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Isten Szeret Téged 
Fogadd el a neked nyújtott örök szeretetét.  

„Örökké tartó szeretettel szeretlek téged…”- Isten 

Jeremiás 31:3 
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Ajánlás 

Sally 

Bárcsak mindenki, aki olvassa ezt a könyvet, megtalálná Isten örökké tartó, változhatatlan, 

túláradó és minden elképzelésünket felülmúló szeretetét. Isten áldjon meg nagyon gazdagon 

és mosolyogjon minden egyes porcikád, attól, hogy drága vagy Neki. 

 

Angela 

Ezt a könyvet az én Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak ajánlom, a csodálatosan 

támogató férjemnek és családomnak, ezen kívül minden drága barátomnak, aki még nem 

ismeri Istennek felé irányuló szeretetét. Ezt a könyvet szívből írtam nektek és mindenestől 

Isten dicsőségére. Azért imádkozom, hogy miközben olvassátok, tudjátok meg, mennyire 

szeret benneteket Isten! 
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Bevezető 
 

Amikor múlt nyáron összegyűltünk Colorádóban, egy olyan könyv együttes megírásáról 

álmodoztunk, ami a blogunkat olvasó csodás nőket lelkesíti, bátorítja, és figyelmüket az Úrra 

irányítja. Imádkozás és sok beszélgetés után arra jutottunk, hogy ha egy nő tényleg megérti, 

milyen mélyen szereti őt Isten, akkor szabadon fog felnövekedni azzá a csodás személlyé, 

akinek Isten szánta. Amikor egy nő érzi, hogy igazán szeretve van, önbizalma lesz, szeretete 

túlcsordul mások felé, és hite egyre jobban megerősödik a miatt a mélységes elfogadás miatt, 

amit az alkotójától kap, és amiben él.  

 

A Bibliatanulmányunk Isten el nem múló szeretetének személyes megértésén alapszik. Az a 

reménységünk és imánk, hogy ennek a fontos szellemi alapelvnek a megragadása örökre 

átformálja majd az életed. Bárcsak kiáradna az életedből Isten szeretete!  

 

Sally és Angela 
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     {I.M.Á.K módszer} 
 

Büszke vagyok rád. Tényleg az vagyok… szeretném, ha ezt tudnád. 

Büszke vagyok rád, hogy elkötelezted magad Isten igéjének tanulmányozására és arra, 

hogy minden nap olvasd és alkalmazd azt a SAJÁT éltedben, abban a gyönyörű életben, amit az 

Úr NEKED adott!  

Minden újabb Bibliatanulmány alkalmával megszerkesztem a tanulmányozó füzetet a kijelölt 

versekhez, azzal a céllal, hogy könnyebben tudd Isten Igéjét tanulmányozni és tanulj meg 

mélyebbre ásni, lelassulva tényleg elolvasni, amit Isten mondani akar neked aznap.  

Mielőtt nekiállsz, szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy elmagyarázzam mi is az 

I.M.Á.K. módszer, és MIÉRT jó, ha ezt használod a csendességedben.  

Miért használjam az I.M.Á.K. módszert? 

Teljesen más dolog csupán csak elolvasni egy igeverset, mint kapcsolatba kerülni vele azáltal, 

hogy megtanulsz lelassulni és TÉNYLEG elolvasni, mert így hirtelen elkezdenek a szavak élettel 

megtelni és kiemelkedni a környezetből. Ha az I.M.Á.K. módszerrel kutatod az igeverseket, 

akkor képes leszel mélyebbre ásni az igében és többet “látni”, mint ha simán csak elolvasnád a 

verseket és aztán mennél utadra. Hadd bátorítsalak arra, hogy használd az I.M.Á.K. módszert a 

napi versek olvasásakor és látni fogod te magad is, hogy mennyivel többet kapsz így az igéből… 

el fogsz rajta ámulni.  

Mit jelent az I.M.Á.K rövidítés?  

I – Az I betű az Igevers rövidítése – egyszerűen csak lemásolod a verset a Bibliádból. El fogsz 

csodálkozni azon, hogy Isten mi mindent le fog leplezni számodra azáltal, hogy időt szánsz arra, 

hogy lelassulj és le is másold, amit olvastál. 

M – Az M betű a Megfigyelés rövidítése – mit látsz a versekben, amiket olvasol? Ki a 

hallgatóság? Ismétlődnek a szavak? Melyik szavak ragadják meg a figyelmed?  
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Á – Az Á betű az Átültetés rövidítése – itt válik Isten Igéje személyessé. Mit mond ma nekem 

Isten? Hogyan alkalmazhatom a most olvasottakat a személyes éltemre? Milyen változtatásokat 

kell létrehoznom? Van valamilyen lépés, amit meg kell tennem? 

K – Végül a K betű a Köszönet/ Kérés szavak rövidítése, amit imában fogalmazunk meg. 

Imádkozd Istennek a szavait, amiket olvastál. Ha valamit megmutatott neked az igéjéből, 

köszönd meg neki. Kérj bocsánatot, ha egy bűnre mutatott rá az életedben.   

Isten Igéjének a tanulmányozása ilyen módon olyan rövid vagy hosszú ideig tarthat, amennyit rá 

tudsz szánni. Néha 10-15 percet, más napokon többet.  

Hogyan használjam az I.M.Á.K. módszert? 

Itt van egy személyes példa erre… 

Kolossé 1: 4-8 

I - …mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a bennetek levő, minden szent 

iránti szeretetről a mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban 

hallottatok az evangélium igaz beszédében. Ez eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és 

gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok 

és igazán megismertétek az Isten kegyelmét, ahogyan Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól 

tanultátok, aki Krisztus hű szolgája értetek, s aki hírét hozta Lélekből fakadó szereteteteknek.  

M - (Sokszor csak pontokba szedem a megfigyeléseim, amiket elsőre észreveszek, mikor 

megnézem a verset.) 

• Amikor a hitet és a szeretetet összekapcsolod, akkor reményt kapsz 

• Emlékeznünk kell, hogy a reményünk a mennyben van, még nem jött el 

• Az evangélium igaz beszéd 

• Az evangélium folyamatosan nő és gyümölcsöt terem az első naptól kezdve az utolsóig 

• Elég egy ember ahhoz, hogy megváltoztasson egy egész közösséget (Epafrász)  
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Á – Egy dolog, ami megfogott ma az volt, hogy Isten miként használt egy embert, Epafrászt, 

hogy megváltoztasson egy egész várost! Emlékeztetett arra, hogy egyszerűen arra vagyunk 

elhívva, hogy Krisztusról beszéljünk másoknak, Isten munkája pedig az, hogy terjessze az 

evangéliumot és adjon neki növekedést meg gyümölcsöket. Úgy éreztem, hogy a mai versek 

egyenesen az Ébresztő, Lányok tagjainak szólnak…“eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és 

gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és igazán 

megismertétek az Isten kegyelmét.” Hát nem nagyszerű, mikor Isten Igéje megtelik élettel és pont 

abban a helyzetben szólít meg, amiben vagyunk? Az imám az, hogy minden nő aki benne van 

ebben a Bibliatanulmányban az egész világon megértse Isten kegyelmét és szomjazzon Isten 

Igéje után.  

Egy idézetet kimásoltam a Biblia kommentáromból a tanulmányozó füzetembe:  

“Isten Igéje nem csak információként szolgál, hanem változást is létre akar bennünk 

hozni.” 

K – Drága Uram, kérlek, segíts nekem, hogy Epafrász lehessek és beszélhessek másoknak rólad 

és aztán hagyjam a te szerető kezedben a folytatást. Kérlek, segíts megérteni és alkalmazni az 

éltemre azt, amit ma olvastam és ez által egyre inkább olyanná váljak, mint te. Segíts, hogy olyan 

életet éljek, ami a hit és a szeretet gyümölcseit termi, és aminek a reménysége a mennyben van és 

nem a földön. Segíts, hogy emlékezzek, hogy a legjobb még hátra van.  

__________________________________________________________________________ 

Remélem ez a magyarázat segítségedre lesz ma, amint mélyebbre ásol Isten igéjében!  

Őszinte leszek veled és elmondom, hogy gyakran vannak napok, amikor a tanulmányozó oldal 

elejét és hátulját is teleírom… de neked nem kell. Csak haladj egyik napról a másikra és jegyezd le 

a válaszod arra, amit Isten megmutatott neked Igéjén keresztül.  . 

Az I.M.Á.K. módszer legfontosabb hozzávalója a TE kapcsolatod Isten Igéjével, és hogy 

TE miként alkalmazod Igéjét a SAJÁT  életedben!  

 Emlékezz, az a lényeg, hogy mélyen elgondolkozzunk, elmélkedjünk, és forgassunk magunkban 

minden egyes szót az aznapra kijelölt igeszakaszból.  



  

12 
 

Zsoltárok 1:1-3 azt mondja:  

 

“Boldog ember az, aki… az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről 

gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely 

idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában 

eredményes lesz.”  

 

Az igazi elmélkedés időbe telik, míg megfelelően végigrágjuk az igerészt, mielőtt 

továbblépnénk.  

William Gurnall azt írja: “Emlékezz, nem a sietős olvasás – hanem a szent és mennyei igazságokon való 

komoly elmélkedés válik édessé és hasznossá a lélek számára. A méhek sem úgy gyűjtenek mézet, hogy egy 

pillanatra rászállnak a virágra, hanem akkor jutnak az édes nedűhöz, ha elidőznek a virágon. Nem az 

lesz a legkiválóbb, legédesebb, legbölcsebb és legerősebb keresztény, aki a legtöbbet olvas, hanem aki a 

legtöbbet elmélkedik.” – William Gurnall: The Christian in Complete Armour (szabad fordításban.) 
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{I.M.Á.K.} Olvasási Terv  

I- Igevers 

M- Megfigyelés 

Á- Átültetés 

K- Köszönet/ Kérés 
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Célok 
 

Hiszem, hogy fontos leírni céljainkat minden egyes Bibliatanulmányozó időszak előtt. Szánj 
erre egy kis időt, és jegyezz fel 3 célt, amire összpontosítani szeretnél az elkövetkezendőkben, 
amint elkezdesz előbb kelni, mint a család, hogy beleásd magad Isten Igéjébe. A következő 4 
hét alatt, térj vissza többször is ezekhez a célokhoz, hogy ne veszítsd őket szem elől. 
HAJRÁ! 

Céljaim a tanulmány alatt: 
 
 
1. 
 
 

 
 

 

 
 
 
2. 
 
 

 

 

 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aláírás:_______________________________________________________    

Dátum:______________________ 
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1. Hét: Isten Szeret Téged  
 

1. Heti kihívás: 

Úgy élsz-e minden pillanatban, hogy tudod, Isten szeret téged? Mélységes meggyőződéssel és 

bizonyossággal nyugszol-e Isten szeretetén, vagy esetleg van egy hang, vagy más akadály, ami 

távol tart az Ő szeretetének megismerésétől? 

Jegyezd fel félelmeidet, bukásaidat, hibáidat egy papírra. Aztán írd ezt a lap tetejére: 

Amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Semmi nem választhat el engem 

Isten szeretetétől. A felsorolt bűnöket, bukásokat, gondolatokat mind elvetem, és elfogadom 

Isten örökké tartó szereteté! 

Ezután tépd darabokra a papírt és dobd ki. Hadd legyen ez gyakorlati kifejezője annak, 

ahogyan Isten elvetette és szeretetével helyettesítette bűneidet.  

1. Heti Igevers:  
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1. Fejezet: Szeretett gyermekének szólít 
 

Isten irántunk tanúsított szeretetének tényét a Szentírás számtalan helyen erősíti meg. Ez a szeretet független 

attól, hogy elhisszük-e, vagy sem. A kétségeink nem tudják lerombolni Isten szeretetét, de nem a hitünk az, 

ami kiváltja. Forrása Isten maga, akinek a természete a szeretet. Ezt miránk is kiönti szeretett Fiával való 

közösségünkön keresztül. ~ Jerry Bridges 

 

42 évesen, három vetéléssel a hátam mögött (amik közül az egyik majdnem az életembe 

került, csak a gyors kórházba szállítás mentett meg) már úgy gondoltam, hogy nekem nem 

lesz újabb gyermekem. 

Koszos, hangos és örökmozgó kisfiam, Nathan odajött hozzám és kijelentette: 

„Anya, én tutira azt gondolom, hogy kéne neked még egy kisbaba, és jó lenne, ha lány lenne.” 

„Tudod, Nathan” kezdtem magyarázni neki, miközben karommal átöleltem kicsi vállait és 

közelebb húztam magamhoz, „anya teste már kezd egy kicsit megöregedni és sok éve nem 

sikerült kihordanom egy kisbabát. Emlékszel, amikor kórházba kerültem? Nos, az is azért 

történt, mert a hasamban lévő kisbabát nem tudtam kihordani.” 

„De anya, te mindig azt szoktad mondani, hogy hiszel az imádságban. Kész vagy imádkozni 

ezért? Talán Isten csodát tudna tenni és adna nekünk még egy kislányt. Te hiszel abban, hogy 

Isten csodát tud tenni, igaz?!” 

Így aztán imádkozni kezdtem, és lám, hat héttel később már rám is jött a hányás és a reggeli 

rosszullét, amik 9 hónapig el is kísértek! 

Várandósságom utolsó két hónapjában a szülés komplikációk nélküli lefolyásáért 

imádkoztunk, és ilyenkor az egyik barátom – akivel együtt imádkoztunk – mindig 

megsimogatta a hasamat és a kisbabát ’Joy’-nak (öröm, boldogság) kezdte hívni imáiban, 

hiszen olyan csodálatos ajándék volt ő, családunk fohászaira adott Isteni válasz. 
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Így lett lányunk neve ’Joy’, aki méltóvá is vált e névre. Családunk számára ő a teljes 

boldogságot jelenti. Talán mivel én már azt hittem soha nem lesz újabb gyermekem nem is 

bántam az álmatlan éjszakákat, vagy a sírását, gyermeki igényeit. 

Joy nagyjából két és fél éves korában került át a kiságyból egy igazi ágyba. Hajnalban gyakran 

előfordult, hogy bemászott mellém a nagy ágyba, majd hozzám bújva, elnyugodva aludt még 

egy darabig. 

Puha haja az arcomat csiklandozta, meleg, dundi teste puhán simult a bőrömhöz, én pedig 

élvezettel öleltem át ezt a kicsi ajándékot, hogy magamhoz szoríthassam egy darabig. 

Egyik reggel elgondolkozva azt mondta: „Anya, itt van a legjobb helyem, olyan közel hozzád, 

amennyire csak lehet, mert itt érzem leginkább a szeretetedet.” 

Ekkor egy mosoly jelent meg kicsi arcán, ahogy nagyot sóhajtva még néhány perc „szeretet”-

ért mellém húzódott. 

Mivel Joy az én szeretett lányom volt, akiért annyit imádkoztam, nagyon élveztem, mikor 

mellettem volt. Nagy becsben tartottam azokat az alkalmakat, amikor ez a még csöpp kislány 

ilyen közel akart lenni hozzám, ennyire teljes volt a bizalma bennem. Mint édesanyja, 

rendkívül hálás voltam, amiért az anyukája mellett akart lenni, és amikor megbízott bennem 

annyira, hogy bemászott mellém az ágyba, teljesen betöltött az öröm és a hálaadás azért az 

ajándékért, amit ő jelentett számomra. Szerettem azt, hogy így szeret engem! Nem érdekelt, 

hogy mit is tett előző nap –  

esetleg sokat sírt, 

vagy összetört egy bögrét tele gyümölcslével, 

vagy veszekedett a bátyjával, 

vagy nem fogadott szót. 

Nem kellett megígérnie, hogy érettebb lesz, nem kellet bevallania hibáit, vagy távol maradnia 

tőlem, mert előző nap nem viselkedett jól. Bármikor odabújhatott mellém, mert lányomként 

ott volt a helye! Örömömet leltem abban, amikor a közelemben volt. Ő volt az én kicsi 
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lányom, akit a szívem teljes szeretetével szerettem és szerettem azt tudni, hogy közel akart 

lenni hozzám és a biztonságot, szeretetet, védelmet, megnyugvást egyaránt nálam kereste. 

Az iránta táplált szeretetemnek semmi köze nem volt a teljesítményéhez. Elköteleztem 

magam arra, hogy szeretni fogom és ez az elhatározás szilárd és állandó maradt, mivel ő az 

én szeretett gyermekem volt. 

Ez egy emberi kép arról, ahogy Isten szülői szeretete megnyilvánul felénk. Isten 

természetéből fakad a szeretete. Mást nem tud tenni. Szeretete a meghatározó tulajdonsága, 

és az irántunk érzett szeretete örökre megmarad, nem lehet megmásítani. 

Saját életünket illetően azonban soha sem fogjuk még csak megközelíteni sem Isten 

tökéletességét és szentségét. Szinte minden nap önzők vagyunk! Gyakran mondunk durva 

dolgokat, gyakran vagyunk kicsinyesek, vagy viselkedünk bántóan, haragból. Isten mégis 

szeret minket, és azt akarja, hogy közel legyünk Hozzá! Szinte lehetetlen még elhinni is, hogy 

szeretni tud minket, miközben mi nem szeretjük Őt. 

Ahogyan én sem vártam el, hogy Joy felnőttként viselkedjen, hanem elfogadtam egy 

kisgyermek normális korlátaival együtt is, úgy Isten is szeme előtt tartja a mi korlátainkat és 

még így is szeret minket. 

Úgy is mondhatnánk, hogy Isten kisgyermekként tekint ránk. Mivel megérti a mi törékeny, 

emberi természetünket, ezért úgy viselkedik velünk, mint ahogyan én tettem Joy-al. Ő akkor 

is érett, amikor mi nem vagyunk azok. Hűséges az irántunk való szeretetben, 

elkötelezettségben, a szükségeink betöltésében, szívünk kiáltásaira adott könyörületes 

válaszaiban. Mennyei Atyánkként Ő örökké változatlan, felelősségteljes, bármilyen csalódást 

is okozzunk neki, vagy bármit is tegyünk. Tudja, milyen keretek között mozgunk – hogy 

gyengék, éretlenek és tökéletlenek vagyunk, de nem várja el, hogy jól teljesítsünk, mielőtt 

közelednénk hozzá; csak azt szeretné, ha szívünk benne bízna, és szerető Atyánkként 

függenénk Tőle. 

Amikor úgy jövünk hozzá, mint egy gyermek, ártatlanul, Tőle függve, bizalommal és alázattal, 

Ő szívére ölel bennünket, mert az Ő drága gyermekei vagyunk. 
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Egy művész is a saját alkotásait szereti legjobban, ahogyan a zenész a saját szerzeményeit, 

hasonlóképpen Isten is pont olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk, mert Ő alkotott 

minket ilyennek. Szereti a saját keze munkáját – minket! 

Ő formált minket, személyiséggel ruházott fel, ismeri legfurcsább dolgainkat, Ő alkotta a 

szemünk és hajunk színét, a testtartásunkat és alkatunkat. Mivel az Ő műremekei vagyunk, 

ezért különös örömét leli bennünk és megérti teljes lényünket, ahogy senki más nem értheti. 

Mégis, sokan próbáljuk egész életünk során kiérdemelni Isten szeretetét, mert azt gondoljuk, 

hogy az a cselekedeteinken múlik. 

Isten családjának tagjai vagyunk, ezért Hozzá tartozunk. Nincs szükség pótjegyre, vagy arra, 

hogy bizonyítsunk, kiérdemeljünk valamit. Jóban, rosszban egyaránt szeret és elfogad minket, 

hűséges hozzánk, az Ő neve a miénk is. 

Ezek miatt van reménységünk is. Azt mondta, hogy helyet készít nekünk, egy olyan helyet, 

ahol otthon lehetünk, ünnepelhetünk alkotásában gyönyörködve. 

Gyakran szeretnénk Isten kedvében járni, ezért igyekszünk szent szabályokat és viselkedés-

mintákat megtartani. 

Erőlködünk, dolgozunk és gyötrődünk azon, hogy „Isten akaratát” tegyük életünkben. 

Az az igazság, hogy nem tudjuk az Ő akaratát véghezvinni, amíg nem ismerjük meg 

szeretetét. 

Ebben a biztonságban és nyugalomban találhatjuk meg azt az erőt, ami ahhoz kell, hogy a 

bukott világban is helyesen élhessük életünket. 

Isten által ígért biztos örökségünk, és a tény, hogy a Király családjához tartozunk minket is 

királyi sarjakká emel! Örökségünk gyönyörű és azokkal lehetünk egy társaságban, akik szintén 

örömmel fogadták Isten szeretetét és engedték, hogy Ő örökbe fogadja őket. 

Ha mindez igaz, akkor miért nem élünk át ilyen bensőséges, biztonságos, nyugalmat adó 

kapcsolatot Istennel életünk minden napján? 

