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Győzteseknél is többek vagyunk 3. rész 
 

Hetek óta egyetlen témában vagyok elrejtőzve, Isten hétről hétre tárja elém mit is jelent győztesnél 

is többnek lenni, vagy ahogy a Károli fordítás mondja: felettébb győztesnek.  

A napokban kaptam két Igét ezzel kapcsolatban.  

Az egyik Ige a Jn 16:27-33, a másik pedig az 1Jn 5:4-5 

Nézzük meg őket tüzetesen!  

 
Eljöttem az Atyától, lejöttem a világba, ismét elhagyom a világot, és az Atyához megyek.” 

  
„Most nyíltan beszélsz -- szóltak tanítványai --, és nem mondasz semmit példázatban.   
Most tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen; 

emiatt hisszük, hogy Isten mellől jöttél el.”   
„Most hiszitek? - mondta nekik Jézus. -   
Lám eljön egy óra, és már el is jött, hogy szétszóródtok, ki-ki a magáéba, és engem 

egyedül hagytok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.   
Ezeket azért beszéltem el nektek, hogy bennem békességetek legyen. A világban 

szorongatástok lesz, de bízzatok: A világ legyőzve [áll] alattam.”   
 

Ebben a részben Jézus arról beszél a tanítványoknak, és persze nekünk: hogy Ő az Atyától jött, és 

hozzá is tér vissza. Az Atya folyamatosan vele van. Minden élethelyzetben. A 33-as vers pedig a 

következőket szögezi le: 

 ebben a világban szorongattatni fogunk 

 ennek ellenére legyen bizalmunk Ő iránta 

 Mert a világ, (és annak valamennyi járulékos dolga) legyőzve van alatta. 

Jézus azért tudta ezt mondani, mert az Atyától jött, Az Atyával töltötte minden másodpercét, majd 

pedig hozzá is tért vissza. Krisztus győzelmének titka az Atya közelsége volt. 

 

Az 1Jn 5:4-5-ben a következőket olvassuk: 
 

mert minden, ami Istenből született, legyőzi a világot. A mi hitünk az a győzelem, mely 

legyőzte a világot.  Ki más a világ legyőzője, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?   

 

Minden Istenből, Istentől származó hit képes legyőzni a világot! Miért? Mert ez a hit hiszi, látja 

és vallja hogy Krisztus az Isten Fia. Magyarán hogy Krisztus egyszer s mindenkorra lerendezte 

a dolgokat: legyőzte a világot. 

A Csia fordítás így fogalmaz: " A mi hitünk az a győzelem mely legyőzte a világot" Ez a mondat 

múlt időben van megfogalmazva.  

Tehát az a hit mely hiszi hogy Krisztus az élő Isten Fia, már önmagában diadal, mielőtt még 

bármit cselekedtünk volna. Egy tény, mely  egyszersmind startkő is, kiindulópont a számunkra. 

 

(Ám mielőtt azt gondolnánk, hogy a cselekedetek elhanyagolhatóak a mi részünkről, hadd 

másoljam ide a 3-as vers első részét:  

Mert Isten szeretése abban áll, hogy rendelkezéseit megőrizzük.) 

 

Istenből származó hitünk miatt mondhatjuk azt hogy győztesek vagyunk.  

Mert ez a hit bevisz bennünket Isten szellemi királyságába, és ott hírből sem ismerik a vereség 

a bukás fogalmát. 

Akárcsak Jézus lábai alatt, úgy a mi lábaink alatt is legyőzve van a világ.  

Egy kicsike kiegészítéssel hadd éljek: minden létező dolog mely Istenből született legyőzi a 

világot. Tehát a Istenből származó örökségünk, tálentumaink, szeretetünk, legyőzik ezt a 

világot és annak minden korszellemét.  Minden Atyától származó rezdülés szó, cselekedet 

magában hordozza a győzelmet, és maradandó nyomot hagy a szellemvilágban.  

 



Szeretnék még egy Igét megosztani Veletek, mely alapjaiban rázta meg a hívő életemet: 
 
A fogságból és ítéletből ragadtatott el (Jézus) és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott 

az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?!   (Ézsa 53:8 Károli ford.) 

 

Hallelujah! Mi az élők földjén lehetünk, mint győztesek! Mert Jézus elszenvedett helyettünk 

minden kudarcot, és minden vereséget! 

Mi győzelemre ítélt fiak lehetünk az élők földjén! 

 

Lefogadom hogy senkiben még csak fel sem ötlött hogy Isten ilyen mester tervvel fog előrukkolni! 

Hogy ennyire szeret minket!  Ő nem bukdácsoló gyerekeket akar, hanem életrevaló, tettrekész 

győztelemre predesztinált fiakat! 

 

Tergulicza Eszter 


