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Az alázat útja



Az erő útja

 Az önfeláldo-
zás útja

Férfivá érés „térképe”



A machová válás útja



A csúcs  támadása

Aki hegycsúcsok meghódítására vállalkozik, annak számolni 
kell az áldozatokkal is.



MI IS EZ A TÉRKÉP?

 Máté evangéliuma

 szellemi út

 3 út  Jézus a minta előttünk

Mt 1-7 ALÁZAT ÚTJA

Mt 8-25 ERŐ ÚTJA

Mt 26-28 ÖNFELÁLDOZÁS ÚTJA



Az áldozat jelentősége

„Imádni fogják őt a föld lakói 
mind, akiknek neve nem áll a 
világ kezdete óta a megölt 
Bárány életkönyvében..” 

Jel 13:8 (Békés-Dalos)

A korszellem azt mondja: ne 
hozz áldozatokat, kerüld a 
szenvedést!

Ezt a világot Isten az áldo-
zatra alapozva teremtette!



Jézus és az áldozat útja

 Jézus Krisztus az önfeláldozás útjára lépett már a 
teremtés előtti örökkévalóságban.

 Jézus Krisztus az önfeláldozás útján járt a földi 
élete során. 

„Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét 
adja váltságul sokakért.”

Mk 10:45 



Keresztyénség = Krisztus követés

 Jézus Krisztus az önfeláldozás útján járt a földi 
élete során. 

 Ha Isten Jézushoz hasonlóvá akar formálni 
bennünket, akkor azon az úton fog vezetni 
bennünket, amin Jézus is előttünk járt. 

KÉRDÉS: Vajon Jézus tanítványainak ezen az úton is 
követni kell Jézust? Vagy az önfeláldozás útja, csak és 
kizárólag Jézus útja volt? 



Krisztus követés és önfeláldozás

„Azután így szólt mindnyájukhoz: "Ha valaki énutánam akar 
jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és 
kövessen engem.” Lk 9:23

„…hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a 
szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő 
halálához…” Fil 3:10

„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is 
szerette az egyházat, és önmagát adta érte…” Ef 5:25 

Konklúzió: Ha férfiként Jézust VÉGIG akarod követni, 
akkor az önfeláldozás útján is járnod kell.



Krisztus követés és önfeláldozás

 Máté, Márk, Lukács, Péter, Jakab, Jakab (Zebedeus
fia), András, Tamás, Júdás, Mátyás, Pál Mi a 
közös bennük?

 VOM - Mártírok hangja  33 óta több mint 70 
millió keresztény halt mártírhalált a hite miatt

 Idén közel 160 ezer hívő halála várható, és több 
mint 200 millió keresztényt fognak zaklatni, 
letartóztatni, megkínozni, megverni vagy 
bebörtönözni.

 70 millió keresztény vértanúból 45 millió a XX. 
században élt és halt meg



Áldozatvállalás és elhívás

Követés

„Kövess engem!”
(Mt 8:22, 9:9, 16:24, 19:21)

„Tizenkettőt választott 
ki arra, hogy vele legye-
nek, és azután elküldje 
őket, hogy hirdessék az 
igét…” (Mrk 3:14)

„Elég a tanítványnak, 
hogy olyanná legyen, 
mint a mestere, és a 
szolgának, mint az 
ura…” (Mt 10:25)



Áldozatvállalás és elhívás

„Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szí-
vedből, teljes lelked-
ből és teljes elmédből. 
… Szeresd felebaráto-
dat, mint magadat.” 

(Mt 22:37-39)

Követés

Szeretet

Urat



 Szeretet és az áldozat
„…éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és 
önmagát adta értünk áldozati ajándékul”   Ef 5:2 

 Krisztus követés és az áldozat
”…vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.”

Róm 8: 17

 Lelki formálódás és az áldozat
„…hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedé-
seiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához…” Fil 3:10 

 Mások szolgálata és az áldozat
„…aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. 
Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy 
ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” Mk 10:44-45

Áldozatvállalás és elhívás



 Szeretet és az áldozat
„…éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és 
önmagát adta értünk áldozati ajándékul”   Ef 5:2 

 Krisztus követés és az áldozat
”…vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.”

Róm 8: 17

 Lelki formálódás és az áldozat
„Az Isten irgalmára kérlek … titeket, … hogy okos istentiszteletként szán-
játok oda testeteket élő és szent áldozatul… és ne igazodjatok e világ-
hoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával..”     Róm 12:1-2

 Mások szolgálata és az áldozat
„…aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert 
az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” Mk 10:44-45

Áldozatvállalás és elhívás



 Hála Istennek rövid  Jézusnak kb. 1 hét volt az 
intenzív szakasz

 Életünk végéhez kapcsolódik  jól elmenni

 Nem véletlen körülmények összjátéka

 Számíts az árulásra, ne menj tönkre miatta

 Le kell mondani a jogodról, hogy saját érdekedben 
cselekedj

 Ne „happy end” után sóvárogj!

 Átadni a munkádat a következő generációknak

 Isten kezébe letenni az életet

Önfeláldozás útja – útjelző táblák



Férfi ideál és áldozatvállalás

„Itt nyugszunk. Ván-
dor, vidd hírül a spár-
taiaknak: megcsele-
kedtük, mit megkö-
vetelt a haza.”



 Életszemléletem
Mennyire gondolom azt, hogy a keresztyén élet fájdalommentes, 
önfeladás-, önfeláldozás nélküli siker sztori?

 Eddigi életutam
Visszatekintve, próbálj felidézni olyan élethelyzeteket, amikor önként 
vagy kényszerből kénytelen voltál önmagad megtagadni, vagy 
feladni. Miért volt erre szükség? Hogy érezted magad? Milyen 
következménye lett?

 Jelenlegi helyzetem:
Miben hív téged Jézus most áldozatvállalásra a következő területe-
ken? Mi az áldozat lényege, és miért van rá szükség?
- Házasság / család - Munka / hivatás / tanulás
- Gyülekezet - Környezet / szomszédság / társadalom

 Döntésem
Ha megfogalmazódott benned néhány konkrét élethelyzet, amiben 
Jézus áldozatvállalásra hív, akkor írd le... Mi a döntésed lényege? 
Miért van rá szükség szerinted?

Kérdések