Ha tényleg olyan értékesek vagyunk Neki, mint az én drága kislányom, Joy nekem, akkor mi 

az akadály? Hiszen ha Isten kész ilyen közel kerülni hozzánk, ilyen elérhetővé válni 
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számunkra, akkor az életünk megváltozna szeretete miatt. Az emberek azt látnák, hogy tele 

vagyunk békességgel, mert tudjuk, hogy bárhol is legyünk, Isten velünk van és védelmez 

minket. Biztonságban és megbecsülve éreznénk magunkat, mert tudatában  lennénk minden 

nap azzal, hogy milyen nagy az Ő szeretete irántunk. 

Minél inkább a szívébe látunk és megismerjük szeretetét, annál inkább átformál minket 

annak a tudatnak a békessége, hogy nem kell a megváltásunkért megdolgoznunk és az alázat, 

ami abból a hálával teli vágyból fakad, hogy mindezt másokkal is megosszuk, akiknek óriási 

szükségük van az Ő szeretetére. 

Időnként talán előjön belőlünk az önző, éretlen kisgyermek, mint ahogy Joy-al is előfordult. 

„Túl sokat eszel. Kiabálsz a gyerekeiddel. Olyan súlyos bűnöket követtél el, amiket még Isten 

sem tud megbocsátani. Túl lusta vagy. Újra és újra ugyanazokat a hibákat követed el. Olyan 

sokat nyafogsz és panaszkodsz. Nagyon önző vagy.” 

Ezek a fejünkben lejátszódó üzenetek akár minden tökéletlenségünket sorra vehetik – de 

nem ezek határozzák meg, kik is vagyunk valójában. Jézus már akkor eljött értünk, amikor 

még bűnösök voltunk –  

Jóval azelőtt, hogy ezt kértük volna. Nem érdemeltük meg már akkor sem, és soha nem is 

fogjuk. Az egész nem is a „megérdemlésről” szól, hanem az Ő szívéről, megingathatatlan 

szeretetének kútforrásáról, és jólétünk iránti elkötelezettségéről. 

Különlegesnek tart téged ma is, azzal a testtel, személyiséggel, történettel, amivel Ő alkotott, 

hiszen az Övé vagy. Egy nap pedig a te történetedet is nagyszerű happy end-el fejezi be, mert 

amikor örökbe fogadott, ezt ígérte. 

Ha valaki úgy érzi, hogy szeretik, akkor a teljesítmény-kényszer terhe leesik a válláról. Azzal 

az örömmel él, hogy pont úgy fogadják el, amilyen valójában. Reménysége van, mert nincs 

egyedül. 

Sally 
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1. Hét: Isten Szeret Téged - Kérdések 
 

Nézzünk meg néhány igeverset, amikről Isten mondja, hogy jellemzik irántunk való 

szeretetét: 

1. Tisztában vagy vele, hogy nem tudsz olyat tenni, ami elválasztana Isten szeretetétől? 

Hogyan tudod megélni ezt az igazságot? Még az életed sötét pillanatai, amik 

próbálják elhomályosítani Őt a szemedben, sem tudják elrejteni Őt előled. Ő veled 

van örökkön örökké. A 139. Zsoltár elmondja, hogy még a sötétség sem sötét 

számára. Ő a pásztorod. Meghalt érted. Vezetni szeretne, megmutatni az 

együttérzését és irgalmát feléd – szeret téged és ettől a szeretettől soha nem tudod 

elszakítani magad.  

De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok 

győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem 

eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem 

szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. - Róma 8: 

37-39 

 

 

 

2. Isten elég nagy harcos ahhoz, hogy megvívja a csatáidat. Képzeld el, ahogy érted 

harcol ma! Fordulj Hozzá és engedd, hogy szeretettel vezessen és átadja neked a 

szeretetét. Képzeld el, amint ujjongással örvendezik neked Isten! Ezt olvassuk itt és 

ez igaz! 

Veled van az ÚR,  

a te Istened, ő erős és megment.  

Nagy örömmel örül neked,  

megújít szeretetével,  

ujjongással örvendezik neked. – Sofóniás 3:17 
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3. Istenről egyetlen egyszavas leírást olvasunk csak a Bibliában: az Isten szeretet. Az Ő 

lényege a szeretet. És amikor megtanulod elfogadni Isten ingyenes szeretetét, attól 

függetlenül, hogy mit teszel, elkezdesz majd másokat is úgy szeretni, ahogy Ő szeret 

téged – kegyelemmel, nagylelkűen és kárhoztatás nélkül. Eszedbe jut valaki az 

életedből, akinek szüksége lenne ilyen fajta szeretetre, tőled és Istentől? 

 

Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, 

és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. - 1 János 4:7-8 

 

 

 

 

4. Mi van akkor, ha elszúrod – megint? Türelmetlenül ráüvöltesz a gyerekekre. Nem 

felelsz meg saját elvárásaidnak? Hogyan tudnád gyorsan helyreállítani a kapcsolatodat 

Istennel és másokkal?  

 

Az alábbi versek megmutatják nekünk Isten valódi természetét – Ő könyörül rajtunk 

gyengeséginkben és nehézségeinkben ezen a földön. Mikor felé fordítjuk a szívünket, 

azt találjuk, hogy lassú a haragra – nem számít ha bárki más türelmetlen velünk az 

életünkben – Isten türelmes. Ő telve van szeretettel és mindig ott lesz mellettünk, 

mert Ő hűséges.  

 

De te, Uram, irgalmas és könyörülő Isten vagy,  

késedelmes a haragra, és nagy a kegyelmed és hűséged! – Zsoltárok 86:15 
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Ima: 

Drága Édesatyám!  

Köszönöm, hogy mindig szeretsz. Kérlek, hogy hadd közeledjek úgy hozzád, mint egy gyermek az anyjához, 

mert te szeretnél az erőm, a segítségem, a vigaszom és a gondoskodóm lenni. Köszönöm, hogy a szeretetednek 

nincs korlátja és, hogy szereteted mindig velem lesz és vezetni fog engem. Jézus drága nevében jövünk eléd!  

 

1. Hét: Olvasási terv 
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2. Hét: Isten Szeret Téged 

2. Heti kihívás 

Készíts gyakorlati lépésekből álló tervet arról, hogy miként fogod a héten Istent keresni. 

Mikor fogsz időt tölteni az Igéjében és imában? Hogyan fogsz időt találni arra a 

napirendedben, hogy lelassulj, csendben légy és figyelj?  

 

 

 

 

2. Heti Igevers 
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2. Fejezet: Ismerd meg Istent 

 

Ahhh, Istent ismerni, igazán ismerni Őt. Ez aztán tényleg nagy változást hozhatna. Ha igazán 

ismernénk Őt, bátrabbak lehetnénk, életünket a mennyországra való örömteli várakozásban, 

és Istent tisztelve élhetnénk. Ha lenne egy helyes képünk a Királyok Királyáról, minden nap 

rá figyelve élhetnénk, minél inkább olyan életre vágyva, mint amilyet Ő élt. Készek lennénk 

lemondani mindenről, amit ez a világ adhat – házról, ruhákról, anyagi dolgokról – és csak 

Isten felé nyújtanánk a kezünket. Készek lennénk lemondani „saját magunk megtalálásának” 

nagy kalandjáról, és az Ő megismerésére tudnánk koncentrálni. Megismerni Őt, a Királyok 

Királyát, a világegyetem Istenét, a nagy VAGYOK-ot. Mégis hogyan vágjunk bele ebbe? 

Még ma is emlékszem a napra, amikor először megláttam azt a bizonyos srácot. Nyolcadikos 

ballagásomon volt, amikor az egész évfolyam előtt vette át az elismerést azért, mert felsőben 

végig kitűnő volt. Két dolog miatt jegyeztem meg magamnak: én egymillió év alatt sem 

tudtam volna csupa kitűnővel végezni, szóval ez nagy eredménynek számított nálam; 

másrészt nehezen hittem el, hogy egy srác egyszerre lehet ilyen jóképű és okos is. Teljesen 

lenyűgözött. 

Határozottan emlékszem, hogy eldöntöttem, gimnáziumban tutira megnézem magamnak. 

Előző évben költöztünk oda Kaliforniából, így én is az ő iskolájába jártam Ohióban. Hetedik 

osztályosként három iskolát is megjártam, mire a családunk letelepedett azon a környéken, 

ahol aztán a gimnázium ideje alatt éltünk. Erre az évre alig emlékszem, így aztán gyakorlatilag 

semmit sem tudtam meg erről a titokzatosan jóképű és okos srácról. 

A gimnázium első éve is gyorsan eltelt. Nem jártunk egy osztályba, nem találkoztunk sehol. 

Másodikban aztán ugyanarra a művészeti órára iratkoztunk be mindketten. Arra gondoltam, 

talán egy agyas meg kevésbé agyas ember között is híd lehet a művészet. Talán. 

Ekkor mindössze annyit tudtam a szuper-jóképű okos srácról, hogy Dirk-nek hívják, 

ugyanarra az évfolyamra járunk, ő is arra a művészeti órára jelentkezett, amelyikre én, és még 

mindig olyan jóképű, mint volt. Jóképű és okos, milyen jó párosítás! Ennél többet azonban 

nem tudtam róla akkor. 
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Azt gondolom, vagyunk néhányan, akik Istenhez is így közelítünk. Tudunk róla dolgokat. El 

tudunk mondani tényeket, idézünk Biblia-verseket, fejből tudjuk a leglényegesebb 

történeteket, de odáig már nem terjed az „ismeretségünk”, hogy személyes kapcsolatban 

legyünk Vele, ismerjük bensőségesen, vagy barátként beszélgessünk Ővele. 

Akkoriban még nem töltöttem időt Dirk-el. Csak távolról kísértem figyelemmel. A 

barátaimtól tudtam róla dolgokat. Tudtam, hogy van egy nővére és egy öccse. A barátaim 

elmondták, hogy ugyanabba az intézménybe jár már óvodás kora óta. Mivel alaposan 

megfigyeltem, ezért tudtam, hogy milyen stílusa van és milyen sportokat űz. Ezek azonban 

csak adatok voltak, nem volt mögöttük kapcsolat. 

Te így közelíted meg Istent? Netán tudsz egy csomó fontos tényt és adatot Jézusról? Talán, 

hogy hol született, milyen idős korában halt meg. Mi a helyzet a barátaival? Talán az ő 

nevüket is tudod és emlékszel néhány történetre, amiket Jézus mondott el. A kutya azonban 

itt van elásva: az hogy valakiről tudsz dolgokat nem egyenlő azzal, hogy ismered is azt a 

személyt. Csak azt jelenti, hogy tudsz róla, hogy létezik. 

Öt és fél év együtt járás során elég jól megismertem Dirk-öt. De a megismerése időbe telt. 

Türelem kellett hozzá és az egész egy meghívással kezdődött. A művészeti órán kívül is újra 

és újra összehozott bennünket Isten. Először mindkettőnket kiválasztottak, hogy az iskola 

által szervezett vezetői hétvégén részt vegyünk. Aztán később ugyan arra a számtek órára 

jártunk. Végül egyre több és több időt kezdtünk egymással tölteni. 

Miközben Isten elkezdte kiépíteni a barátságunkat, egy este Dirk felhívott, mert egy kérdése 

volt számomra. Azt szerette volna tudni, hogy elmennék-e vele a téli táncos iskolai ünnepre. 

Én persze izgatott „Igen”-nel válaszoltam, így aztán barátságunk rövid néhány hónap alatt 

oda jutott, hogy Dirk azt kérte, csak vele randevúzzak a jövőben. E közös utunk során 

minden lépés az egymás iránti elkötelezettségünk erősödéséhez vezetett, miközben egyre 

több időt töltöttünk együtt. 

Egymás igazi megismerése azonban időbe telt. Türelem kellett hozzá. Órák teltek úgy, hogy 

egymás előtt megnyílva beszélgettünk, védőbástyáink mögül kibújva, valóságosan. Az együtt 

járás öt éve alatt sok energiát fektettünk egymás megismerésébe. Későig beszélgettünk 

telefonon, amíg édesanyám azt nem mondta, hogy most már tényleg alvásidő van. Aztán 

másnap az iskolában órákat töltöttünk üzenetek írogatásával. 
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Gimnázium végén úgy döntöttünk, hogy közeli főiskolákra iratkozunk be, hogy legalább a 

hétvégéken együtt tudjunk tölteni egy kis időt. Aztán bizony néha hét közben is találkoztunk 

egy-egy vacsora erejéig. Még sűrű elfoglaltságaink és iskolai feladataink közepette is 

szakítottunk egymásra időt. 

Jézus igazi megismeréséhez is idő kell. Az kell hozzá, hogy a kapcsolatunk átalakuljon a 

„bárkivel randizhatok” szintről a „kizárólag Veled járok” szintre. Kizárólagos lesz. Jézus 

megismerése ráadásul csak szándékosan megy. Eltökéltség kell hozzá. Ahhoz, hogy valódi 

kapcsolatot építhessünk ki Vele, időt kell töltenünk a társaságában. El kell magunkat 

kötelezni a Biblia olvasására, az imádságban való beszélgetésre és szavainak életünk 

gyakorlatába való beépítésére. De hogyan kell mindezt véghezvinni? Örülök, hogy 

megkérdezted! 

Jézus megismerésének öt módja 

1. Tölts időt a Biblia olvasásával 

Ahhoz, hogy megismerd Jézust, időt kell töltened a Biblia olvasásával. A 2Tim 3:16-ban azt 

olvassuk, hogy „a teljes írás Istentől ihletett”, ami azt jelenti, hogy közvetlenül Tőle 

származik. A GoodMorningGirls.org-nál arra bátorítjuk a nőket, hogy ássanak mélyre Isten 

Igéjében, és olvassanak el naponta egy rövid szakaszt a Bibliából. Ezt nagyon szeretem! 

Készítettünk heti Biblia-olvasó terveket is azoknak a nőknek, akik részt vesznek Biblia-

tanulmányainkban, hogy néhány hét alatt elolvashassanak egy adott könyvet a Bibliából. Sok 

tanulmányunk csak 8-10 hét hosszúságú és még elfoglalt nőknek is ideálisak, ha vágynak 

Jézus jobb megismerésére. 

Jézus megismeréséhez el kell magunkat kötelezni Isten Szava iránt. A 

GoodMorningGirls.org-nál arra bíztatjuk a nőket, hogy hétfőtől péntekig minden nap 

foglalkozzanak az Igével, és sok elfoglaltságuk mellett is szánjanak idő arra, hogy elvonulnak 

és a VAGYOK Istennel töltenek időt. Vannak olyan nők, akiknek a csendes idő 

megtartásához korábban kell felkelniük reggel, még mielőtt gyermekeik felkelnének és a napi 

rutin belendülne. Másoknak, akik esetleg késő éjjelig fent voltak kisbabájukat megetetni, vagy 

éjszakai műszakban dolgoznak, vagy mert éjjeli bagoly típusok, a legalkalmasabb idő az Isten 

Igéjében való elmélyülésre a délután, amikor a gyerekek éppen szundiznak és a ház 
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elcsendesedik. Igazából ez mindegy is, nem a napszak a döntő, hanem az hogy magunkat 

megfegyelmezve naponta személyesen olvassuk Isten Szavát. 

Légy céltudatos, különíts el időt a Biblia olvasására, legyen egy terved, amire aztán szánd is 

oda magadat. Megígérhetem, hogy minél több időt töltesz a VAGYOK Istennel, annál 

inkább megváltozik az életed. Nekem személyesen nagy segítséget jelent, hogy esténként az 

éjjeliszekrényre teszem a Bibliámat, mikor lefekszem aludni. Így aztán reggel, miután 

lekapcsoltam az ébresztő órát, rögtön az ágyban olvashatom, esetleg elvonulhatok a ruhás 

fülkébe olvasni. Mindkét módszer lehetővé teszi, hogy Igét olvassak, imádkozzak és le is 

tudom írni, amit aznap reggel megértettem. Vannak olyan reggelek, amikor az olvasás és 

imádkozás után a konyhában még jobban belemélyedek az Isten szavának tanulmányozásába 

és jegyzetelek is közben. Nagy segítség, ha felébredéskor egyből ott van mellettem a Biblia, 

így reggel rögtön ezzel kezdhetem a napomat. 

Rendkívül fontos Isten Szavával foglalkoznunk, mert ebből folyamatosan megtudhatjuk, mi a 

fontos, mit kell nagyra értékelnünk. Életfontosságú, hogy időt fordítsunk az Ige olvasására, 

mert Isten így szólhat közvetlenül hozzánk. Nem is tudnám összeszámolni, hányszor 

küzdöttem valamilyen élethelyzetben, vagy fájt a szívem valami miatt, netán csalódott voltam 

éppen, és Isten megvigasztalt vagy tanácsot adott közvetlenül azokon a Biblia verseken 

keresztül, amiket aznap reggel olvastam a Vele töltött csendességemben. Ha tényleg 

szeretnéd jobban megismerni Istent, mindenképpen időt kell szánnod a Biblia olvasására, 

mert itt találod leírva Isten saját szavait. Semmilyen más könyvben nem találhatod meg 

ezeket az életet-átformáló, hatalommal felruházott, drága szavakat. Muszáj időt szánnunk 

még sűrű elfoglaltságaink közepette is arra, hogy olvassuk, magunkba szívjuk Isten Igéjét és 

azon elmélkedjünk. 

2. Tölts időt az imádkozással 

Azzal is erősíthetjük Jézussal kapcsolatunkat, ha időt töltünk Vele az imádságon keresztül. El 

tudod képzelni, hogy milyen kapcsolatod lenne egy olyan személlyel, akivel soha nem 

kommunikáltál? Az imádságra gondolj úgy, mint beszélgetésre Jézussal. Tényleg ennyire 

egyszerű. Nem kell nagy szavakat, vagy fennkölt imákat elmondanod, Jézus azt szeretné, ha 

úgy jönnél hozzá, ahogy vagy. Légy Vele őszinte. Mondd el neki küzdelmeidet, és hogy az 

életed mely területén kéred a segítségét. Mondd el neki vágyaidat, álmaidat, céljaidat. Lehet, 



  

29 
 

hogy ez furcsán hangzik, de Ő nem csak az életünk szellemi oldalával törődik, hanem 

mindennel. Nincs olyan imakérés, ami túl kicsi, vagy túl nagy lenne Neki. Ő szeret téged és 

szereti, ha imádságban Hozzá fordulsz (lásd Zsolt 5:3). 

Ha imádkozol, akkor add teljesen önmagadat. Ne felejtsd el, hogy Ő alkotott, és olyannak 

szeret amilyen vagy. Ha hibákat követtél el, akkor valld meg Neki ezeket, és kérd, hogy 

bocsásson meg. Ne gondold, hogy nem tud már róla egyébként is. Mindannyian követünk el 

hibákat, de ne hagyd, hogy ezek megakadályozzanak abban, hogy Isten szeretetét, kegyelmét 

és megbocsátását megtapasztald. 

Ha nehézséget jelent számodra imában Jézushoz jönni, olvasd el a Zsid 4:15-16-ot: 

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki 

hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a 

kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van 

szükségünk. 

Tudom, hogy néha nem egyszerű a Bibliát olvasva megérteni, mit is próbál Isten mondani. 

Ilyen esetekben legjobb, ha az Ő segítségét kéred. A Példabeszédek 2:1-6-ban egy 

édesanyával találkozhatunk, aki arra figyelmezteti fiát, hogy szíve mindig legyen kész az 

értelemre, megértésre. Mielőtt megnyitod a Bibliát, imádkozz Istenhez és kérd Őt, hogy 

segítsen megérteni azt, amit olvasni készülsz. Kérd, hogy nyissa meg szemeidet, hogy 

felismerd az igazságot Igéjében. A Péld 2:1-2-ben ezt olvassuk: „Fiam, ha megfogadod 

mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és 

szívből törekszel értelemre…” 

Az elmúlt néhány évben elkezdtem bölcsességért és megértésért imádkozni mielőtt 

elkezdeném a Bibliát olvasni és tanulmányozni. Kérem Istent, hogy segítsen megérteni, amit 

olvasni fogok. Kérem, hogy szóljon hozzám az Ő Szava által és adjon nekem formálható 

szívet, ami be is fogadja mindazt, amit számomra tartogat azon a napon. Életbevágó, hogy 

Jézussal az imádságon és a Biblia olvasásán keresztül kapcsolatban legyünk, és kérjük Őt, 

hogy az Igéből közvetlenül szóljon hozzánk. Erre alapulhat a mélyebb megismerés és a Vele 

való bensőséges kapcsolatunk. 
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3. Tanulj meg figyelni és nyugton maradni 

Nyugton maradni. Manapság ez egy igen nehezen végrehajtható feladvány, hiszen annyi 

minden követeli a figyelmünket és tölti be a napjainkat. Lehet, hogy a mobilunk jelez, hogy 

SMS-t vagy hangpostát kaptunk, netán emlékeztetőnk vagy értesítőnk hangja hallatszik, de az 

is lehet, hogy a sűrű napirendünk, ami tele van találkozókkal, feladatokkal, értekezletekkel, 

mindenféle tevékenységekkel; ezek mind megnehezítik, hogy tényleg lelassítsunk, és nyugton 

maradjunk. Pedig a Zsolt 46:11-ben Isten ezt mondja: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, 

hogy én vagyok az Isten!” 

