
Az én küzdelmem, mások üdvössége



ApCsel 16
23 Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a 
börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. 
24 Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat 
kalodába zárta. 
25 Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok 
pedig hallgatták őket. 
26 Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, 
hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. 
27 Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, 
kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. 
28 Pál azonban hangosan rákiáltott: "Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt 
vagyunk!"



ApCsel 16 

29 Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; 
30 majd kivezette őket, és ezt kérdezte: "Uraim, mit kell cselekednem, hogy 
üdvözüljek?" Ők pedig így válaszoltak: 
31 "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!" 
32 Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. 
33 Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, 
kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. 
34 Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész 
háza népével együtt hisz az Istenben.
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7 Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli 
erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: 
8 Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, 
kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 
9 üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem 
veszünk; 
10 Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is 
láthatóvá legyen testünkben. 
11 Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy 
a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. 
12 Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. 
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Milyen ember volt a börtönőr? 
23-24



Pál vizet prédikál… és vizet iszik. 
25



Filippi 4 

4 Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. 
5 A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! 
6 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor 
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; 
7 és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni 
szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. 
… 
11 Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy 
körülményeim között elégedett legyek. 
12 Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva 
mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.



Kiderül, mi van bennünk igazán. 
26-28



Soha nem gondoltam volna, 
hogy ez van bennem.



Ez a történet másképpen is 
végződhetett volna! 

29-34



• Csak egy átlagos sztori lett volna: ha keserűen érkeznek a foglyok 

• Szomorú képmutatássá lett volna: amikor a filippibeli gyülekezet 
olvassa a nekik írt levelet, de közben visszaemlékeznek, hogy Pál a 
börtönben duzzogott, kérdőre vonta Istent, elégedetlen volt 

• Katasztrófába is torkollhatot volna: ha Pál első reakciója nem az, 
hogy megmenti a börtönőrt 

• Szégyenletes önzés is lehetett volna a vége: ha Pál azt mondja, egy 
ilyen ember nem érdemli meg Isten kegyelmét



Filippi 1

12 Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább 
az evangélium terjedését szolgálja, 
13 mert ismertté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, 
hogy Krisztusért viselem bilincseimet,
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3 Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és 
minden vigasztalás Istene, 
4 aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is 
megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a 
vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. 
5 Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, 
Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. 
6 Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, 
ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős 
ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is 
szenvedünk.



Ez a történet másképpen is 
végződhetett volna! 

29-34


