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr 
angyala tűz lángjában egy csipkebokor 
közepéből.  Látta ugyanis, hogy a 
csipkebokor tűzben ég, de mégsem 
ég el a csipkebokor. Akkor Mózes ezt 
mondta magában: Odamegyek, és 
megnézem ezt a nagy csodát: miért 
nem ég el a csipkebokor? Amikor az 
Úr látta, hogy odamegy megnézni, 
megszólította őt Isten a csipkebokor 
közepéből, és ezt mondta: Mózes! 
Mózes!

Zsoltárok 62, 12-13: Szólott egyszer az 
Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: 
Istennél van az erő; nálad van, Uram, a 
szeretet.

2Timóteus 1, 7: Mert nem a félelem 
lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a 
szeretet és a józanság lelkét.