Valami miatt a megnyugvás, lelkünk, elménk és testünk elcsendesedése segít abban, hogy 

Istenre tudjunk összpontosítani. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy Isten egy igazi 

úriember. Nem tör be az ajtón át, inkább csendesen kopog, és várja, hogy megnyisd szívedet, 

és beengedd. A baj az, hogy sokunk élete olyan pörgős és zajos, hogy nem is halljuk meg az 

Ő kopogását. Még nem ismerjük elég jól az Ő hangját ahhoz, hogy el tudnánk különíteni a 

fejünkben nyüzsgő sok más hangtól. Nagyon fontos, hogy lenyugodjunk, elcsendesedjünk az 

Úr előtt, mert ez teszi lehetővé, hogy csak Rá figyeljünk, reménykedve várjunk rá, ezáltal is 

fejlesztve azt a képességünket, hogy nyugton tudunk maradni. 

Még Jézus is volt, hogy elvonult imádkozni, Istennel közösségben lenni. Ha Neki szüksége 

volt erre, akkor nekünk is. A Lk 22:39,41-ben azt olvassuk, hogy Jézus, „szokása szerint” 

elment az Olajfák hegyére imádkozni: „Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az Olajfák 

hegyére ment. … Azután eltávolodott tőlük, mintegy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott:…” 

A „szokása szerint” kifejezésből tudhatjuk, hogy ez nem egyszeri alkalom volt. Jézusnak 

szokása volt erre a helyre elvonulni és Isten társaságát keresni. Az a konkrét éjszaka persze 

nagyon is különleges volt, hiszen akkor árulta el az egyik közeli barátja, majd átadták a 

rómaiaknak, akik később keresztre is feszítették. 

A 42-ik versben azt láthatjuk, ahogy Jézus küszködik Isten akaratával. Teljesen nyíltan jött 

Istenhez. Nem rejtegette azt a vágyát, hogy Isten vegye el Tőle a szenvedés poharát és 

találjon valamilyen más utat arra, hogy a világot megmentse a bűneiből anélkül, hogy Neki az 

életébe kerülne mindez. Mégis, amint így imádkozott és kereste Istent, képes volt az Atyára 

figyelni és csendben maradni. Végül is elfogadta Isten akaratát és alázattal vállalta a 

kereszthalált a bűneinkért. 



  

31 
 

Mindenféle kapcsolatban nagyon fontos, hogy megtanuljunk figyelni. Gondolj vissza arra az 

időre, amikor elkezdtetek randevúzni a férjeddel. Milyen sok órát töltöttél azzal, hogy 

beszélgess vele és figyelj rá. A szeretet egyik legjobb kifejező eszköze, amit bárki felé 

alkalmazhatsz, aki fontos számodra, hogyha lelassítasz, leülsz és a teljes figyelmedet neki 

szenteled, amint hallgatod. Tanuld meg kizárni a sokféle zajt, a figyelmed elterelésére 

irányuló hatásokat, és így gyere az Úr elé imában, Ige-olvasásban és saját magad 

elcsendesítésében. Olyankor tudod igazán meghallani a hangját, amikor törekszel is Őrá 

figyelni. 

Isten pihenésre is teremtett bennünket. Ő maga is ezt tette a hetedik napon, miután az egész 

világot megalkotta. Mi miért gondoljuk, hogy állandóan pörögnünk kellene, és miért nem 

szánunk időt elfoglalt életünkből arra, hogy leüljünk és figyeljünk? 

4. Tölts időt a teremtett világban 

„Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől 

fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük…”  

(Róma 1:20). Isten alkotásai segítenek nekünk megérteni Őt. Szándékosan ilyennek tervezte 

az egész világot. Mégis sokan vagyunk – különösen az Egyesült Államokban – akik nem 

töltünk elég időt kint, a teremtett világban ahhoz, hogy meglássuk benne Istent. Nagy 

különbség van a között, ha csak megtanulunk valamit az óceánról, és ha meg is tapasztaljuk 

fenséges erejét. Szerettem volna, ha a lányaim is megtanulják ezt a fontos leckét. 

Bérelt autónkkal a teli parkolóban megállva sok más hozzánk hasonló család között voltunk, 

akik maguk is épp a csomagjaikat pakolták ki a csomagtartóból, tele mindenféle játékkal, 

napvédő krémmel, rágcsálni valóval, ivóvízzel. A lányok izgatottan sikítottak: „Végre itt 

vagyunk! Az óceánnál! Végre láthatjuk az óceánt!” Ne felejtsem el említeni, hogy az előző 

három napot Disneyland-ben töltöttük, de erre senki nem jött volna rá, mert annyira tele 

voltak már izgalommal, hogy mikor is vájhatják lábujjacskáikat a puha, meleg homokba. 

Ahogy kinyitottuk a kisbusz ajtaját, a fejünk felett repdeső sirályok hangja köszöntött minket, 

meg a többi kiránduló társunkat is, hogy utána lágy szellő suhanjon át az autón, mint az 

óceán fogadóbizottsága. 

Azért vittem el a lányokat az óceánhoz, hogy megláthassák Isten szépségét, erejét, és 

megtapasztalják alkotásait testközelből. Azt szerettem volna, ha Istent egy új, nagyobb 
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módon tapasztalják meg. Az óceánnál pont ez történik meg. A zúgó, fehéren habzó 

hullámok szépsége ezt teszi velünk. A látvány önmagában is lélegzetelállító. Az óceán 

partjára kicsapó hullámok hangja, az arcot simogató szellő, a fej fölött éneklő madarak mind 

Isten valóságáról és nagyságáról beszélnek. 

Amint ott sétáltunk a parton kagylókat szedegetve, Paige-el és Addie-vel arról beszélgettem, 

milyen csodálatos és hatalmas is a mi Istenünk. Arról is szót ejtettünk, hogy milyen szépek és 

egyediek azok a kagylók, amiket a homokban találtunk. Isten kreativitásáról is beszélgettünk, 

meg az óceán nagyságáról és a hullámok erejéről. Szerettem volna, ha Istent az alkotásain 

keresztül is megismerik. Kifejezetten az volt a célom, hogy Isten megtapasztalásának egy új 

útját tárjam eléjük, és hogy a szemüket felnyissam Isten nagyságára. 

Ha megragadjuk az alkalmat arra, hogy a szivárványon, az óceán hullámain, vagy a csillagos ég 

szépségén keresztül gyermekeinket Isten dicsőségével ismertessük meg, akkor segítünk nekik 

megérteni azt is, hogy létezik Valaki, aki sokkal nagyobb és hatalmasabb náluk, aki megalkotta 

az egész világot és fenn is tartja azt az ereje által. Ha mesélünk nekik a meghallgatott imáinkról, 

meg azokról a „véletlen egybeesésekről”, amik igazolják Isten jelenlétét az életünkben, akkor azt is 

megérthetik, hogy Isten közel van, törődik velünk és aktív részese mindennapjainknak. 

Sally Clarkson, Az anyaság szolgálata 

5. Jöjj Hozzá úgy, mint egy gyermek 

A Mt 18:2-4-ben Jézus azt mondja, hogy ha csak nem úgy jövünk hozzá, mint egy gyermek, 

akkor sosem fogjuk igazán megismerni őt. De hogy közelít egy gyermek Istenhez? 

Emlékszem, hogy három éves korom körül egy kemény, tölgyfa padon ültem abban a kis 

gyülekezetben Salt Laky City-ben, Utah államban, ahová a családunk akkoriban járt és úgy 

döntöttem, én is előre megyek, amikor megtérésre hívták a jelenlévőket. Arra emlékszem 

abból a különleges vasárnapból, hogy milyen megmagyarázhatatlan szeretetet éreztem Isten 

iránt. Vele akartam lenni és azt akartam, hogy tudja, mennyire szeretem Őt. 

Az én három éves fejemmel azt gondoltam, a legjobb módja annak, hogy Isten tudtára adjam, 

mennyire szeretem, ha bátor leszek, előre megyek a padsorok között és elmondom a 

lelkészünknek, hogy szeretem Jézust. Úgyhogy így is tettem. Kisgyermekként mindent 

feladtam Istenért. Teljes mértékben Őt akartam és azt, hogy én az Övé legyek. Mindenestül. 
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Tudtam, hogy szeret, mert elhittem, amit anyukám tanított nekem, és tudtam, hogy szeretem 

Jézust, más pedig nem számított. 

Teológiailag sehova nem sorolódtam még be. Nem tudtam fejből egy Biblia verset sem. Még 

a tíz parancsolatot sem tudtam, de életemnek abban a szakaszában ez nem is volt fontos. 

Azon a reggelen úgy jöttem Jézushoz, ahogy voltam, valószínűleg még a reggeli tej foltja is 

rajta volt a vasárnapi ruhámon, esetleg a zoknim sem volt összetartozó pár, de ez nem volt 

lényeges. Jöttem úgy, ahogy voltam. Nem merengtem azon, hogy mások vajon mit 

gondolnak. Azt hiszem abban a koromban még nem is tudtam volna ilyen triviális dolgokkal 

foglalkozni. Jézushoz azért jöttem, mert így válaszoltam a szeretetre. Szerettem Őt, és azt 

akartam, hogy ezt Ő is tudja meg. Ennyi volt, semmi több. Nem akartam semmit cserébe. 

Nem volt semmi rejtett szándék benne. 

Azt hiszem, Isten azt szeretné, ha így közelednénk Hozzá. Sőt, igazából tudom, hogy ezt 

szeretné. Rejtett szándék nélküli közeledést. 

Isten megismerése hasonló ahhoz, mint amikor egy új barátot ismerünk meg, vagy a leendő 

házastársunkat. Időt vesz igénybe. Elkötelezettség kell hozzá. Befektetést kíván. Néha pedig 

nehézségeken keresztül mélyül el és erősödik meg a kapcsolat. Számomra a főiskola egy 

nagyon nehéz időszak volt. Általam nem befolyásolható körülmények miatt időnként már 

úgy éreztem, mintha a halál árnyékának völgyén mennék keresztül. Mégis, ezek miatt a nehéz 

évek miatt a Dirk-el épített kapcsolatom csak tovább erősödött. Ő is átment ezeken a 

dolgokon velem együtt. Ő is átélte a szenvedést, amikor én fájdalomban voltam. Nem 

menekült el a kapcsolatból, amikor a dolgok nem mentek olyan simán. Sőt, azokban a nehéz 

időkben még erősebb lett az elkötelezettsége irántam. Így az ilyen „már-már-feladnám” 

napok elmúltával mindketten erősebbek lettünk. 

Ha ma visszanézek azokra az évekre, akkor hálás vagyok a kezdeti nehézségekért, melyeket 

együtt vészeltünk át. Azokban a viharos időkben tudtak a kapcsolatunk gyökerei mélyen 

lehatolni Isten mérhetetlenül gazdag talajába. Azokban az erőt próbáló, könnyekkel 

szegélyezett években, az összetört álmok és fájdalmak éveiben tanultuk meg, hogy az erőt 

Istenben és egymásban találjuk meg. 

Hasonló lehet ehhez az Istennel való kapcsolatunk is. Időnként a kemény dolgok, a nehéz 

évek, amik az Istennel épített kapcsolatunkat igazán fejleszteni tudják. Megtanulunk 
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összetörni Őelőtte. Néha, mikor odáig jutunk, hogy Rajta kívül semmink nincs, rájövünk, 

hogy Rajta kívül nincs is másra szükségünk. Fájdalmas évek ezek, de becsesek is egyben. 

Talán bonyolultnak és misztikusnak hangzik az, hogy megismerni Istent, pedig nem is az. Ő 

már eleve alkalmassá tett minket erre. Csak nyúlj ki felé, mint egy barát felé. Minden 

nagyszerű kapcsolatnak van egy kezdőpontja. Légy őszinte, mikor imádkozol, olvasd a 

Szentírást, nyüzsgő életed közepette is szánj időt a Vele való közösségre és élvezd a 

gyönyörű teremtett világot. 

Nem olyan bonyolult, mint gondolnád; még gyerekek is meg tudják csinálni. 

 

Szeressük Istent nagyon! 

Angela 
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2. Hét: Isten Szeret Téged – Kérdések 

1. Azt olvassuk 2 Timóteus 3:16-ban, hogy minden Írás Istentől ihletett. Ismerve ezt az 

igazságot, miért olyan fontos, hogy mindenképpen naponta olvassuk Isten Igéjét?  

 

 

 

 

 

2. Miután elolvastad Zsidók 4:15-16-ot, tudod, hogy Jézus együtt érez veled a 

gyengeségeidben és tudja milyen kísértésekkel szembesülni. Miként fog ez a tudás 

abban segíteni, hogy imában odamenj Hozzá?  

 

 

 

 

 

 

3. Miként változik meg az Istenről alkotott képed, amikor ráébredsz arra, hogy Ő 

kegyelmet és irgalmat nyújt felénk, amikor Hozzá megyünk?  
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4. Milyen módon tudnád lelassítani az életed, hogy csendben lehess az Úr előtt?  

 

 

 

 

 

 

 

5. Milyen módon tudod „megtapasztalni” Istent? Dirk, a férjem, a szabadban, futás 

közben. Én pedig akkor, amikor olvasom az Igéjét, vagy amikor ringatom a 

gyerekeimet alvás előtt. Az a csodálatos, hogy Isten mindenkit másmilyenre teremtett, 

így nincs jó vagy rossz válasz erre a kérdésre. Mindenkit úgy teremtett, hogy 

megismerheti Őt, de néhányan a természeten keresztül látják meg, mások dicsőítés 

közben, és vannak olyanok is, akik a szolgálaton keresztül, de még folytathatnánk a 

listát.  
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6. Mit gondolsz, mit értett Jézus azalatt, hogy úgy kell Hozzá mennünk, mint egy 

gyermek? Szerinted ez mit jelent? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Olvastuk ebben a fejezetben, hogy milyen különböző módokon ismerhetjük meg 

Istent. Van egy vagy kettő közülük, amire jobban oda kell figyelned?  
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Ima: 

Drága Uram, kérlek, segíts, hogy még jobban megismerjünk. Amint olvassuk szerető szavaidat, nyisd meg a 

szemeinket a Te igazságodra. Segíts, hogy meglássunk Téged a teremtésben és érezhessük a jelenléted a 

mindennapi életünkben. Segíts közel húzódni Hozzád, különösen olyan napokon, amikor ezt nehéz 

megtenni. Ámen.  

 

 

 

2. Hét: Olvasási terv 
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3. Hét: Isten Szeret Téged 

3. Heti kihívás 

Mindannyiunk elméjében felraktározódtak hangok, amik a hiányosságainkkal vagy 

bukásainkkal vádolnak. Néha, akár észrevétlenül is élhetünk bűntudatban és a vádolások súly 

alatt. Vizsgáld meg az elméd és a szíved, hogy nem hordozol-e magaddal olyan hangokat, 

amik nem igazat szólnak. Sátán azt szeretné, ha ennek a hazugságnak a súlya alatt 

roskadoznál.  

Lerombolni valamit azt jelenti, hogy teljesen elpusztítjuk. Isten azt szeretné, ha 

elpusztítanánk azokat a gondolatokat, amik hazudnak rólunk és visszatartanak attól, hogy 

szeretetének szabadságában éljünk.  

Írd le a hazugságot, ami a fejedben motoszkál, vagy azt, ami miatt elégedetlen vagy magaddal. 

Most pedig határozd el, hogy rabul ejted ezt a hangot vagy gondolatot minden egyes 

alkalommal, amikor felbukkan és az alábbi igeverssel helyettesíted.  

3. Heti Igevers   
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3. Fejezet: A Rivális  

– Sátán le akarja rombolni Isten örök szeretetébe vetett 

bizalmunkat 

Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit 

nyeljen el. - 1Pt 5:8 

 

Édes illatok sokasága lengte be az indákkal benőtt öreg mexikói villa környékét, amint 

átgyalogoltam a kerten és nagyokat szippantottam az illatos levegőből. Fiatal főiskolásként 

minden kaland, új élmény, az új helyek felfedezésének izgalma ajándéknak tűnt számomra. A 

mexikói Guadalajara városában egy kedves hotelben rendezett nyári keresztyén konferencia 

éppen az ideális lehetőséget jelentette nekem és barátomnak. 

Odaszánt diákok, érdekes tanárok és az első mély Bibliai tanulmányaim, mint fiatal 

keresztyénnek, elsőre mind-mind bíztató élmények voltak. Mégis napról napra mintha egyre 

nagyobb árnyék vetült volna a szívemre.  

Tonnás súlyként nehezedett rám a felismerés, hogy „méltatlan vagyok” és nem felelek meg 

Istennek. Kívülről mégis csak a mosolyom látszott, és igyekeztem új barátaimmal a lehető 

legjobban kijönni. Senki sem tudta volna kitalálni, hogy a fejemben hallható hangok miket is 

sugdostak nekem. 

Észre sem vettem és egy csomó bűntudatot és az alkalmatlanság érzését gyűjtöttem 

magamban, amit nap, mint nap magammal cipeltem. Félelmeim, alkalmatlanságom, bukásaim 

mint egy sötét felhő követtek mindenüvé és gyakran ezek határozták meg, mit is éreztem 

saját magammal kapcsolatban. 

„Alkalmatlan vagy, ezért nem is szeretnek. Csak eljátszod itt a keresztyén szerepét, de Isten 

csalódott benned. Ha tudnák az ember, milyen is vagy valójában, akkor a szégyent és a 

hibákat látnák benned.” 
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Itt most muszáj megszakítanom a történetet. Meg kell, hogy kérdezzelek téged, kedves 

olvasóm – milyen hangokra figyelsz te a saját szívedben? Szüleid esetleg megaláztak? Férjed 

gyakran mutatja ki haragját? Esetleg valami olyat tettél, amit szörnyűnek tartasz, és úgy érzed 

örökre tönkre fog tenni? 

Nos, én így éreztem. Ameddig fel nem adod ezeket a hangokat Isten előtt, nem fogod 

élvezni az élet örömeit, az Ő jóindulatának áldásait, szeretetének igazi melegét. 

De most vissza a történetemhez. 

A fejemben zajongó hangok teljesen elcsüggesztettek, én pedig ebben az állapotban 

bóklásztam egy árnyas folyosón, hogy egy teljesen ismeretlen emberrel – az egyik 

tanárommal – találkozzak. „Ne ismerd be hangosan, hogy úgy érzed, nem szeretnek és 

magányos vagy. Szánalmasnak fogsz hangzani, mint aki csak nyafog. Talán ez az ember is 

meg fogja látni rajtad, hogy csak elutasítást érdemelsz az életed sok hibájáért, hiszen még a 

saját magad által felállított mércét sem ütöd meg. Nem fog megérteni téged, ő sem, és senki 

más sem.” 

Az a látszat, amit a barátságosság maszkja kölcsönzött nekem húsz éves korom környékén 

semmiben sem hasonlított a belső érzéseimre. Minden erőmmel azon igyekeztem, hogy a 

lehető legtökéletesebb legyek remélve, hogy valaki majd tényleg meg fog szeretni. Kinézetem, 

az iskolai teljesítményem vagy bármi más külsőleg megnyilvánuló dolog alapján szerettem 

volna tetszést aratni, de belül úgy éreztem, nem vagyok méltó arra, hogy bárki is szeressen 

engem. Kívülről talán úgy tűnt, hogy minden rendben van velem, de belül lassan teljesen 

összeomlottam. 

Két éjszakával korábban az ágyamban feküdtem a takaróm alatt és reménytelenül sírtam, 

miközben olyan fizikai fájdalmat éreztem, mintha belül valami szétrobbanni készült volna 

bennem. Mindegy, hogy milyen eredményeim voltak, milyen keményen próbáltam kiváló 

lenni, mégis mindig elbuktam. Naponta kísértett a vágy, hogy valaki ismerjen és úgy is 

szeressen. 

Túl fiatal voltam ahhoz, hogy ezt felfogjam, de anélkül, hogy addig ezt észleltem volna, a 

családom és környezetem, az egész világ azt az üzenetet közvetítette, hogy a szeretetük a 

teljesítményemtől függ. A barátaim világa ugyanezt üzente – ha a megfelelő dolgokat teszed, 
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akkor elfogadnak. Ha örömet szerzel nekik, népszerű leszel, de ha látnák, milyen is vagy 

valójában, még csak ismerni sem akarnának. Ha hibát követnék el, vagy az övékétől eltérő 

értékrendet választanék, semmibe vennének és elítélnének. 

A szeretet mindig valamilyen teljesítményemtől függött az életemben és soha nem tudtam, 

hogy éppen elfogadnak-e, vagy nem. Olyan emberek vettek körül, akik állandóan kritizáltak, 

én pedig nagy figyelmet fordítottam az ilyen üzenetekre. 

