
Sikeres keresztény élet



Mit jelent sikeres-
nek lenni? Mikor 
vagyok én sike-
res?


What does it mean to 
be successful? When 
am I successful?



A sikeres keresztény élet 
gyakorlati definíciója 

The practical definition 
of a successful Christian life

Amikor a külső 
egyezik a belsővel


When the outside matches the inside
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Jézus élete        Jesus’ life

János 5.31 "Ha én magamról tennék bizonyságot, az én 
bizonyságtételem nem volna igaz.


32 Más az, aki bizonyságot tesz énrólam, és tudom, hogy igaz az a 
bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik…


Bemerítő János… (John the Baptist)


36 Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van. Mert a 
feladatok, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát 
azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek: maguk tesznek bizonyságot 
arról, hogy engem az Atya küldött el.


Az Atya… az Írások… Mózes (Father, Scriptures, Moses)       John 5.31-47



Jézus                             Jesus’ 
figyelmeztetése          warning

Máté 23.27 "Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, 
mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről 
szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival 
és mindenféle tisztátalansággal.


28 Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, 
de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel.“


                                                                   Matthew 23.27-28



Jézus                             Jesus’ 
figyelmeztetése          warning

Máté 23.2 "Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe 
ültek.


3 Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok 
meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek 
ugyan róla, de nem teszik.


                                                                   Matthew 23.2-3



Pál példája   Paul’s example

2Kor 4.1 Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, 
minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el,


2 hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket; nem járunk 
ravaszságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem 
az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden 
ember lelkiismeretének az Isten előtt.


3 Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok 
számára nem világos, akik elvesznek.


                                                                   2Corinthians 4.1-3



Az eredmény   The result

Jézus élete: Jn 14.9 Jézus erre ezt 
mondta: "Annyi ideje veletek vagyok, 
és nem ismertél meg engem, Fülöp? 
Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan 
mondhatod te: Mutasd meg nekünk az 
Atyát?


Jesus’ life: John 14.9



Az eredmény   The result

A farizeusok képmutatása: Mt 23.13 
"Jaj nektek, képmutató írástudók és 
farizeusok, mert bezárjátok a mennyek 
országát az emberek előtt: ti magatok 
nem mentek be, és azokat sem 
engeditek be, akik be akarnak menni."


The hypocrisy of the pharisees: Mt 23.13



Az eredmény   The result

Pál példája: 2Kor 4.5 Mert nem önmagunkat 
hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, 
önmagunkat pedig mint szolgáitokat 
Jézusért. 6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: 
"Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő 
gyújtott világosságot szívünkben, hogy 
felragyogjon előttünk Isten dicsőségének 
ismerete Krisztus arcán.


Paul’s example: 2Cor 4.5-6
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The practical definition 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Külső és belső összhangban 
Krisztussal


Outside and inside in harmony with Christ


