
A központi kérdés



Én 

vagy


Jézus?



Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 2Amikor 
útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott 
letelepedtek. 3Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, 

és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok 
pedig a habarcsuk. 4Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk 

magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és 
szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész 
föld színén. 5Az ÚR pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és 

tornyot, amelyet az emberek építettek. 6Akkor ezt mondta az ÚR: 
Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak 
a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja 
őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek. 7Menjünk 

csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás 
nyelvét! 8Így szélesztette szét őket onnan az ÚR az egész föld 
színére, és abbahagyták a város építését. 9Ezért nevezték azt 

Bábelnek, mert ott zavarta össze az ÚR az egész föld nyelvét, és 
onnan szélesztette szét őket az ÚR az egész föld színére. 

1 Mózes 11:1-9



Isten megáldotta őket, és ezt 
mondta nekik Isten: Szaporodjatok, 

sokasodjatok, töltsétek be és 
hódítsátok meg a földet. 

1 Mózes 1:28



“Szerezzünk magunknak nevet”
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Krisztussal együtt keresztre 
vagyok feszítve: többé tehát nem 

én élek, hanem Krisztus él 
bennem; azt az életet pedig, amit 
most testben élek, az Isten Fiában 

való hitben élem, aki szeretett 
engem, és önmagát adta értem.  

Galata 2:20



“Szerezzünk magunknak nevet”



Keressétek az URat, amíg megtalálható! 
Hívjátok segítségül, amíg közel van! 7Hagyja 

el útját a bűnös, és gondolatait az álnok 
ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, 

Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. 
8Bizony, a ti gondolataitok nem az én 

gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim 
- így szól az ÚR. 9Mert amennyivel 
magasabb az ég a földnél, annyival 

magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és 
az én gondolataim a ti gondolataitoknál.  

Ézsaiás 55:6-9 



Bizony, örömmel jöttök ki, és 
békességben vezetnek benneteket.  

Ézsaiás 55:12a



Semmit ne tegyetek önzésből, 
se hiú dicsőségvágyból, hanem 
alázattal különbnek tartsátok 

egymást magatoknál; 4és 
senki se a maga hasznát 
nézze, hanem mindenki a 

másokét is.  

Filippi 2:3-4



Kérlek azért titeket, aki fogoly 
vagyok az Úrban, hogy járjatok 

elhívatásotokhoz méltón, amellyel 
elhívattatok, teljes alázatossággal 

és szelídséggel, türelemmel, 
viseljétek el egymást szeretetben, 

és igyekezzetek megtartatni a 
Lélek egységét a békesség 

kötelékében.  

Efezus 4:1



…járjatok az Úrhoz méltóan, 
teljes tetszésére, minden 
cselekedettel gyümölcsöt 
teremve, és növekedjetek 
Isten megismerésére, …  

Kolosse 1:10



Azért amint elfogadtátok 
a Krisztus Jézust, az Urat, 

úgy járjatok is őbenne 

Kolosse 2:6 



Legyetek követőim, testvéreim, és figyeljetek 
azokra, akik úgy járnak, ahogyan mi példát adtunk 
nektek. 18Mert sokan járnak másképpen: akikről 

sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is 
mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei; 
19akiknek pusztulás a végük, a hasuk az istenük, 

és dicsőségük gyalázatukban van, akik a földiekkel 
törődnek. 20Mert a mi polgárságunk a mennyben 

van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is 
várjuk, 21aki átváltoztatja nyomorúságos testünket 
az ő dicsőséges testének hasonlóságára azzal az 

erővel, amellyel maga alá vethet mindent.  

Filippi 3:17-21
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