A lehetetlent próbáltam véghez vinni. Egész addigi életemben arra törekedtem, hogy végre 

lenyűgözzem a családomat, hogy észrevegyenek, hogy megerősítsék azt a vágyat a szívemben, 

hogy valaki figyel rám, meghallgat, megért és szeret úgy és olyannak, amilyen vagyok. 

Szerettem volna egy erős ember karjai közé bújni, aki szeret, hogy megtapasztaljam azt a 

nyugalmat és biztonságot, amire mindig is vágytam, de még sohasem volt részem benne. De 

ezt én soha nem ismertem volna be, mert nem ismerhettem be, hangosan! 

Amilyen örömteli volt a szívem, amikor keresztyén lettem, meglepően most annyira tele volt 

a szívem konfliktussal. 

Szóval az egyik Biblia-ismeret tanárom beleegyezett, hogy beszélgessen velem a kérdéseimről. 

Persze, most amikor a megbeszélt találkozóra igyekeztem, már ezt az elhatározásomat is 

megkérdőjeleztem és reméltem, hogy senki nem vesz észre. De azért mégis elmentem és 

reménykedtem, hogy válaszokat kapok. 

Ahogy kiöntöttem ennek a szinte ismeretlen embernek a szívemet, ő együttérző, szelíd és 

szeretetteljes tekintettel nézett a szemembe – semmi kárhoztatást nem láttam benne. 

„Sally, én teljesen megértem az érzéseidet. Mindannyian úgy érezzük, hogy nem felelünk meg, 

mert Isten szeretete és megbocsátása nélkül egész életünket azzal töltenénk, hogy elég sok jó 

cselekedettel kiérdemeljük ezeket. A szüleid nem helyes módon ábrázolták ki Istent előtted 

és azzal, hogy a teljesítményed alapján lehettél jó, csak még tovább vittek a rossz irányba. 

Ezek a régi idők hangjai a fejedben. Isten nagyon örül, hogy a hitedet Beléje vetetted. 

Szerinted most, hogy a gyermeke vagy, ő a te hitedben el akarna csüggeszteni? 

Az az igazság, hogy soha nem kell jól teljesítened Istennek, mert miután Hitben Őt választod, 

a szeretete feléd végtelen, állandó és túlcsorduló lesz mindig. 
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De amit most mondok, arra jól figyelj. Van valaki, aki szeretne téged eltéríteni attól, hogy 

megismerd Isten csodálatos szeretetét – a Sátán megveti azokat, akik szeretni akarják Istent. 

Nagyon szeretne sötét szavakat suttogni a szívedbe, hogy ezek megzavarjanak és arra 

pazarold az idődet, hogy megpróbálsz Istennek a tetteiddel kedvessé válni, miközben te már 

most is az vagy Neki. 

Fel kell tudnod ismerni azokat a hangokat, amelyek hazugok, és elhatározni magad arra, hogy 

ezekre nem fogsz figyelni. Mindössze annyit kell tenned, hogy elutasítod a Sátán hazugságait 

és helyette Isten szeretetének azokra az igaz és erős alapjaira építed az életed, amiket ő az 

Igében jelent ki számodra! A szívedben mindig is dúlni fog egy szellemi harc, mert a Sátán 

azért jön, hogy elvegye a hitedet és a bizonyosságodat. 

Tudnod kell, hogy „A tolvaj (Sátán) csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson…” Jn 

10:10. 

Hazudott Ádámnak és Évának a kertben. 

Éjjel nappal vádol minket Isten előtt, „…mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi 

Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.” Jelenések 12:10b. 

A Sátán tudja, hogyha sikerül elérnie, hogy saját magadra koncentrálj, és az 

alkalmatlanságodat tartsd a szemed előtt, akkor nem szabadulsz fel arra, hogy Isten 

elképesztő szeretetét és megbocsátását élvezni tudd. Ha a Sátán szavaira hallgatsz, akkor 

valójában megadod magad az ő hazugságainak és ő egy vesztes életet kényszerít rád. 

Vagyis minél érettebbé válsz, annál inkább meg tudod különböztetni Isten hangját a Sátán, 

vagy bárki más hangjától, akikre eddigi életed során hallgattál. Többé nem kell úgy élned, 

ahogy ezek a hangok diktálják – te most már egy új teremtés vagy Krisztusban, akinek egy 

teljesen új kezdetet adott. (2Kor 5:17) 

Szeretném, ha megjegyeznéd a következő igazságokat: 

Szeretett vagy. 

„Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt: Kegyelem néktek és 

békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.”  - Róma 1:7  



  

44 
 

Isten hercegnője vagy. 

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy 

hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;” 1Pt 2:9  

A királyi családhoz tartozol, mivel a Király, a mindenség teremtője örökbe fogadott. Ez a te 

örökséged, és ez az Ő irántad érzett szeretetének valósága.”- mondta nekem ez a bölcs 

ember mély szelídséggel a hangjában. 

„Most azonban le kell írnod nekem egy papírra az összes bajodat – minden alkalmatlanság 

érzeted, félelmed, hibád, minden vádló üzenetet, amik az elmédben kavarognak.” 

Így aztán én ezt tettem. Minden gondolatomat egy papírra vetettem, amíg ő csendben 

várakozott. 

Mikor végeztem, fogta a papírt és elkezdett a tetejére keresztben írni valamit. 

„Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak.” Rm 8:1  

Sally, Isten nem kárhoztat téged. 

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem 

eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhatja el 

Sally-t az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” Róma 8:38-39 alapján 

Sally, semmit nem tehetsz, ami elválasztana téged Isten szeretetétől. Ő mindig is szeretni fog. 

„Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.” - Zsolt 103:12  

Isten elvetette Sally minden hibáját és bűnét, hogy soha többet ne kelljen azokat látnia! 

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te 

hűséged!” - Jeremiás Siralmai 3:22-23  

Tudtad azt Sally, hogy Isten szerető irgalma soha nem fog elfogyni az irányodban? Megért 

téged és könyörületes a küzdelmeid közepette. Szerető irgalma minden nap megújul feléd. 

Isten mindig hűséges lesz hozzád. Ezek, amiket ma elmondtam neked, mind igaz tények. 

Fontos azonban, hogy te is az igazságban élj, ahelyett, hogy a hazugságoknak hinnél, amik az 

elmédben vádolnak. Úgy kell odafutnod Istenhez, mint egy kislánynak, kitárt karokkal, hogy 
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az Ő szeretetében találhass nyugalmat és békét. Csak akkor leszel szabad attól a sötétségtől, 

ami belengi érzéseidet, ha elfogadod ezt a szeretetet és bízol Őbenne. 

Látod, ezeket az igazságokat ide írtuk saját vallomásod fölé. Most azt szeretném, ha minden 

hibádat, hiányosságodat, bűnödet letennéd Isten kezébe és ott is hagynád őket egytől egyig. 

Soha többé ne hagyd, hogy ezek határozzák meg, kinek is gondolod magad, mert Isten 

megbocsátott neked, megmentett, örökbe fogadott és ezért szeret és nagyra értékel. 

Kész vagy elhinni, hogy Ő szeret téged?” 

Ez a cselekedet, hogy a negatív hangok által ismételgetett dolgokat leírtam egy papírra, majd 

összetéptük azt, olyan érzéssel töltött el, mintha örökre megszabadultam volna tőlük. Ennél 

is lényegesebb azonban, hogy azáltal, hogy megértettem Isten szava mit is tartogat nekem – 

szeretetet, útmutatást, bátorítást, nem pedig kárhoztatást – az életem örökre megváltozott. 

Beletelt egy időbe, mire gyakorlott lettem abban, hogyan szabadulhatok meg ezektől a 

vádaktól, de apránként megtanultam Isten szeretetében élni, ami óriási örömet és 

szabadságot hozott nekem – saját magam lehettem és többé nem kellett szuper 

teljesítményemmel senkit lenyűgözni. 

Így most hozzád szólok, drága barátom, ahogy ezt a fejezetet olvasod: te a Sátán hazugságait 

akarod elhinni, vagy elfogadod Isten szeretetét, és hogy rendkívül értékes vagy Számára? 

Szereti a szemed színét, félénk vagy lelkes személyiségedet, alacsony, vagy izmos 

testalkatodat – örömét leli benned úgy, amint vagy, mert arra teremtett, hogy örvendezz, és 

teljes életed legyen! A királyi család tagjaként téged megillető biztonság és örökség majd a 

mennyben lesz nyilvánvaló előtted, de nyugodj meg, hogy nagyszerű lesz! 

Legtöbb nőnek mély az érzelmi élete, és hajlamosak a hangulat-változásokra, valamint 

különösen gyakran élnek a félelem, bűntudat és alkalmatlanság-érzés árnyékában. Az 

érzéseink Isten ajándékai. Női létünk dicsőségének része, hogy képesek vagyunk a szeretet, 

könyörület, kegyelem, rokonszenv, gyengédség érzéseit átélni. Amikor szeretetet gyakorolunk 

azok irányába, akiket Isten az életünkbe helyez, képesek vagyunk nagy bátorítást és erőt is 

közvetíteni mások életébe az érzéseink segítségével – legyen szó gyermekeinkről, férjünkről, 

barátainkról, ismerőseinkről. Azonban mint mélyen érző lények, fogékonyak vagyunk a 

bűntudat, alkalmatlanság, bizonytalanság érzéseire is. Ezek a negatív érzések meg tudnak 

ragadni minket és lábat vethetnek a szívünkben, így ejtve rabul bennünket azoknak a 
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hangoknak, melyeket gyakran másoktól – akik rossz befolyást gyakorolnak az életünkre – is 

hallunk, vagy csak saját bukásaink feletti rossz érzéseinkből jönnek. 

Először is fel kell ismernünk, hogy ha nagyszerűek leszünk a szeretetben, akkor az egyik 

legnagyobb dolgot valósítjuk meg, és mindinkább olyanná válunk, mint Krisztus. A gazdag és 

mély szeretet köntöse gyönyörű öltözet egy nő számára. Jézus azt mondta, hogy minket, 

keresztyéneket a világban a szeretetünkről fognak megismerni – feltétel nélküli, helyreállító 

szeretetünkről, melyet egymás felé gyakorlunk. 

Azt is meg kell értenünk, hogy a Sátán, Isten ős-ellensége, pontosan tudja, milyen hatalmas is 

tud lenni Krisztus szeretete, amikor megmutatkozik rajtunk keresztül. Szinte bármit 

megtenne azért, hogy ne értsük meg soha milyen értékesek is vagyunk Istennek, mert ezzel 

lebéníthat minket. Gyűlöli, ha tudatában vagyunk annak, hogy egy olyan Isten felkentjei 

vagyunk, aki kedvel minket, és örömét leli abban, hogy nagy dolgokat is átlagos embereken 

keresztül vigyen véghez. Azt suttogja fülünkbe, hogy nem vagyunk méltók, azt remélve, hogy 

ezáltal meggátolhat egy olyan élet elérésben, amit napról napra érdemes élni. 

Nem lehetünk szabadok a szeretetre addig, míg saját magunkkal vagyunk elfoglalva, 

alkalmatlanságunkkal, keserűségeinkkel, másoknak és magunknak meg nem bocsátott 

dolgokkal. Jézus arra vágyik, hogy szabadon élhessünk, a fejünk fölött lebegő kárhoztatás 

réme nélkül, így válva szabaddá arra is, hogy másokat szeressünk. 

Milyen felszabadító is az, amikor elkezdjük megérteni, hogy nem kell a bűntudat, vagy Isten 

vádjainak súlyos leplét hordanunk. Drága Atyánk szeretné, ha megértenénk, milyen csata is 

zajlik a háttérben, hogy ne legyünk áldozatok. Visszatekintve annak történetére, ahogyan 

Isten elkezdte felfedni előttem szeretetét, örömteli az emlékezés. A fentebb elmondott 

történetem volt a kezdete annak, ahogy én elkezdtem Isten szeretett gyermekeként élni. 

Minél szabadabb voltam az Ő szeretetét élvezni, annál szabadabban tudtam megosztani is 

ezt a szeretetet, az Ő üzenetét, tervét másokkal, és az életemen keresztül Isten hatni tudott 

rájuk. 

Sally    
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3. Hét: Isten Szeret Téged – Kérdések 

1. Milyen vádló vagy lekicsinylő hangokat, gondolatokat hallasz az elmédben? Írd le az 

üzenetet, amit hallani szoktál és aztán írd fölé 1 János 1:9-et. „Ha megvalljuk 

bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket 

minden hamisságtól.” 

 

 

 

 

2. Miként akarja a világ rávenni a nőket, hogy az Istentől kapott értékük helyett, 

külsőségek határozzák meg a fontosságuk, mint például a ruha, az eredmények, a 

személyiség és a külső megjelenés?  

 

 

 

 

 

3. Érted, hogy önmagad szeretete része az Isten iránti szellemi imádatodnak? Mi az, 

amivel szembe kell nézned az életedben, mert akadályoz abban, hogy szeresd 

önmagad úgy, ahogy vagy? 
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4. Van valamilyen gondolkozási minta, amit a családodban sajátítottál el, amint 

felnövekedtél, de le kellene cserélni Isten hangjával? Milyen verseket tudnál találni, 

amik Isten hangja lehetne, amikor elkezdesz a régi módon gondolkodni?  

 

 

 

 

 

 

 

5. Hogyan használhatod azt, amit tanultál, arra hogy szolgálj más nők felé? Gyakran 

pont azzal az üzenettel tudunk legjobban segíteni másoknak, amit a hibáinkon és 

bukásainkon keresztül tanultunk. Hogyan munkálhat Isten mindent a jóra az 

életedben? Róma 8:28 
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Ima 

Drága Uram! 

Köszönöm, hogy új teremtésnek látsz Krisztusban. A te szemedben olyan ártatlan vagyok, mint egy 

kisgyermek. Szeretettként élhetek, szabadon a világ terheitől, mert Te mindig Jézus szemein keresztül látsz 

engem, aki az én örök szerelmesem és megváltóm. Olyan hálás vagyok, hogy nem a bukásaim határozzák 

meg az értékemet, hanem a te örökséged és elhívásod, ami gyönyörű. Szeretlek, és nagyon hálás vagyok neked.  

Alázattal jövök eléd Jézus drága nevében.  

 

3. Hét: Olvasási terv 
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4. Hét: Isten Szeret Téged 

4. Heti kihívás 

Tudom, hogy néhányatoknak, de lehet, hogy sokatoknak, ez nehéz lesz, de szeretném, ha 

arra összpontosítanátok, hogy megköszönjétek Istennek a tövist az életetekben. Imádkozz és 

kérd Isten segítségét, hogy megláthasd a célját a tövisnek, és dicsőséget szerezhess Neki vele. 

Kérd Istent, hogy nyissa meg a szemeidet, hogy meglásd az Ő céljait. Kérd, hogy a tövis által 

okozott fájdalomból gyógyulás és valami jó származzon.  

Ezen a héten, írj Istennek egy levelet, amiben megköszönöd a tövist az életedben, és 

koncentrálj a jó dolgokra, amiket ez létrehozott. Engem például arra ösztönöz a tövisem, 

hogy még jobban Jézusba kapaszkodjak, mert nélküle semmit nem tudok tenni. A tövisem 

alázatban tart és tudom, hogy Jézustól kell függnöm. Emiatt azt is tudom, hogy Isten 

hatalmasan tud munkálkodni emberek életén keresztül, ha hajlandóak engedelmeskedni 

hívásának és alárendelni életüket akaratának.  

4. Heti Igevers 
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4. Fejezet: Isten szeret téged 

Isten szeret téged. 

 Nem a suliban elért kitűnő eredmények miatt, vagy azok hiányában. 

 Isten szeret téged. 

 Nem a jó vagy rossz sport-képességeid miatt. 

 Isten szeret téged. 

 Nem a jó dolgok miatt, amiket tettél, és a múltad sem szólhat közbe. 

 Isten szeret téged, mert az Övé vagy. 

Amikor elfogadod Jézus Krisztust, mint az életed megváltóját és behívod a szívedbe, az Övé 

leszel. Ö pedig pont úgy szeret, ahogy vagy, amilyennek megalkotott. Ezt soha ne felejtsd el. 

Az Ő mesterműve vagy és amikor rád néz, tökéletességet lát. Egy hercegnőt. Tudom, hogy 

ezt nem könnyű felfogni és még inkább nehéz hagyni, hogy átjárja a lelkedet, de most csak 

hagyd, hogy ez az igazság megnyugtasson. Isten szeret téged, nem azért amit tettél, hanem 

azért aki vagy. Az Övé vagy. 

Személyes tapasztalatból tudom, hogy ezt az igazságot nehéz megérteni. Emlékszem, hogy 

amikor először kezdtünk randevúzni a férjemmel, időnként nyugtalan lettem, és nem akartam, 

hogy túl mélyen belém lásson. Attól féltem, hogy rájön, milyen unalmas is vagyok és emiatt 

elhagy. Így aztán eldöntöttem, hogy igyekszem egy kicsit titokzatos maradni – mintha ez egy 

középiskolás lánynak egyáltalán lehetséges lenne. 

Emlékszem, hogy Dirk egyszer éppen randizni vitt valahová és vezetés közben kérdezgetett a 

gyermekkoromról – mit szerettem, mit nem – én pedig ezekre a kérdésekre csak részben 

válaszoltam neki. Nem akartam, hogy túl közel kerüljön hozzám, tudtam, hogyha elutasítana, 

azt nem tudnám elviselni, ezért inkább egy darabig távolságtartó próbáltam maradni. Dirk 

azonban nagyon elszánt volt abban, hogy megismerjen, és nem volt hajlandó a sekélyes, üres 

beszélgetések felszínén evickélni túl sokáig. Mivel nem voltam elégedett azzal, amilyennek 
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Isten megalkotott, ezért azt sem tudtam felfogni, hogy valaki esetleg elégedett legyen velem. 

Úgy éreztem, hogy nincs rendben velem valami. Unalmasnak éreztem magam és ez 

lelohasztotta szívemet. Azt gondoltam, hogy Isten hibát követett el, amikor engem alkotott 

és nem akartam, hogy ezt bárki is megtudja, ezért igyekeztem elrejteni, takargatni az 

érzéseimet. 

Kívülről senki nem láthatta azt a belső zűrzavart, ami nap mint nap bennem volt. Pálhoz 

hasonlót éreztem, ahogy a 2Kor 12:7-ben írja, hogy a testében egy „tüske” van. Az én 

testemben is volt egy tüske, és sok éven át könyörögtem is Istenhez, hogy vegye el tőlem ezt. 

Isten életemre vonatkozó tervével kapcsolatos erősen korlátolt látásom szerint Ő véletlenül 

valamit elrontott, amikor engem teremtett, és ha ezt az egy hibát ki tudná javítani bennem, 

akkor máris sokkal jobban tudnám szolgálni Őt.  

Sok nehézséget okozott az olvasás megtanulása az általános iskolában. Ma is emlékszem, 

hogy nagycsoportos óvodásként volt egy csoporttársam, aki már az első nap tudott olvasni. 

Emlékszem, ahogy ez a kislány ott ült a tanári székben az egész csoport előtt és egy könyvből 

olvasott fel hangosan. Ahogy ott ültem, teljesen lenyűgözött, hogy képes volt erre a 

hihetetlen bravúrra, és eszembe jut az a szörnyű érzés, ahogy arra gondoltam, hogy én ezt 

soha nem fogom tudni megcsinálni. 

Az is eszembe jut, hogy ugyanebben az évben mennyire zavarba hozott, amikor nem tudtam 

a tizenkét betűből álló vezetéknevemet helyesen leírni egy papírra. Újra meg újra 

kiradíroztam az egészet, amikor egy betűt elrontottam. Szegény tanítóm már annyira 

belefáradt abba, hogy rám várjon, hogy minden ceruzámról levágta a radírt, hogy többet ne 

tudjam kiradírozni, amit írtam, ha elrontottam valamit. Muszáj volt folytatnom. Ez teljesen 

megsemmisítően hatott rám. 

Első osztályban rájöttem, hogy nem tudok olyan jól olvasni, mint a barátaim, ezért nagyon 

szégyellni kezdtem magam. Utáltam, ha társaim füle hallatára kellet valamit felolvasnom, 

ezért iskola-napokon gyakran rosszul éreztem magam. Néhány hónappal a tanévkezdés után 

mindenféle teszteket csináltattak velem és megállapították, hogy tanulási zavarral küszködöm. 

E sorok írásának pillanatában ezt csak a legközelebbi barátaim közül tudják néhányan rólam. 

A mai napig küzdök ezzel a ténnyel. Ugyanakkor hitbeli érésemmel egy időben azt is tanulom, 

hogy még ezzel a tövissel, ezzel a fájdalommal együtt is élhetek Isten dicsőségére.  
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Ó, mennyi könnyet is hullajtottam, amikor arról faggattam Istent, hogy miért is engedte meg 

ezt a küzdelmet az életemben. A hatásaival életem minden napján meg kell birkóznom, de ha 

csak egy nőtestvérem is bátrabb és határozottabb lesz attól, hogy tudja rólam ezt, akkor már 

megérte. 

Az életem Isten dicsőségéért van. Sokszor megkérdőjeleztem Őt és azt is hangoztattam, hogy 

ha a tüském nélkül alkotott volna meg, akkor a világot is meg tudnám változtatni Őérte! 

Isten azonban gyengéden emlékeztet, hogy már most is pont ezt teszem, ráadásul úgy, ahogy 

Ő azt eltervezte: a gyengeségem által. Minden blog bejegyzés, amit írok, csak Tőle függve 

jöhet létre. Mindig remegő kézzel és gyomorideggel kattintok a „Közzétesz” gombra, azt 

remélve, hogy amit írtam az érthető lesz, nincs benne helyesírási hiba. Eközben pedig azért 

imádkozom, hogy a szavak, amiket az Ő hatására írtam le, legalább egy nő szívét megérintse 

és indítsa sokkal nagyobb szeretetre Isten iránt. 

Végzős gimnazistaként már elég komoly volt a kapcsolatunk Dirk-el és arról is beszélgettünk, 

hogy elmenjünk-e messzebb lévő főiskolára, vagy inkább egy közelebbit válasszunk. Az év 

tavaszán egy randi után már nem bírtam tovább és összetörve meséltem el Dirk-nek, hogy 

tanulási zavarom van. Addigra már több, mint egy éve randiztunk, és amikor mindezt 

elmondtam, már annak az adott randinak is a végén voltunk. Egy Dirk-ék házához közeli 

parkban ültünk egy piknik asztalnál, és már nem bírtam tovább magamban tartani. Ő a 

legjobb egyetemekre jelentkezett én pedig örültem, ha egy közeli főiskolára bejutok. Úgy 

éreztem, muszáj elmondanom ezt neki, mert kezdett tényleg komollyá válni a kapcsolatunk 

és azt akartam, hogy tudjon róla. Tudnia kellett, hogy ez a lány, akiről ő eddig azt hitte, hogy 

tökéletes, valójában messze nem az. Nem tudhatta, hogy minden üzenetet és levelet, amit 

neki küldtem, előtte legalább egy-két alkalommal piszkozatban is leírtam, mielőtt átadtam 

volna neki. Ezt már egy éve titkoltam előle, mert attól féltem, hogy ha rájönne, milyen sérült 

is vagyok, biztos elhagyna. Tovább azonban már nem tudtam titkolózni, így az igazságnak ki 

kellett derülnie. 

Azon az estén ott a parkban a padon ülve, potyogó könnyeim közepette mondtam el Dirk-

nek, amit már több, mint egy éve rejtegettem előle. Elmondtam, milyen szerencsétlen és 

nyomorult vagyok, hogy nekem nehézséget okozott az, ami neki abszolút nem. A fájdalmas 

gyermekkori emlékeimről is meséltem neki, hogy milyen rossz érzés volt minden nap az 

iskolai órák után még további ’speciális’ foglalkozásokra járni, ahol segíteni és támogatni 
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próbáltak. Féltem attól, mit fog mondani. Csalódni fog bennem? Netalán valóra válik a 

félelmem és elhagy, mert nem felelek meg az elvárásainak? 

Isten azon az estén a parkban ülő barátomat kezdte használni abban, hogy gyermekkori 

fájdalmas sebeimet elkezdje begyógyítani. Az általam elmondott dolgok semmit nem 

változtattak azon, ahogy Dirk rám tekintett és szeretett. Talán inkább még inkább szerelmes 

lett belém, mert végre megengedtem, hogy a szívem köré épített fal – amivel magamat 

igyekeztem védeni a fájdalommal és elutasítással szemben – elkezdjen leomlani. Úgy éreztem, 

hogy addig olyan életet éltem, amiben valaki mindig vádolt és azt mondogatta nekem, hogy 

hülye vagyok. Belefáradtam abba, hogy arra a hangra figyeljek, ami szerint én soha nem 

fogom vinni semmire, főleg, ha az emberek megtudják az igazságot rólam. Amint 

megnyíltam és elmondtam ezt a dolgot, ezek a hangok elhallgattak. 

Az egyik kedvenc bibliai történetem a János evangéliuma nyolcadik részében van leírva. Ez 

arról szól, amikor Jézus megbocsát egy házasságtörő asszonynak. A farizeusok és az 

írástudók Jézus lábaihoz hozták a nőt. Azt követelték, hogy Jézus a nagy bűnéhez méltó 

módon bánjon vele. Jézus ehelyett kegyelmet gyakorolt fölötte és az asszonyhoz talán 

először életében a bátorítás és a szeretet hangján szólt. Azon a bizonyos estén én is így 

éreztem. Bár az én életemben nem egy bűn volt az oka a fájdalomnak, az eredmény mégis 

ugyanaz lett. Alkalmatlannak, szégyentelennek és összetörtnek éreztem magam és arra volt 

szükségem, hogy valaki hozzám is a bátorítás, szeretet és kegyelem szavaival szóljon. 

Az az este egy fordulópont lett az életemben. Végre összeszedtem a bátorságom, hogy Dirk-

nek megengedjem, hogy az éveken át rejtegetett sebeim és a fájdalmaim mögé lásson, és 

amikor ez megtörtént, ő szeretettel reagált, az elfogadás és együttérzés szavaival. Azon az 

estén megtanultam, hogy nem kell tökéletesnek lennem ahhoz, hogy valaki elfogadjon. 

Drága Nőtestvérem, ezt a személyes történetet azért osztottam meg veled, hogy te is 

megérthesd, nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy Isten tökéletesen szeressen. Ha 

engeded, Krisztus a gyengeségeiden keresztül is megdicsőülhet. Ma már, ha elolvasom a 

2Kor 12:10-et, „amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős”, akkor látom a fájdalom értelmét. 

Addig még nem jutottam el, hogy hálás tudjak lenni a testemben lévő tüskéért, de arra azért 

már rájöttem, hogy ez alázatban tart, és állandóan emlékeztet, hogy az igazi munkát Krisztus 
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végzi bennem és rajtam keresztül. Nem kell tökéletesnek lennem ahhoz, hogy az én Uram 

nagy dolgokra tudjon használni. 

Jézus segítségével elhallgattathatjuk azokat a hangokat, amelyek azt mondják nekünk, hogy tökéletesnek 

kell lennünk ahhoz, hogy Ő szeressen minket. Mondd ki most ezt velem együtt: „Nem kell 

tökéletesnek lennem ahhoz, hogy Jézus tökéletesen szeressen.” Nagyszerű, most ismételd ezt 

meg jó néhányszor. Engedd, hogy ezek a szavak gyökeret eresszenek a szíved legmélyére. 

Akár le is írhatod ezt egy papírra, hogy kitedd a tükörre, így minden reggel készülődésedkor 

rápillanthatsz. Ne feledd, nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy szeressen téged az, aki Ő 

maga tökéletes. 

 

Fogadd el azt, amilyen vagy 

Isten tudja, mi az, amit szeretsz és mi az, amit nem. Ő alkotta meg a személyiségedet is, ezért 

használd azt és az abból fakadó erősségeidet az Ő dicsőségére. Ha erős akaratú vagy, akkor 

használd az erős akaratodat Jézusért és harcolj az igazság mellett. Küzdj azokért, akik nem 

tudnak saját magukért küzdeni (Péld 31:8). Szállj síkra azért, ami helyes az Isten szemében 

(5Móz 6:18). Ha az ajándékod a bátorítás, használd azt Krisztus testének megerősítésében. 

Szükségünk van rád! Légy áldás a körülötted lévők számára. Amikor egy bátorító gondolat 

eszedbe jut, mondd is ki azt valakinek. Ne tartsd meg magadnak, hanem építsd testvéredet a 

kedvesség szavaival. Olyan időket élünk, amikor a keresztyének is könnyen elcsüggednek, és 

milyen gyógyító kenetként áradhatnak ki szavaid az ő lelkükre. 

Fogadd el magad olyannak, amilyenné Isten formált. Ne feledd, az, aki pompás és különleges 

virágokat, lélegzetelállító hegyvonulatokat és csodálatos napkeltéket alkotott, téged is nagy 

gonddal formált. Ő, aki a csillagokat az égre helyezte és a Földgolyót elindította a maga útján, 

teremtett téged. Nem tévedésből jöttél létre, mint ahogy az sem véletlen, amilyennek 

megalkotott. Isten látott édesanyád méhében (Zsolt 139:13), és azóta is odáig van érted. 

Mikor anya lettem, akkor kezdtem igazán megérteni, mennyire is szereti Isten gyermekeit. 

Számomra minden reggel, amikor gyermekeimet láthatom, olyan, mintha karácsony lenne. 

Teljesen odáig vagyok értük! Már alig várom, hogy a karjaimba vehessem, megölelhessem 

őket, megpuszilhassam arcocskájukat és elmondhassam nekik, szeretem őket. Önmagában az, 
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ha csak nézhetem, ahogy alszanak, mérhetetlen örömet szerez nekem, pedig igazából nem is 

tesznek semmi különöset. Szeretem egyszerűen csak nézni őket, ahogy élvezettel nyalják a 

fagyit, vagy játszanak barátaikkal az udvaron. Mérhetetlen örömet lelek abban, ha láthatom 

amint színezni, olvasni vagy kerékpározni tanulnak. 

Szülőként tudom, hogy egyiket sem fogják tudni elsőre tökéletesen csinálni. El fognak 

követni hibákat. Színezéskor „kívül mennek a vonalon”. El fognak esni a kerékpárral, meg 

fogják ütni magukat, és fel akarják majd adni az egészet. De épp úgy, ahogy egy szerető 

édesanya a gyermekei mellett áll, hogy növekedésüket és tanulásukat segíthesse, bátorítva 

őket, hogy menjenek tovább és ne adják fel még a nehéz időkben sem, ugyanúgy teszi ezt a 

szerető Isten velünk is. Ő felemel, ha elesünk. Lesöpri, kimossa a ruhánkat, és egy új színezőt 

ad a kezünkbe, hogy tovább gyakorolhassunk. 

Természetesen lesznek olyan helyzetek az életünkben, amikor Istennek meg kell 

fegyelmeznie bennünket szándékos engedetlenségünk miatt. A Biblia ugyanakkor tudtunkra 

adja, hogy Ő szeretetből dorgál meg minket (Péld 3:11-12). Isten megfenyíti azokat, akiket 

szeret, hiszen, mint minden igazi szülő azt akarja, hogy növekedjünk érettségben és az Ő 

félelmében. Időnként az érettség felé vezető út rögös szakaszokat is magában foglal. Az 

Istennel való járás csodálatos valósága azonban az, hogy soha nem járunk egyedül. Ő mindig 

mellettünk van, szeret, bátorít, segít minket, akkor is, ha nem látjuk, vagy nem érezzük, akár 

csak egy szerető szülő. 

 

Fogadd el magad tökéletlennek 

El kell fogadnunk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és soha nem is leszünk. Időről időre 

emlékeztetnem kell magam erre az igazságra. A társadalom nagy része azt sugallja, hogy 

nekünk, nőknek, anyáknak, lányoknak, sőt még a kislányoknak is, a tökéletesség képét kell 

sugároznunk. Isten ezt sohasem akarta. Elkerülhetetlenül találkozunk ezzel a hazugsággal TV 

nézés közben, magazinokat olvasva, vagy bevásárláskor a Photoshop programmal „feljavított” 

reklámokban, cikkekben, hirdetésekben. Pedig nem vagyok tökéletes nő. Nem vagyok egy 

tökéletes feleség, és vitán felüli, hogy nem vagyok tökéletes anya. Küszködök a saját 

elvárásaimmal,és azokkal is amiket mások, úgy általában a társadalom helyez elém. Küzdök 

azzal az érzéssel, hogy nem vagyok elég. 
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Elég jó. 

Elég okos. 

Elég vicces. 

Elég szórakoztató. 

Elég kedves. 

Elég céltudatos. 

Elég, elég, elég… 

Ahogy telnek az évek, egyre inkább felismerem, hogy soha sem leszek elegendő. Minden nap 

hibákat fogok elkövetni, miközben igyekszem olyanná válni, mint Jézus. Sajnos nem mindig 

fogom elérni a magam elé kitűzött célokat, ez egyszerűen tény. Mindenki vágya úgy leélni az 

életet, hogy mindig jó döntéseket hozzon, sose valljon kudarcot semmiben, senkinek se 

okozzon csalódást. De szeretném, ha elfogadnád, hogy nem baj, ha nem vagy tökéletes. Sőt, 

hadd menjek egy kicsit tovább azzal, hogy azt mondom: teljesen elfogadható, hogy 

gyermekeink és a körülöttünk élők is meglássák tökéletlenségünket. 

Ezek olyan lehetőségek, amikor szabadok lehetünk arra, hogy gyermekeinket és a 

körülöttünk lévőket a kegyelemről tanítsuk. Meg kell tanítanunk nekik, hogy Isten nem várja el 

anyától és apától, hogy tökéletes legyen, ahogyan azt sem várja el, hogy ők tökéletesek legyenek. Édesanya 

és édesapa szeretete nem szűnik meg, ha elrontanak valamit, ugyanúgy Istené sem. Nagyon 

fontos felszabadítanunk őket az alól a teher alól, hogy tökéletesnek kell lenniük. Túl nagy 

súlyt jelent ez, kiöl az emberből minden életkedvet. Legyetek tudatában annak, hogy nem 

Isten tette ezt a terhet a vállunkra, hanem mi magunk. 

Máté 11:28-29-ben ezt mondja Jézus: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, 

és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek… (én) szelíd vagyok, és alázatos 

szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.” Jézus nem kívánja sem gyermekeinktől sem 

tőlünk a tökéletességet. Kapcsolatra vágyik, a kapcsolatok pedig nem tökéletesek. A Biblia 

nagyszerű történeteiben azt láthatjuk, hogy Jézus kivételével senki sem élt tökéletes életet.  
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Dávid nem volt tökéletes, még ha azt olvassuk is róla, hogy Isten szíve szerint való férfi volt. 

Dávid eközben házasságtörő és gyilkos is volt.  

Péter nem volt tökéletes. Mindamellett, hogy rajongott Jézusért, háromszor is letagadta, hogy 

ismeri Jézust, amikor sok veszteni valója lehetett volna amiatt, hogy Ővele kapcsolatba 

hozzák. 

Magdalai Mária nem volt tökéletes. Rossz hírű nőnek ismerték. 

Márta nem volt tökéletes, még ha az is akart lenni. Perfekcionista volt, aki inkább dolgozott 

Jézusért, ahelyett, hogy időt töltött volna Vele. 

Dávid, Péter, Mária, Márta, és még sorolhatnám – egyikőjük sem volt tökéletes. Mindannyian 

tökéletlenek voltak, Isten mégis úgy határozott, hogy szereti őket, ahogyan eldöntötte, hogy 

hibáid ellenére téged is szeret. Isten kiválasztotta és használta ezeket az embereket az Ő 

dicsőségére. Annak titka, hogy Isten rajtad keresztül is nagy munkát tud végezni, nem a te 

képességeidben rejlik, hanem az Övéiben. Az Ő ereje ér el minden eredményt, amikor rajtad 

keresztül munkálkodik. Egyszerűen csak igent kell mondanunk az Ő hívására és naponként 

törekednünk a Vele való járásra, nem nézni se jobbra, se balra, hanem tekintetünket Rajta 

tartani. Ő vezetni fog minket, előttünk megy. 

Ez az evangélium üzenete, a „jó hír” amiről mindenki beszél. Hibáid, melléfogásaid, 

hiányosságaid, tévedéseid ellenére Isten szeret. Hadd bátorítsalak ma ezzel. Ne légy csalódott 

saját magadban. Csakúgy, mint a gyerekek, akik felnőtté válásuk során időnként hibákat is 

követnek el, a fiatal keresztyének is így vannak ezzel, miközben érett keresztyén válik belőlük. 

Isten leányai iránt érzett szeretete nem a tökéletességünktől és teljesítményünktől függ, 

hanem az Ő kegyelmétől. Azon múlik, amit Jézus tett ott, azon a véres és durva kereszten 

közel kétezer évvel ezelőtt. A te váltságdíjadat már kifizette Ő, aki szeretettel tette le saját 

életét a tiedért cserébe. Tedd le a tökéletesség nehéz terhét és élj ehelyett Jézus ingyen 

ajánlott szeretetében és kegyelmében (Mt 11:30). 
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Krisztussal kapcsolatos egyik kedvenc igazságomat a Zsid 4:15-16-ban találjuk megírva 

(Békés-Dalos ford.): 

„Főpapunk ugyanis nem olyan, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem aki 

hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el. Lépjünk 

tehát bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, 

amikor segítségre van szükségünk.” 

Miért lettek ezek a kedvenc verseim? Egyértelműen kiderül belőlük, hogy Jézus megérti a 

gyengeségeinket. A kegyelem trónusán ül, Ő gyakorolja a kegyelmet és az irgalmat, így segítve 

bennünket, amikor szükségben vagyunk. 

Jézus fizette meg az árát annak, hogy ne kelljen többé tökéletes életet élnünk. Nem áldozatot kíván, 

hanem kapcsolatot – olyat, ami a Belé és ígéreteibe vetett bizalmunkra épül. Ő a mi szívünket, 

szeretetünket, odaszántságunkat és igen, az engedelmességünket várja. Azonban az 

engedelmességünknek az iránta érzett szeretetből kell fakadnia, hogy ezáltal dicsőséget 

szerezzünk Neki, nem pedig abból, hogy tökéletesek akarunk lenni, vagy annak kívánunk 

látszani. 

Ahogy növekszem az Úrban, úgy azt is egyre inkább megtanulom, hogy elfogadjam a 

tüskémet. Ne érts félre, ettől még sokszor kívánom, hogy bárcsak elmúlna, de azért egyre 

inkább megértem, hogy ez a tüske valójában egy lehetőség számomra, hogy minden 

dicsőséget Istennek adjak. Ezért pedig igazán hálás vagyok. Bármi jó, ami az életemből 

származik az Ő bennem és rajtam keresztül elvégzett jó munkájának gyümölcse. Én csak a 

törékeny agyag vagyok a Fazekas kezében. Mintázz engem a Te képedre nap mint nap, drága 

Jézus. Bárcsak egyre inkább olyan lennék, mint Te, és egyre kevésbe olyan, mint én. Én 

magam mögött hagyom a tökéletességet és helyette a reményteljes kegyelmet választom. 

Csatlakozol hozzám te is? 

Szeressük Istent nagyon! 

Angela 
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4. Hét: Isten Szeret Téged – Kérdések 
1. Hogyan használta Isten a „töviseket” az életedben, hogy a képére formáljon?  

 

 

 

 

 

 

2. Pillanatnyilag milyen Isten szeretetével kapcsolatos hazugságokra hallgatsz? Tölts 

most azzal egy kis időt, hogy elolvasod ezeket: Róma 5:8 és Efézus 3:17-19. 

Imádkozz és kérd Istent, hogy segítsen neked megérteni a feléd irányuló szeretetét, és 

hogy nyissa meg a szemeidet és az elmédet az Ő igazságára és jelenlétére az életedben. 
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3. Ha megnézed Máté 11:28-29-et, milyen terhek jutnak eszedbe, amiket cipelsz, de 

Krisztus soha nem akarta, hogy a nyakadba vedd őket? Csinálj egy listát, aztán 

egyesével húzd ki őket miután imádkoztál érte és átadtad azt a terhet Istennek.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Miután elolvastad Zsidók 4:15-16-ot, miként segít Isten igéje bizalommal közeledni 

Istenhez félelem helyett? Mit gondolsz, Isten mit vár tőled?  
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Ima: 

Drága Jézus, köszönöm a szereteted. Köszönöm, hogy annyira szerettél minket, hogy felmentél a keresztre és 

meghaltál helyettünk. Köszönöm azt, hogy mindenkit különlegesnek teremtettél. Kérlek, nyisd meg a 

szemünket, hogy jobban megérthessük, hogy valójában milyen magas, széles és mély a Te szereteted irántunk. 

Azokon a napokon, amikor kételkedünk a szeretetedben, segíts, hogy az Íráshoz és ne a világhoz 

rohanjunk szeretetért. Segíts, hogy megértsük a szereteted, hogy jobban tudjuk szeretni azokat, akiket az 

életünkbe helyeztél. Bárcsak világosság lehetnénk ebben a sötét világban és megmutathatnánk mindenkinek 

a Te dicsőséged. Ámen.  

 

4. Hét: Olvasási terv 
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5. Hét: Isten Szeret Téged 

5. Heti kihívás: 

Hadd bátorítsalak, hogy kezdj el egy bizalom naplót, amiben nekiállsz feljegyezni mindent, 

amivel Isten megmutatja, hogy méltó a bizalmadra. Az életem során sajnos sokszor nem 

voltam hűséges abban, hogy visszaemlékezzek mindarra, amiben Isten hűséges volt hozzám, 

még akkor is, ha korábban fogadkoztam, hogy soha nem fogom elfelejteni. Mikor időt töltök 

azzal, hogy visszatekintek és emlékezem, akkor bizonyítékokat gyűjtök össze, amiből 

láthatom, hogy Isten valóban megbízható. Mindig is az volt és mindig is az lesz.  

Hadd ajánljak néhány kezdő mondatot a naplódhoz: 

• A legkorábbi emlékem arról, hogy Isten közel van hozzám… 

• Jegyezz fel egy időszakot, amikor tényleg bíznod kellett Istenben, és hogy Ő miként 

működött abban a helyzetben 

• Jegyezz fel néhány kedvenc verset, ami arról szól, hogy bízz Istenben. Hogyan adnak 

ezek a versek reményt a nehéz időszakokban?  

• Hogyan léphetnél ki hitben és bízhatnád jobban az életedet Istenre? Mi lehetne 

néhány gyakorlati lépés, amit már ma megtehetsz?  

5. Heti Igevers: 
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5. Fejezet: Megbízhatsz Benne 

Isten alkotott, ismer, lát és szeret téged. Megbízhatsz Benne. Az egyik ok, ami miatt nem 

tudjuk teljesen odaszánni életünket Jézusnak az, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy 

megbízhatunk-e Benne. 

Józsefnek kemény lecke volt megtanulni, hogy bízzon Istenben, amikor testvérei eladták 

rabszolgának. Ráhábnak meg kellett tanulnia, hogy Istenben megbízhat, attól függetlenül, 

hogy ki is volt ő az életben. Ráháb történetéből azt is megérthetjük, hogy ha hitünket abba 

vetjük, hogy Isten ki is valójában, akkor megláthatjuk, amint bevégzi, amit előre megmondott. 

Isten ugyanis betartja ígéreteit. 

Megbízhatsz Benne! Ne feledd, kedves barátom, Isten a nagy egészet nézi. 

Ha felismered, hogy az életed az Ő szerető kezeiben van, akkor át is tudod adni annak, aki 

életet lehelt beléd (1Móz 2:7). Ne a saját képességeidben bízz, hanem az Övéiben, abban, 

ahogy munkálkodik az életedben (Fil 2:13). 

Egy elromlott világban élünk, ahol az emberekben csalódnunk kellett. Édesapák, akiknek 

abban kellett volna segíteniük, hogy megértsük Isten gyermekei iránt érzett szeretetét 

elhagytak, zaklattak, kihasználtak, vagy más módon hagytak minket cserben. Nem is csoda, 

ha sokan küszködünk azzal, hogy bízzunk Istenben, hiszen édesapáinkban sem bízhattunk 

meg az életünk során. De ne felejtsük el, hogy egy elromlott világban élünk. Isten nem 

feltétlenül úgy viselkedik, ahogy édesapád mintája alapján gondolod. Isten szent, szerető és 

megbízható, teljes személyiségében. 

Az életed Isten kezében van (Jn 10:28-29) és semmi nem érhet hozzád, ami nem Rajta 

keresztül jön (Jn 19:11). Tudom, hogy ezt nem feltétlenül könnyű megemészteni, különösen, 

ha a múltban zaklattak, kihasználtak vagy erőszakoskodtak veled. Olyan kérdések zsongnak 

az elmédben éjszakánként, mint: „Egy szerető Isten hogy engedhette, hogy ez történjen 

velem?” Én a következőképpen látom a helyzetet. Isten a teljes nagy képet látja, míg én csak 

a saját életemet látom, a saját korlátozott látószögemből tekintek a dolgokra. Az Igéből 

tudom, hogy mindent javára formál azoknak, akik szeretik Őt, és akiket céljai szerint elhívott 

(Róm 8:28). Még amikor az életemben nehéz és kemény dolgok zajlanak is, bíznom kell 
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abban, hogy Isten ebből ki tud és ki is fog hozni valami csodálatosat. Egyszerűen meg kell 

bíznunk Benne ebben az ügyben, még amikor nem látjuk az eredményt az életünkben, akkor 

is. 

A rám aggatott „tanulási zavarral küszködő” címke okozta fájdalmon keresztül meg kellett 

tanulnom, hogy Isten végül ezt is jóra fogja használni. Kemény volt. Nagy fájdalom volt ez 

számomra, és néha még ma is gyógyulnom kell belőle, de Isten jó (Zsolt 136:1), én pedig 

bízom Benne, hogy Ő mindent arra használ az életünkben, hogy Hozzá közelebb 

kerülhessünk és Őt dicsőítsük. 

Az életünknek ez a valódi célja – Istennek dicsőséget szerezni (Mt 5:16). Az élet nem rólam, 

vagy rólad szól. Istenről szól és arról, hogy Őt mutassuk be az életünkön keresztül, amivel 

megáldott minket. 

Néhány hete a vasárnapi iskolai csoportommal arról beszélgettünk, hogy milyen fontos 

Istennek dicsőséget szerezni. Ha valakinek nincs személyes kapcsolata Istennel, akkor nem 

olyan meglepő, ha ezt egyfajta önzőségnek látja az Ő részéről. Ott ültem és figyeltem, amit a 

többiek megosztottak a csoport tagjaival, de közben a szívem egyre hevesebben kezdett verni 

és úgy éreztem meg kell osztanom a többiekkel egy fontos igazságot. Igen, az életünk célja 

tényleg az, hogy Istennek dicsőséget szerezzünk. Ilyen egyszerű a dolog. Ha megértjük ezt az 

tényt, az életünk sokkal egyszerűbb és könnyebbé válik. Az élet nehéz kérdései is 

könnyebbek lesznek, ha ehhez a valósághoz mérjük őket. De van itt egy fontos részlet: az 

életünknek nem azért kell Isten dicsőségét szolgálnia, mert Neki erre szüksége van. Még a 

sziklák is képesek az Ő nevét dicsérni (Lk 19:40). Amikor az életünkön keresztül Ő kap 

dicsőséget, ezt arra használja, hogy még többeket magához vonzzon. Nem önző motiváció 

ez, hanem a legszeretetteljesebb dolog, amit csak tehet. Mindennek a kiindulópontja az, hogy 

szeret minket. 

Megbízhatsz Istenben? Igen. 

Nehéz megbízni Benne? Igen. 

Megéri az egész? Igen! 

Az évek során megtanultam a saját életemet különböző szemszögekből nézni. Az első az, 

hogy Isten szeretet (1Jn 4:8). Olyankor is, mikor nem értem mi történik a világban 
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körülöttem – a gonosz látszólag győzedelmeskedik, gyermekeket bántalmaznak, vagy ami 

még rosszabb, ölnek meg – ehhez az igazsághoz térek vissza: Isten szeretet. Mindent lát. Ez 

nem azt jelenti, hogy elnéző ezekkel a dolgokkal szemben, vagy, hogy ezeket Ő tervezte 

volna így. Ő mégis mindent lát, ki tud és ki is fog hozni valami jót mindenből a saját 

időzítése és terve szerint. Ő El Roi, aki lát és helyreállít (Zsolt 80:3). 

Harmadikos voltam, amikor a szüleim elváltak. Bár a szünetben elmondtam az egyik 

barátomnak, hogy hamarosan elköltözünk, igazából nem tudhattam, mi is vár rám. A 

negyedik osztály nagy nehézségeket hozott. Új iskolába jártam, csupa idegen gyerek közé, 

idegen házban laktunk, egy idegen városban. Édesanyám egyedülálló szülő volt. Fodrászként 

dolgozott, este pedig iskolába járt, hogy a testvéremnek és nekem jobb életet teremthessen. 

Egy kicsi, kétszobás lakásba költöztünk. Nem tudtunk otthon zuhanyozni vagy fürdeni, mert 

amikor megnyitottuk a csapot, rozsdás víz folyt a csövekből, amiben még rovartetemek is 

előfordultak. Ráadásul jól emlékszem, hogy a víz milyen büdös is volt, olyannyira, hogy 

fogmosáskor mindig visszatartottam a lélegzetemet, nehogy éreznem kelljen a szagát. 

Gyermekként nehéz időket éltünk át. Egy este a közeli boltban egy férfi flörtölni kezdett 

édesanyámmal, mert látta, hogy nincs rajta jegygyűrű. Elkezdett követni minket a boltban a 

sorok között, és amikor anyukám nem reagált a közeledésére, mérges lett. Mindenféle 

szörnyű dolgokat kezdett mondani neki, én pedig jól emlékszem milyen mérges voltam rá, 

miközben féltem is tőle. Szerettem volna megvédeni édesanyámat, de nem tudtam, hogyan. 

Miután jó ideig követett minket, végül elhagyta a boltot, mert a többi vásárló már elég 

furcsán kezdte bámulni őt. Ha nincs a családodban egy apa, akit tisztelhetsz, ez sebezhetővé 

tesz. Nem mintha édesapámra nagyon számíthattunk volna a korábbi években. Részben a 

munkája miatt, részben mert inkább utazgatni szeretetett, de a lényeg, hogy anya, a testvérem 

és én hozzászoktunk az egyedülléthez. A válás után mégis más érzés volt, hogy csak hárman 

voltunk. Mintha elvettek volna valami biztonságérzetet tőlem, olyan sebezhetőnek éreztem 

magam. 

Egyedülálló szülőnek lenni kemény dolog. Egy ilyen szülő gyermekének lenni szintén nem 

könnyű. Mégis Isten ott volt az életünk nehézségei közepette is velünk, még ha nem is 

mindig éreztem Őt. Ezt még most is tanulom folyamatosan. Ő mindig ott van, akkor is, ha 

nem érzem, ha azt gondolom, hogy nem figyel az imádságaimra, ha nem kapok válaszokat. 
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Ilyenkor is mellettem van, szeret engem és vigyáz rám, sokszor saját kezén hordozva segít át 

a nehéz napokon. Az életem során sokszor előfordult, hogy egy-egy helyzetben nem láttam 

az Ő keze munkáját, csak miután utólag vissza tudtam tekinteni az eseményekre. Ilyenkor 

aztán felismertem keze nyomát a dolgokon és láttam, hogy hűségesen dolgozott értem, 

mindent Ő alakított körülöttem. 

Nincs ez másként ebben a történetben sem. Miközben családunk hihetetlenül erőt próbáló 

időket élt meg, Jézus pont oda helyezett minket, ahol lennünk kellett, új szomszédainkkal, 

Stephanie-val, Whitney-vel és családjukkal szembe. A fájdalmak között is kirendelt Isten 

számunkra olyan barátokat, akik segítségünkre voltak és mellettünk álltak az életünk 

nehézségeiben. A lányok anyukája hasonló dolgokon ment keresztül, mint édesanyám, 

néhány évvel azelőtt, hogy mi odaköltöztünk. Sokszor vigasztalta édesanyámat, miközben 

megengedte, hogy az ő mosógépükkel mossuk ki ruháinkat. Csak egy évig tartott, de nekünk 

pont erre volt szükségünk. Isten ezt az egy évet arra használta, hogy szíveinket összekötve 

egy olyan barátságot indítson el, ami több mint húsz éve tart. 

Stephanie és Whitney anyukája szerette, tanácsolta és meghallgatta édesanyámat, de a legjobb, 

hogy vele együtt járta az életútját. Jó dolog, ha olyan barátod van, aki melletted van a 

fájdalmakban. Még ennél is jobb azonban, ha barátod úgy dönt, hogy végig jár veled egy utat, 

mert pontosan érti milyen helyzetben is vagy éppen. Tudja milyen félelmeid vagy fájdalmaid 

vannak, és hogy szükséged van valakire, aki megvigasztal és emlékeztet rá, hogy nem vagy 

egyedül. 

Az az egy év valami csodálatos dolog kezdete volt mindannyiunk életében. Isten az életünk 

poraiból szépséget hozott ki (Ézs 61:3). A fájdalom közepette szeretet és barátság született 

köztünk (Zsolt 34:18). Bár csak egy évig voltunk szomszédok Stephanie-val, barátságunk a 

mai napig megmaradt. Mikor már nem egymás mellett laktunk, akkor levelező társakká 

váltunk. Illetve talán úgy lenne helyesebb, ha azt mondanám, hogy ő lett levelező társammá. 

Ő volt aki írt, én meg olvastam. (Csak Isten kegyelme által lehetséges, hogy mára egy 

rendszeres blog-író lett belőlem!) Általában évente egy alkalommal találkoztunk, amikor 

visszautaztunk Indiana államba, meglátogatni nagyszüleimet. De részt vettünk egymás 

ballagásán, menyegzőjén, és ott voltunk, amikor a gyermekeink megszülettek. Nekem három 

lányom van, neki pedig három fia. Ha az előre lezsírozott házasság hívei lennénk, a 

gyermekeinknek igazán könnyű dolga lenne! 
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Arra is lehetőségem volt, hogy Whitney-vel, Stephanie nővérével is kapcsolatban maradjak. 

Amikor meghívtak magukhoz valamilyen családi esemény kapcsán, akkor vele is találkoztam. 

Stephanie-tól mindig kaptam híreket Whithey és az ő családjának sorsát illetően is. Aztán 

néhány évvel ezelőtt egy este belefutottam egy blog bejegyzésbe, amit Whitney írt, és a 

Facebook-on is megosztotta. Rákattintottam a linkre és nagyon tetszett az, amit írt, illetve 

ahogyan írta. Úgy éreztem, mintha a nappalijában ültem volna, egy csésze meleg teával a 

kezemben, miközben egy régi baráttal beszélgetek. 

Az ezt követő néhány hét során Whitney-vel sokat beszélgettünk, imádkoztunk, közösen 

kerestük Isten akaratát, aztán egy reggel arra ébredtem, hogy egy email-ben Whitney azt írta, 

hogy nagy megtiszteltetés lenne számára velem együtt dolgozni a ’Good Morning Girls’-ben. 

Amit Isten még akkor kezdett el, amikor kislányként fájdalmak és szenvedések között voltam, 

azt mostanra szép és céltudatos dologgá formálta. Isten engedte meg a fájdalmat, mert látta, 

amint valami nagyon jó dolog növekszik majd ki az összetört családok és álmok poraiból. 

Én megtanultam Istenben bízni, hiszen látom, hogyan dolgozik az életemben. Ma, amikor 

visszanézek, már hálás vagyok azokért a nehézségekért, amiken fiatal koromban át kellett 

mennem, mert így nem volt más választásom, mint Rá hagyatkozni. Voltak idők, amikor csak 

Ő volt számomra. Az életünkben gyakran a szenvedések formálnak minket leginkább Jézus 

hasonlatosságára, hogy úgy tudjunk szeretni, mint Ő. A nehéz napok sokat faragnak a sarkos 

dolgainkon, a büszkeségünkön, a függetlenségi törekvéseinken. Hálás vagyok, amiért Isten 

nem mentett ki minden fájdalom, csalódás és szomorúság közül, mert ezek a 

megtapasztalások is segítettek abban, hogy növekedjek a hitben. Minél hosszabb életet kapok, 

annál több alkalmam nyílik megtanulni, hogy bízhatok Istenben, mert a tapasztalataim is ezt 

erősítik meg. Minden ilyen lehetőségben élő bizonyságtétel lehet az életem, Istennek 

szerezhetek dicsőséget, és bátoríthatom azokat, akik nehézségekben vannak, hogy bízzanak 

Benne. 

Ne feledd, kedves nőtestvérem, hogy megbízhatsz Benne. 

Szeressük Istent nagyon! 

Angela 
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5. Hét: Isten Szeret Téged – Kérdések 

1. Tölts néhány percet azzal, hogy visszatekintesz az életedre. Milyen módon 

mutatkozott Isten hűségesnek a múltadban?  

 

 

 

 

 

 

2. Gondolj egy olyan időszakra, amikor valaki cserbenhagyott. Mit gondolsz, mi volt 

Isten célja, ezzel a fájdalmas helyzettel? Milyen jót hozott ki belőle?  

 

 

 

3. Ha tudod, hogy mindenhez, ami veled történik, először Isten jóváhagyása kell, 

hogyan segít ez abban, hogy jobban bízz Benne?  
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4. Milyen szemüvegeken keresztül szemléled az életed?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ki az, akit Isten az életedbe helyezett, hogy segítsen neked, amikor nehéz utakon 

kellett járnod? Mi lenne, ha írnál neki egy levelet és megköszönnéd azt, ahogy Isten 

használta az életedben? 
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Ima: 

Drága Jézus, köszönöm, hogy előttünk és mögöttünk is ott mész. Köszönöm a véget nem érő szeretetedet, ami 

egy olyan szeretet, ami nem azon alapszik, amit mi teszünk, hanem azon, amit Te már megtettél. Köszönöm, 

hogy szeretetből kihívásokat adsz az életünkbe, amikor meg kell tanulnunk Benned bízni, ahogy tanuljuk a 

veled való járást egész életünkben. Kérünk, hogy segíts továbbra is a Te képedre formálódni, és dicsőíteni 

azzal az élettel, amivel megáldottál minket. A Tieid vagyunk, ezért kérünk, hogy használj minket 

hatalmasan abban, hogy a kezeid és a lábaid lehessünk ebben a fájó világban, ahol az embereknek óriási 

szüksége van arra, hogy tudják, Benned bízhatnak. Ámen 

 

5. Hét: Olvasási Terv 
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6. Hét: Isten Szeret Téged 

6. Heti kihívás: 

Írd le három barát, vagy családtag nevét, akik még nem ismerik Jézust, mint Urukat és 

Megváltójukat. Kérd Istent, hogy adjon neked lehetőségeket arra, hogy beszélhess arról a 

változásról, amit Krisztus hozott el az életedbe. Ha Isten megnyitja az ajtót, hívd el őket 

gyülekezetbe. Szeresd őket, úgy, ahogy vannak, de imádkozz Istenhez, hogy dolgozzon a 

szívükben, hogy meg akarják ismerni Őt. Csatlakozom hozzád és veled fogok imádkozni 

lehetőségekért és bátorságért. Azért is imádkozom, drága barátom, hogy lehess az Úr szerető 

világossága abban a környezetben, ahová Ő helyezett.  

 

6. Heti Igevers: 
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6. Fejezet: Hivatalos vagy 

Nagyon szeretem Mózes történetét, mert úgy érzem jól meg tudom érteni őt. Isten arra hívta 

el, hogy szabadságra vezesse el népét, de Mózes úgy érezte, hogy nem ő az igazán megfelelő 

ember erre a feladatra. Alkalmatlannak érezte magát és azt gondolta, biztos Isten valami 

hibát vétett, amikor ezt a feladatot leosztotta neki. Nem én vagyok a jó választás, ez járt a 

fejében. Mózes elég bátor volt ahhoz, hogy ezt még Istennek is elmondja: 

 

Akkor ezt mondta Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem 

voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok 

én. De az Úr ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá 

vagy vakká? Talán nem én, az Úr?! Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak 

arra, hogy mit beszélj! De ő azt felelte: Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz! (2Móz 

4:10-13) 

 

Mózes teljesen alkalmatlannak érezte magát a feladatra, amire Isten elhívta. Az gondolta, 

hogy előbb „valakinek” kell lennie Isten előtt és csak utána tudja őt használni. Nem tudom te 

hogy vagy vele, de az én fejemben már megfordultak szinte ugyanezek a gondolatok. De 

tudjátok mi a helyzet? Pont fordítva gondolkodunk, mint ahogy a dolgok működnek. 

Jézussal való kapcsolatunk miatt már „valakik” vagyunk – a Királyok Királyának drága 

leányai (Róm 8:16-17) – és Jézus már mindennel felvértezett a feladathoz, amire elhívott 

(Zsid 13:21). Csak engedelmeskednünk kell ennek az elhívásnak és az út minden lépésénél 

bíznunk kell Benne. 

Manapság sok keresztyén azt gondolja, hogy valamilyen óriási dolgot kell tennie Istenért, 

hogy a világban valódi hatást tudjon elérni. Én ezt másként látom. Isten nagyon hatékonyan 

tud téged használni az Ő királyságának céljaira, pont ott, ahol vagy, azokkal az emberekkel, 

akik már most is körülvesznek. 
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A 60-as években élt két kislány. Egyikőjüket Peggy-nek hívták. Ő tudta, hogy Isten létezik, 

mert minden este apa és anya együtt takarták be, majd az esti ima után puszival búcsúztak el 

tőle éjszakára. A másik kislány neve Diana volt. Ő nem tudta, hogy Isten létezik, mert apa 

már elhagyta őket és esténként anya puszilta meg a homlokát, de nem imádkoztak soha. A 

két kislány az iskolában összebarátkozott. 

Peggy anyukája Istennel járt, így lánya láthatta, ahogy reggelenként a Bibliát olvassa és 

Jézussal tölt el értékes időt. Beszélt Peggy-nek Istenről és arról, milyen fontos másoknak is 

elmondani, hogy Isten ingyen adja mindenkinek a megváltás ajándékát. Jézus elveszett 

embereket megmentő életmódját igyekezett a saját életében is megvalósítani, így ezt a vágyat 

lányának is tovább tudta adni. 

Egy nap aztán Peggy megkérdezte Diana-át, hogy van-e kedve elmenni velük együtt a 

gyülekezetbe. Diana igent mondott és miután sikerült meggyőzni édesanyját is, végül 

elmehetett. Azon a vasárnapon Peggy-ék kis vidéki gyülekezetében megtérésre hívták az 

embereket. Diana félt végiggyalogolni a széksorok között előre egészen az idegen lelkész 

mellé, ezért úgy döntött, hogy a helyén ülve imádkozik és behívja a szívébe Jézust. Sem 

Peggy, sem a szülei nem tudták, hogy Diana meghozta ezt a döntést aznap este, mert ő csak 

Istennel osztotta meg a gondolatait és szívét. Az ő szemszögükből nézve Isten semmi 

különöset nem tett akkor és ott ennek a kislánynak az életében. 

Peggy édesanyja Istennel járt és tudta milyen fontos Isten Igéjével foglalkozni, imádkozni és 

fogékonynak lenni olyan egyszerű kérésekre is, mint pl.: „Anyu, eljöhet velünk Diana is a 

gyülekezetbe ma este?” Miközben Ő maga Istennel járt, lányára is olyan hatást tudott 

gyakorolni, hogy missziós beállítottság alakuljon ki benne. Így a lánya olyanok felé is nyitott 

volt, akik nem mindenben voltak hasonlók hozzá, akik összetört családokban éltek, vagy 

szívük volt összetörve valami miatt. Őket is hívta Istenhez, miközben a végeredményt az Ő 

kezeiben hagyta. 

Ez a kis történet, amit fentebb olvastál az én történetem volt, és ha régebb óta részt veszel a 

Good Morning Girls tanulmányaiban, akkor a te történeted is, mert az a kislány, Diana, az én 

édesanyám. Isten egy szimpla meghívással kezdte el építeni családom szellemi örökségét. 

Peggy és anyukája mit sem tudhattak abból, hogy Isten mit kezdett el rajtuk keresztül, amikor 

azon a vasárnap estén elvitték magukkal azt a kislány a gyülekezetbe. Számukra látható dolog 
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nem történt. Nem láthatták ugyanis, ahogy Isten egy egész családot, akik valaha Tőle távol 

voltak, saját maga felé kormányzott, mégpedig egy gyermek egyszerű meghívása nyomán. 

Isten átlagos nőket és gyermekeket használ, hogy lenyűgöző dolgokat tegyen az életükön, 

engedelmességük cselekedetein keresztül. Elhangzott egy meghívás és azt a meghívott el is 

fogadta, mert egy anyuka Istennel járt és megtanította lányának, hogy milyen fontos Isten 

megváltásának ajándékát megosztani másokkal. Ma pedig világszerte nők ezrei nyernek 

bátorítást Isten Igéjének tanulmányozására a Good Morning Girls-ön keresztül. 

Isten mindig munkálkodik. Van, hogy megláthatjuk azt, amit rajtunk keresztül visz véghez, 

de van, hogy ez az áldás majd csak a menyben lehet a miénk. Akárhogy is, Isten mindig 

munkálkodik. Anyaként, testvérként, barátként, leányként egyaránt helyünk van Isten 

nagyszerű megváltó tervében. Mindannyiunk életével csodálatos célja van. Nagyon szeretem 

azt, hogy Isten egy édesanyát és leányát használta fel, hogy családomat Krisztushoz vonzza. 

Először őket választotta ki! Hát nem csodálatos? Olyanokat választott a nagy munka 

elkezdéséhez, akik magukat talán jelentéktelennek érezték. Persze én Billy Graham-ért és 

Beth Moore-ért, meg hozzájuk hasonló emberekért is nagyon hálás vagyok, hiszen 

édesanyám hite rajtuk keresztül is növekedett az évek során, de Isten nem őket választotta ki 

a mag elvetésére. Egy egyszerű anyukát és kislányát választotta, akik Indiana állam falusias 

területén éltek, messze a rivaldafénytől, akik az egyszerű kis vidéki gyülekezetükbe jártak, 

ahol nem volt sem híres lelkipásztor, sem legendás dicsőítés vezető; csak a többi környélbeli 

egyszerű ember. Olyan emberek, mint te, vagy én. Isten látta és ki is választott őket. Ma is 

ugyanezt teszi. 

Jeremiás 29:11-ben azt olvassuk, hogy Istennek terve és célja van az életünkkel. Mi vagyunk 

Krisztus teste és Isten egyedi módon ajándékozott meg terve betöltésének érdekében. 

Mindenki szerepe egyformán fontos. Az a feladatunk, hogy a jövőt befolyásoljuk az 

életünkkel, ahogy itt és most járunk Istennel, látszólag jelentéktelen és hétköznapi 

dolgainkon keresztül. 

Fő feladatunk itt a Földön, hogy Neki szerezzünk dicsőséget, mint anyukák, nagymamák, 

dolgozó nők, vagy egyedülálló nők. Életünk minden részének és dolgának Jézusra kell 

mutatnia. Saját magunkon túlmutató életre lettünk teremtve és nem vesztegethetünk el egy 
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napot sem. Soha nem tudhatod, ki figyel éppen téged, és kinek az életét fogja megérinteni 

egy hétköznapi gesztus, mint amilyen Peggy-é is volt.  

Bátorítson az a tudat, hogy Isten szeret nőkön és gyerekeken keresztül véghezvinni nagy 

dolgokat. Nem hiszed? Csak gondold végig mit tett Márián és Jézuson keresztül, vagy 

említhetnénk azt a hihetetlen történetet János evangéliumából, amikor egy kenyérből és 

halból álló egyszerű ebéd felhasználásával több, mint ötezer embert látott Jézus vendégül. 

Kinek volt elég hite, hogy Jézusnak átadja mindenét, amije volt? Egy kisfiúnak. És ki 

készítette az ő ebédjét? Nos, én nem vagyok egy szerencsejátékos típus, de ha fogadnom 

kéne, akkor az édesanyjára tenném a pénzem. 

Lassan kezded már látni, hogy Isten a Biblián keresztül hogyan mutatja be készségét, hogy 

egyszerű anyukákat és gyermekeket használjon arra, hogy megváltoztassa a világot? Aki 

gyengének érzi magát, azt megerősíti (2Kor 12:9). Egy másodpercre se próbáld az alapján 

értékelni az életedet, amit látsz. Amit otthon a gyermekeiddel, vagy a lakókörnyezetedben 

teszel, igenis számít. Fontos, hogyan jársz az Úrral. Fontos, hogy mibe fekteted az életed. 

Légy olyan nő, aki az otthonában, munkahelyén, iskolájában hinti el a hit egyszerű magjait. A 

magok öntözését és az aratást bízd Istenre. 

Egy pillanatra se gondold, hogy Isten nem tud nagyszerűen használni miközben 

gyermekeidet neveled, vagy barátaikat viszed el a gyülekezetbe. Gyakran a hétköznapi 

dolgokban munkálkodik Isten. Igen, a hétköznapi dolgok közepette csodáknak lehetünk 

tanúi. 

Légy olyan nő, aki tudatosan éli életét – aki Jézus misszióját a szívén viseli, és ezt tovább adja 

gyermekeinek is. Mint Peggy édesanyja, te is töltsd be azt a szerepet, amire teremtve lettél. 

Lehet, hogy te nem látod, hogy egy egyszerű meghívásra adott hasonlóan egyszerű válasz 

hogyan változtatja meg a világot, de Isten igen.  

Döntsük el együtt, hogy olyan nők leszünk, akik egész életükkel szeretik Istent és a hit 

egyszerű magjait szórjuk életünk minden napján, ahogy a Királlyal járunk. Járjunk ebben 

mindannyian. Töltsd be a szerepedet, tudd, hogy Istennek csodálatos célja van az életeddel és 

ne feledd, hogy egy nap majd szemtől szembe látjuk Jézust. Erre a pillanatra fókuszáld az 

életedet. 
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Ahogyan édesanyám felé is szólt a meghívás sok évvel ezelőtt, úgy Isten feléd is kinyújtja 

kezét és téged is hív. Hivatalos vagy, drága barátom. Töltsd be szereped, csatlakozz a 

csapathoz. Nélküled nem ugyanolyan. 

 

Szeressük Istent nagyon! 

Angela 
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6. Hét: Isten Szeret Téged – Kérdések 

1. Kinek lehetnél te „Peggy anyukája”? Imádkozz és írj le néhány módot, ahogy 

tudatosan bemutathatnád neki Istent.   

 

 

 

2. Az életed mindennapi teendőiben, most hogyan lehetnél engedelmes Istennek? Kérd 

Istent, hogy nyissa meg a szemed és segítsen meglátni azt a nagyobb célt, amin 

munkálkodik az életedben és az életed által.  

 

 

 

 

 

 

3. Hogyan kezdődött a szellemi örökséged? Írd le és tölts időt azzal, hogy 

megköszönöd Istennek azt, ahogy munkálkodik a családodban és a családod által.  
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4. Milyen területeken hív Isten arra, hogy az Ő világossága legyél a környezetedben?  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Emlékezz, nem kell tökéletes családból jönnöd ahhoz, hogy Isten valami tökéletesen 

csodálatosan végezzen el rajtad keresztül. Olvasd el 2 Királyok 22-ben Jósiás király 

történetét és figyeld meg, hogy milyen szellemi örökséggel rendelkezett.  
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Ima: 

Drága Jézus, köszönöm, hogy a megváltás csodálatos történetébe minket is belevettél. Micsoda kiváltság, hogy 

Téged szolgálhatunk és Te használsz minket. Kérünk, Urunk, segíts, hogy olyan nők lehessünk, akik 

elérik ezt a megsebzett világot és megosztják a megváltás ajándékát másokkal. Segíts, hogy amint a világban 

élünk, ne e világból valók legyünk. Köszönjük a környezetünket, amibe helyeztél, és segíts, hogy 

szenvedélyesen keressük azokat, akik még nem ismernek Téged. Add meg nekünk a szeretetet, amire 

szükségünk van ahhoz, hogy elérhessük ezeket a fájdalommal teli testvéreinket. Erősíts meg bennünket az 

Igéd és egymás által, Urunk. Tégy minket eggyé Veled és egymással az Irántad való szeretetünkben. Áldd 

meg az erőfeszítéseinket és az igazságodra nyitott szívünket és elménket. Ámen.  

 

6. Hét: Olvasási terv 
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7. Hét: Isten Szeret Téged 

7. Heti kihívás: 

Másokat szeretni olyan könnyűnek tűnik elvben, de gyakorlatban már sokkal nehezebb 

megvalósítani. Amikor túláradó szeretet van benned és meg tudsz erősíteni másokat, akikkel 

találkozol abban, hogy értékesek, akkor úgy teszel, mint maga Jézus. Ha érett vagy az életben, 

akkor gyakorolnod kell, hogy szeretettel kezdeményezz a szívedben és a valóságban is azok 

felé, akiket nehéz szeretned. Lehet, hogy olyan nem hívők is akadnak az életedben, akiknek, 

először látniuk kell a szeretetedet, mielőtt valaha is hajlandóak lennének hinni Isten 

szeretetében.  

Olyan emberekről készíts listát, akiknek szüksége van arra, hogy megismerje, vagy megérezze 

Isten szeretetét a saját éltében – lehet ez szomszéd, barát, munkatárs, gyerek, családtag, vagy 

a házastársad.  

Tervezz el egy dolgot, amit meg fogsz tenni, hogy megmutasd nekik Isten szeretetét. Próbálj 

feljegyezni legalább két embert, akinek próbálod megmutatni Isten szeretetét. (Írj nekik egy 

email-t, találkozz velük egy kávéra, készíts nekik ennivalót, vigyél nekik virágot, hívd fel őket, 

tölts velük időt.) 

7. Heti Igevers: 
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7. Fejezet: Amikor szeretünk, a 

Királyságért tesszük 

Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. 1Jn 4:11  

 

Közeledésemre barátom lesütötte a szemét, miközben nagy barna szemeiben könnycseppek 

jelentek meg és ezt mondta: „Ha tudnád, milyen vagyok, nem akarnál a barátom lenni.” 

Egy nem vallásos vezetői konferencián egymagam részt venni több, mint 800 idegen között 

igen félénkké tett. Mégis, a konferencia első estéjén a hotel egyik nagy termében egy nő 

váratlanul megszólított: „Van egy szabad hely itt mellettem, van kedve ide ülni?” 

Aztán beszélgetni kezdtünk és attól az estétől kezdve mindig egymás mellett ültünk. A 

konferencia négy napja alatt elég sok dolgot megosztottunk egymással az életünkből és igen 

jóban lettünk. „Mesélj magadról! Szeretném tudni az egész életed történetét!” 

Így kezdődött az egyik legdrágább barátságom. Új barátom időt szánt arra, hogy 

megismerjen. Valódi érdeklődést mutatott az életem iránt és ez megnyitotta szívemet. Ezek 

után különösen meglepő volt számomra, ahogy sírva fogadott a fent leírt szavakkal. Nagy 

örömet jelentett nekem, hogy barátra találtam az idegenek tengerében. 

„Van valami, amit nem mondtam el neked, és ha megtudod, szégyenkezni fogsz miattam és 

szégyellni fogod, hogy barátok lettünk.” mondta halkan. „Eddig már négyszer voltam férjnél 

és négyszer el is váltam, de nem akartam, hogy tudd.” 

Kedves arcát a tenyerembe véve ezt mondtam neki: „A barátom lettél. Amikor beszélsz, 

túlárad belőled az öröm. Mindenki felé nyitott vagy, akit csak ismersz. Érdekes, intelligens, 

vonzó és szerető nő vagy, ezeket tudom rólad, drága barátom. Soha sem akarnálak a múltad 

alapján beskatulyázni. Úgy szeretlek, ahogy most vagy és hálás vagyok érted!” 

Szemei tágra nyíltak, mintha nem tudná elhinni, amit hallott. Szorosan átöleltük egymást és 

ezt mondta: „Senki nem szeretett még így soha. Még az anyámnak is nehezére esett elviselni 
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hangos, extrovertált személyiségemet és egész életemben a szeretet után kutattam. A 

házasságaimból is azért léptem ki minden egyes alkalommal, mert nem tudták betölteni a 

szeretet utáni vágyamat.” 

A konferencia utolsó napján aztán megnyitotta szívét Jézus szeretete előtt. Szüksége volt arra, 

hogy egy olyan barát szeretetét érezze, akit láthat, mielőtt hinni tudott volna Isten 

szeretetében, amit csak elképzelni tudott. A hotelszobájában rózsákat és egy üdvözlő kártyát 

hagytam neki, mint a szeretet látható bizonyítékait. 

A repülőtéren várakozva aztán a következő SMS-t kaptam: „Egész életemben még soha 

senki nem tanúsított felém ilyen nagylelkű szeretetet. Új embernek érzem magam. Örökre 

megváltoztattad az életemet.” 

A szeretet Istennek az az univerzális nyelve, amely az emberek szívéig nyúlik és megmutatja 

nekik, milyen értékesek Isten és a mi szemünkben egyaránt. Mikor másokat szeretünk, ezzel 

a Királyságért végzett munkánk alapjait tesszük le – Jézus Királyságát terjesztjük el itt a 

Földön az Ő szeretetének továbbadásával. Gyakran előfordul, hogy az emberek el sem 

tudják képzelni milyen szerető és megbocsátó is Isten, amíg nem érzik a szeretetet egy másik 

ember részéről. 

Miért kell nekünk kezdeményezni szeretetben, mielőtt mások szeretnének minket? Mert 

Jézus is így tett: „Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” 1Jn 4:19 Isten már 

azelőtt kinyilvánította szeretetét felénk, mielőtt mi kérni tudtuk volna Őt, hogy segítsen. 

A Rómaiakhoz írt levélben azt olvassuk, hogy amikor még bűnösök voltunk – amikor még 

eszünkbe sem jutott, hogy Róla gondolkozzunk – Krisztus már akkor meghalt értünk, mert 

látta a szükségünket. Jézus bemutatta a világért érzett szeretetét, amikor prostituáltakat, vám- 

és adószedőket, gyermekeket, római katonákat, leprásokat és egyszerű embereket, mint 

halászokat és társaikat szeretett. Mindig az elveszettek, magányos emberek keresése és 

megmentése volt a célja – olyanoké, akiknek nagy szüksége volt rá, hogy az Ő szeretete töltse 

be szívüket. 

A szeretet számunkra egy választás, hogy az Ő szeretetét adjuk tovább másoknak.  

Ahogyan Ő gondoskodik rólunk, bátorít, vígasztal minket és szeretettel szól hozzánk, úgy 

kell nekünk is élet-adó szeretettel mások felé fordulnunk. Mivel Ő a nagylelkű, feltétlen 
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szeretet forrása és kiinduló pontja, ezért nekünk ezt a kezdeményező szeretetet kell 

bemutatni mindenkinek, akivel kapcsolatba kerülünk. 

Az Ő kezei vagyunk, hogy másokat megáldjon. 

Az Ő hangja vagyunk, hogy a szeretet üzenetét adhassa át olyanoknak, akiknek 

hallaniuk kell. 

Mi vagyunk az Ő szolgáló élete, hogy az emberek megláthassák az alázatos Istent 

rajtunk keresztül. 

A szeretet egy engedelmes választás. Akkor hasonlítasz leginkább Jézusra, amikor úgy 

döntesz, szeretni fogsz másokat. 

A szeretet meggyógyítja a kapcsolatokat. 

A szeretet gyógyír a sebekre. 

A szeretet a barátság kezdete. 

A szeretet kezdeményez. 

A szeretet ösztönzőleg hat. 

A szeretet vígasztal. 

A szeretet így szól: „Érdemes megismerni téged és szeretném, ha barátok lennénk.” 

Péter így ír az 1Pt 4:8-ban: „Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, 

mert a szeretet sok bűnt elfedez.” 

A barátom a kudarc és szégyen érzései miatt húzódott vissza tőlem és gyakran a saját 

kudarcaink, vagy éretlenségünk minket is meggátol abban, hogy igazán szeressünk. 

Megtanultam, hogy Isten szeretetének bemutatása és átadása egy növekedési folyamat részei. 

Időnként feszélyez bennünket, amikor mások felé szeretetet kell mutatnunk és nagy türelmet 

igényel, ha úgy akarjuk adni azt, hogy nem várunk semmit viszonzásul. 
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A szeretet folyamata 

Időbe telik, mire megtanulunk helyesen szeretni. Ez ugyanis egy növekedési folyamat. Mások 

életébe a szeretet szavaival belépni egy olyan ajándék, mely a türelmen keresztül tud fejlődni. 

Minél inkább igyekszem a másik ember reakciójától függetlenül átadni a szeretetet, annál 

könnyebben fog menni. 

Türelmesnek és megbocsátónak lenni olyanokkal, akik bántanak bennünket szintén olyan 

gyakorlat, aminek a szívünkben való megerősödéséhez idő kell. Tyúklépésekkel kell 

kezdenünk és a gyakorlat során erősödünk meg benne. Arra is rájövünk majd eközben, hogy 

minél inkább megmutatja nekünk Jézus a saját önzőségünket, annál inkább hajlandóak 

leszünk megbocsátani másoknak. 

Ahogy öregszem és egyre több hiba van a hátam mögött, annál inkább növekszem az 

alázatban. Jézus megbocsátása és szeretete már sokkal többet jelent számomra, mint régen, 

mert olyannak látom magamat, amilyen vagyok – Ő mégis megbocsát nekem és szeret. Ez 

számomra lenyűgöző dolog, ami arra sarkall, hogy egyre alázatosabb legyek és bocsássak meg 

másoknak. Ez a növekedési folyamat végigkíséri az egész életemet. 

Az önteltség vagy kritizáló magatartás – „Én jobb vagyok nálad!” – nagy akadálya lehet 

annak, hogy másokat szeretni tudjunk. Jézus azt mondta: „Aki közületek nem bűnös, az 

dobja az első követ.”,  mikor a farizeusok egy prostituáltat hoztak elé, hogy elítélje. Ő mégis 

azt mondta: „Ha a saját szívetekbe nézve nem találtok ott bűnt, akkor ítélhettek el valakit.” 

Amikor másokat kritizálunk, mert azt gondoljuk, mi jobbak vagyunk, megszomorítjuk Jézus 

szívét és kioltjuk a Szent Szellem rajtunk keresztül megmutatkozó szeretetét. 

Jézus azt az embert tartotta becsületre méltónak, aki a mellét verve így szólt: „Ó, Uram, 

bűnös vagyok. Hogy tudsz nekem megbocsátani?”, és arra is utalt, hogy mivel ez az ember 

felismerte milyen nagy szükségben van Isten előtt, a végén ő megváltásban részesült. Közben 

viszont a farizeus, aki magát igaznak gondolva saját vállát veregette, nem nyert elismerést 

hitéért – büszkesége elválasztotta Istentől és másoktól, akiket Jézus meg szeretne menteni. 

Egy másik probléma azzal, hogy másokat kell szeretnünk, hogy időnként ők mélyen 

megbántanak minket. Sokszor azért távolodunk el emberektől, mert fájdalmat okoztak, 

igazságtalanok voltak velünk szemben, ítélkezőek voltak velünk, vagy pletykálkodtak rólunk. 
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Azonban ha haragtartóak, vagy keserűek vagyunk másokkal, az csak a saját lelkünket fogja 

tönkretenni. Ha hagyjuk, hogy egyre mélyebbre süllyedjünk az önzés, mások elítélése, 

haragosság és megbocsátásra való képtelenség mocsarában, akkor mindig csalódni fogunk 

másokban. Sokszor hallottam, hogy emberek azt mondják: „Soha senki nem beszélget 

velem.”, vagy „Soha senki nem kezdeményez az irányomban.” Ez a hozzáállás semmi jót 

nem fog eredményezni. Mivel a legtöbb ember, akivel találkozunk, nem ismeri Jézus 

szeretetét, ezért valószínű, hogy – Jézushoz hasonlóan – nekünk sokkal többet kell adnunk, 

mint amennyit kapunk. Nem várhatjuk az éretlen, vagy meg nem váltott emberektől, hogy 

Isten szeretetét mutassák be számunkra. 

Ha viszont mi már megtapasztaltuk Isten szeretetét és kegyelmét, akkor az a felelősségünk, 

hogy ezt tovább is adjuk, és a békét teremtsünk ez által. Csak a szeretet és a megbocsátás tud 

meggyógyítani bennünket és másokat, hogy ők is Krisztushoz jöhessenek. 

Van, hogy akit mi szeretünk, nem tud viszont szeretni minket – továbbra is a kritizálás, 

keménység vagy passzivitás lesz rá jellemző. Függetlenül attól, hogy mások viselkedését nem 

tudjuk befolyásolni, a mi elhívásunk az, hogy szeressünk. Az, hogy mások reagálnak-e a mi 

szeretetünkre már nem a mi felelősségünk – nekünk csak engedelmesnek kell lennünk és az 

eredményt rábízhatjuk Istenre. 

Minél többet gyakoroljuk a szeretetet, annál jobban fogjuk Jézust is szeretni. Ahogy egyre 

inkább felismerjük mekkora árat is fizetett Ő azért, hogy a szeretetét hálátlan és erre 

méltatlan embereknek adhassa, mind inkább dicsőíteni fogjuk Őt, amiért kész volt az életét 

értünk adni! 

Ahogyan a mindennapi életünket éljük és igyekszünk növekedni abban, ahogy mások felé 

szeretettel fordulunk, az az emberek életében Isten szeretetének örökségévé válhat. Mi 

vagyunk az evangéliumnak az az üzenete, amit sokan „olvashatnak”. Kedvességünk és 

előzékenységünk cselekedetei szíveket nyitnak majd meg Isten szeretete előtt, mert az 

emberek már el tudják majd képzelni, hogy milyen is a jóságos Isten, miután a mi életünkön 

keresztül megtapasztalják az Ő jóságát. 

Sally 
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7. Hét: Isten Szeret Téged – Kérdések 

1. Amilyen módon szeretünk másokat, az annak a jele, hogy Krisztushoz tartozunk. A 

lenti vers szerint, mit jelent számodra gyakorlati módon minden nap megmutatni 

másoknak Jézus szeretetét?  

 

A barátaidnak? A gyerekeidnek? A férjednek? A munkatársaidnak? A 

szomszédjaidnak?  

 

János 13:35 „Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 

szeretitek egymást.” 

 

 

 

 

 

2. A saját életedben hogyan tudják mások kifejezni feléd a szeretetüket? Mikor érzed 

legjobban, hogy szeret valaki?  

 

 

 

 

3. Vizsgáld meg a szíved és próbáld meg észrevenni, hogy van-e valaki, (vagy valakik) 

akire neheztelsz. Írj a naplódba erről az emberről (vagy emberekről) és kérd Istent, 

hogy mutassa meg, miként tudnád őt (vagy őket) szeretni.  
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4. János 15:13 azt mondja: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki 

életét adja barátaiért.” Milyen területeken kellene az „életedet adni”, vagy félretenni 

ahhoz, hogy megmutathasd Krisztus szolgai szeretetét másoknak?  

 

 

 

 

 

5. „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, 

sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, 

amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.” Róma 8: 38-39 

E szerint a vers szerint nincs olyan körülmény, probléma, vagy bukás, ami valaha 

elválaszthatna minket Isten szeretetétől. Milyen módon láthatnák meg az emberek 

ezt a fajta szeretetet, ami soha nem fog megváltozni, kihűlni, vagy kárhoztatni?  

 

 

 

 

 

6. Készíts tervet 3 gyakorlati lépésről, amivel eltökéled, hogy megerősödsz abban, hogy 

megmutatod Isten szeretetét másoknak az életeddel.  
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Ima: 

Drága Mennyei Édesatyám! 

Kérlek, segíts, hogy a te szemszögedből láthassunk másokat az életünkben. Segíts, hogy még mélyebben 

megértsük, hogy egyedül a feltételnélküli szereteted formálja át és éri el mások szívét. Segíts, hogy olyan 

módon szerethessük a megtörtet, a megsebzettet és a szeretetedtől elválasztottat, hogy gyógyulást, vigaszt, 

megértést és kegyelmet hozzunk mindannak, aki mélyen vágyik szereteted után. Bárcsak mindenki, aki 

velünk találkozunk, úgy érezné, hogy látta Isten szeretetét az által, ahogy mi szerettük őt.  

Jézus nevében jövünk eléd.  

 

7. Hét: Olvasási terv 
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8. Hét: Isten Szeret Téged 

8. Heti kihívás:  

Isten abban mutatta meg nekünk a szeretetét, hogy míg mi bűnösök voltunk, Ő 

kezdeményezett felénk és lejött a földre meghalni értünk. A szeretet anélkül kezdeményez, 

hogy megkérnék erre. Az életedben magad után Isten jó illatát hagyhatod, ha kezdeményezel, 

kedves vagy, és adsz az idődből és a figyelmedből azoknak, akikkel találkozol. Ki fogsz ezzel 

tűnni, mert olyan kevés ember kezdeményez mások felé, vagy szán időt a törődésre. Nagyon 

elszigetelt világban élünk, ahol az emberek nem azon igyekeznek, hogy kinyújtsák a kezüket a 

másik felé. A könyv utolsó alkalmazásaként, írj le két szokást, amit el szeretnél sajátítani az 

életedben, mert majd segítenek abban, hogy ne csak akkor válaszolj az embereknek, ha 

szükségük van rád, hanem a szokások arra ösztönözzenek, hogy kezdeményezz Isten 

szeretetével mások felé. Lehet olyan egyszerű, hogy „Szokásommá teszem, hogy kérdéseket 

teszek fel az új embereknek, akiket Isten az életembe hoz.” (Szia, észrevettem, hogy te új 

vagy itt. Mesélj egy kicsit magadról! Mi hozott mifelénk?) Vagy lehet, hogy elhatározod, hogy 

két embernek beszélsz a Jó Reggelt Lányokról és meghívod őket a Bibliatanulmányra. Tudsz 

még két gyakorlati dologra gondolni, amiben kezdeményező szeretnél lenni, hogy szolgálni 

tudj azok felé, akiket Isten gondviselésszerűen az utadra terel?  

8. Heti Igevers:  
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8. Fejezet: Szeretet, mint életforma 

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” Jézus, János 15:13 

 

New York zsúfolásig van lehetőségekkel: a Broadway fényei, nemzetközi kávézók, az üzleti 

élet izgalmas zsongása, tele van nemzetközi negyedekkel és közösségekkel, színművészeti 

iskolákkal, és még sok egyéb hívogató csábítással. Ugyanebben a városban gettók, 

drogárusok, bárok és más kísértések is vannak. Mégis itt kapott ösztöndíjat a 19 éves fiam a 

New York Film Akadémiára. 

 

Anyaként reméltem, hogy felkészítettem arra, hogy jó döntéseket hozzon, hogy Istennel 

járjon a kísértések ellenére, hogy biztonságban legyen egy nagyváros veszélyei között, a 

szívem legmélyén mégis tudtam, hogy nincs hatalmam a fiam élete felett. Isten kezébe kellett 

tennem őt. 

 

Miután már elkápráztatta a város, egy kora reggelen kocogott a lakásához közeli parkban. 

Miközben futott, olyan érzése volt, mintha Isten beszélt volna hozzá. 

 

„Mi lesz majd az életed története? Te határozod meg, hogy milyennek ismernek meg az 

emberek. Az emberek csak áldozatok, ha engedik, hogy a körülményeik határozzák meg a 

viselkedésüket. Sokféle irányt vehet az életed most, hogy egyedül élsz egy nagyvárosban, ahol 

sok választási lehetőséged van – van, amelyik elpusztíthat, van, amelyik Isten szerinti életet 

munkálhat ki. Te melyiket akarod választani? A világot akarod követni, vagy engem?” 

 

A fiam azt mondta, hogy ekkor döbbent rá, hogy tudatos döntéssel Istent és az Ő útját kell 

követnie, ha növekedni szeretne a kegyességben, és ha az élete történetét jó irányba akarja 

terelni. Tudta, hogy nem lehet igazán értékes az élete, ha nem hoz akarati döntést abban, 

hogy minden nap tiszta maradjon, erkölcsös úton járjon, olvassa Isten Igéjét, és szeretetben 

cselekedjen. 
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Mikor megismerte az osztálytársait rájött, hogy több mint száz diák közül ő az egyetlen hívő. 

Azt a célt tűzte maga elé, hogy megpróbálja elérni ezeket az embereket, barátokat szerez, 

akiket bátorítani tud, és feddhetetlen életet él, hogy akik megismerik, rajta keresztül az ő Urát, 

Jézust is megláthassák. 

 

Az utolsó félév végén egy diploma átadási ünnepségre került sor, majd ezt követően egy nagy 

bulit rendeztek az osztálytársak. Persze volt ivászat is rendesen, ünnepléshez méltóan. 

Nathan is elment a bulira, hogy együtt lehessen a társaival, akikért már régóta imádkozott. Ő 

nem ivott alkoholt, de mindenkihez odament személyesen, hogy elmondja, mennyire örül, 

hogy megismerkedhetett velük. Úgy gondolta ez megfelelő búcsú-benyomás lehet számukra 

Isten szeretetéről. 

 

Éjjel egy óra felé járt az idő, amikor az egyik közeli barátja egy csapattal Nathan elé állt és azt 

mondta: „Hé haver. Ezek a srácok itt azt kérdezgették egymás között, hogy tényleg meg 

lehet-e ismerni Istent. Én meg mondtam nekik, hogy te egy amolyan Isten-kedvelő pasi vagy, 

szóval te minden kérdésükre tudsz válaszolni!” 

 

Nathan elmondta, hogy az azt követő négy óra azzal telt, hogy a világ minden tájáról érkezett 

fiatalok csapata sorban tette fel neki az őszinte, mély kérdéseket. Beszélt nekik Jézusról, 

elmagyarázta mi a megváltás és beszélt Isten nagy szeretetéről is. 

 

„Anyu, azt hiszem, lesznek gyümölcsei majd a mennyben ennek az utolsó éjszakának, amikor 

annyit beszélhettem Istenről. Az egész éves szeretet, imádság és feléjük való nyitottság után, 

ez volt az áldás. Anya, tényleg fontos, hogy döntést hozzunk arról, hogy kinyújtjuk a 

kezünket mások felé és hitből élünk!” 

 

Ennek a döntésnek a hatására írta meg a „Wisdom Chasers” (Bölcsességet hajszolók) című 

könyvét, ami arról szól, hogy az embereknek meg kell érteniük, hogy Isten szolgálata 

szándékos döntést követel – Istent kell keresnünk és követnünk, vagy a világ útjára fognak 

tévedni. Te milyen döntést hozol a szeretet megéléséről? A szeretet ugyanis egy döntés, hogy 

feladjuk jogainkat, csakhogy szolgálhassunk másoknak. Arra is rájöttem, hogy Istent azzal 

szeretjük, ha más embereket szeretünk. 
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Fiam gondolatai engem is elgondolkoztattak arról, ahogy én járok Istennel. Amikor a szeretet 

megéléséről van szó, muszáj döntenünk. Nem természetes dolog, hogy szeretünk másokat, 

hanem természetfeletti! Nem a véletlen műve az, ha ebben valaki nagyon jó lesz. Csak akkor 

tudjuk a szeretet örökségét hátrahagyni, ha ezt valóban ki is tűzzük célként magunk elé, és a 

szeretet gyakorlása által alávetjük énünket és akaratunkat is a Szent Szellemnek, igazi 

dicsőítésként.  

 

Erről újra eszembe jutnak azok az Igeversek, amiket az életem során már olyan sokszor 

idéztem fel magamnak. Nem megy egyről a kettőre az, hogy erősek legyünk a szeretetben. 

Kis lépésekkel kell kezdenünk a gyakorlást, amit aztán ismételgetnünk kell. Ezért is szükséges 

emlékeztetnem magam az alábbi versekre: 

 

„Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet 

teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló 

ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” Mt 

22:36-40  

 

Jézus itt gyakorlatilag azt mondja, hogy a szeretet minden más törvénynél nagyobb. Nem azt 

nézi, mennyi pénzt adakozunk. Az érdekli, hogy mennyire vagyunk nagylelkűek az 

adakozásban. Nem azt nézi, hogy hány törvényt tartunk be. Ami fontos Neki az az, hogy 

szeretjük-e Őt és emiatt igyekszünk-e a szent és engedelmes életre. 

 

Amikor gyermekeim igyekszenek a jóra, mert szeretnek engem és férjemet annyira, hogy 

megpróbálják követni, amit tanítottunk nekik, én áldást élek át. Ehhez hasonlóan Isten is azt 

szeretné, ha engedelmességünk és tetteink az iránta érzett szeretetünkből fakadnának, és ha 

ezt a szeretetet tovább is adnánk. 

 

Jézus a szeretet mintaképe. Elmondta nekünk, hogy hol kezdődik a szeretet – amikor 

letesszük életünket. Ez azt jelenti, hogy feladjuk azt a vágyunkat, hogy a mi akaratunk 

érvényesüljön. Félretesszük az érzéseinket és engedelmességből, szeretetben cselekszünk. 

Szeretetteljes szavakat mondunk, ilyenek a cselekedeteink, feltétel nélküli szeretettel és 
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elfogadással fordulunk mások felé még akkor is, ha a harag vagy az önsajnálat könnyebben 

jönne. 

 

A szeretet barátságainkba is nagy különbséget fog hozni. Bármilyen kapcsolatra igaz, hogy az 

idő múlásával megpróbáltatásnak lesz kitéve, mert két bűnös és korlátozott ember között jött 

létre – én és a barátom között, akárki is az illető. Tehát minden kapcsolat átmegy próbákon. 

Azt fogom elvárni, hogy a barátom tökéletes legyen, még akkor is, ha és nem tudok az lenni? 

Vagy inkább elismerem, hogy szükségem van Istenre, hogy az Ő szeretete áradjon ki rajtam 

keresztül, még ha feszültségek vannak, akkor is. Ha Isten megbocsát nekem, akkor nekem is 

így kell tennem a barátságaimban. Ez tesz minket mássá, mint amilyen a világ. Ha bátorítjuk 

és szolgáljuk embertársainkat, akkor az életadó szeretet hatására ők is növekedni fognak. 

 

János első levelében így olvassuk: „Aki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az 

hazudik. Hiszen hogyan szerethetné Istent, akit soha nem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát?” 1Jn 

4:20 (Egysz. ford.) 

 

A szeretet egy izom, aminek az erősödéséhez azt dolgoztatni kell. Minél többet gyakoroljuk, 

hogy alázatosak és Istennek engedelmeskedve szeretetteljesek legyünk, annál jobbakká 

válunk benne. A saját életemben ennek egy másik csodálatos eredménye is van. Minél inkább 

megalázom magam, hogy másokat bármilyen körülmények között szeretni tudjak, annál 

inkább tudom szeretni és dicsőíteni az Urat. Ez abból a felismerésből származik, hogy milyen 

nagy árat is fizetett Ő azért, hogy alázatosan odaadja magát egy lázadó és hálátlan világért. A 

szeretet gyakorlása növeli az Isten iránt érzett szeretetedet is. 

 

Az anyaság egy olyan terület, ahol a szolgáló szeretetet látni és tapasztalni lehet. A 

gyermekeidre gyakorolt hatásod alapja a szeretet. Ha azt szeretnéd, hogy ők is szeressék azt 

az Istent, akiben hiszel, akkor az alapján, ahogy a te életedet figyelik, és ahogyan tőled ők 

szeretetet kapnak, meg fogják érteni az Úr gazdag és szolgáló szeretetét is. 

 

Pál az 1 Kor 13-ban ezt írja első jellemzőként a szeretetről: „A szeretet türelmes, a szeretet 

jóságos.”  
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Nagy kihívás másokkal, különösen a gyermekeinkkel türelmesnek lenni. Ők teljesen tőlünk 

függnek, és nagy szükségük van az időnkre, figyelmünkre, munkánkra, imáinkra, 

nevelésünkre és a türelmünkre – hiszen sok idő, mire éretté válnak. Azt hiszem Isten azért is 

ad nekünk gyermekeket, hogy ők legyenek a mi gyakorlati terepünk, ahol megtanulhatjuk, mit 

is jelent az önfeláldozó szeretet. 

 

Más emberek esetében a szeretet az idővel lesz egyenlő. Nem fogják elhinni, ha azt mondjuk 

nekik, hogy mi is és Isten is szeretjük őket, ha nem szánunk rájuk az időnkből. Például, hogy 

meghallgassuk őket, barátaik legyünk, megtanítsuk nekik a Szentírást, gyakorlati módon 

törődjünk a szükségeikkel - ez mind időt igényel.  

 

Be kell fektetnünk az életünket gyermekeink nevelésébe, mint ahogy Jézus is a mennyei trónt 

otthagyva az idejét tanítványaira szánta – hiszen a gyermekeink a mi tanítványaink. Ha Ő 

odaadta az életét, hogy tanítsa, etesse és szeresse őket, mi vajon beérhetjük-e azzal, ha ennél 

kevesebbet teszünk? 

 

Aztán ott van a házasság. Minden házasságban előfordulnak nehézségek; némelyikben több, 

másikban kevesebb. Ennek ellenére a házasság az, ami kiábrázolja Isten kapcsolatát a világgal. 

Jézus saját magát a vőlegénynek nevezi, aki odaadja életét a menyasszonyért (a hívőkért, a 

gyülekezetért), így a házasság Isten velünk szembeni örök hűségét jeleníti meg. Isten soha 

nem fog elválni tőlünk. Hóseás könyvében nagyon jól megmutatkozik Isten hűséges 

szeretete. Hóseásnak ugyanis azt parancsolja az Úr, hogy maradjon hűséges a többszörösen 

házasságtörő feleségéhez, mert ez fogja jelképezni Isten hűségét irántunk. A házasságban a 

szeretet munkálása az, hogy megtanuljuk tisztelni társunkat Isten iránt érzett szeretetből. 

Megtanulunk életet adó szavakat szólni, nem pedig panaszkodni. Megtanuljuk megbocsátani 

társunk hibáit, mert Isten is megbocsátja a mi bűneinket. 

 

Jó példája ennek Péter. Isten kegyelmét és irgalmát tapasztalta meg, amikor Jézus halála előtt 

megtagadta őt. Jézus azonban imádkozott Péterért és a tanítványok vezetőjeként tekintett rá. 

Nem csoda, ha Péter saját tapasztalatai alapján így ír: „Az a legfontosabb, hogy ápoljátok és 

őrizzétek meg az egymás iránti isteni szeretetet, mert ez a szeretet rengeteg bűnt eltakar.” 1Pt 4:8 (Egysz. 

ford.) Azt írja, hogy nem csak egy bűnt, hanem sokat takar el. Más szavakkal, ha szeretjük 
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házastársunkat, gyermekeinket, vagy barátainkat, akkor sok bűnüket kell elhordoznunk – újra 

és újra – miközben reméljük, hogy ők is ezt teszik velünk. 

 

Mindegyik nagyobb gyermekem elmondta már a következőket: „Anya, mi figyeltük, ahogy 

apával döntést hoztatok újra meg újra arról, hogy szeretni fogjátok egymást, még ha ez nem 

is volt mindig könnyű. Ebből tanultuk meg, hogy mit jelent érett módon szeretni.” 

 

Ahogyan ma éled az életed, és ahogyan másokat szeretsz, az fogja meghatározni, hogy 

gyermekeid, családod, nem hívő ismerőseid milyennek látják majd Isten szeretetét. Úgy 

fogjuk a szeretet örökségét hátrahagyni, ha az Ő jó illatát terjesztjük, akárhol is járunk. 

 

A szeretet megélésének a szívedben és a tudatodban hozott döntéssel kell kezdődnie. Kész 

vagy Isten szeretetének valóságában élni, hogy megtudhasd, milyen is a feltétel nélküli 

szeretet? Elhatározod, hogy hinni fogsz az irántad való szeretetében minden nap? 

 

Ha igen, akkor azt is elhatározod, hogy az Isten iránti szereteted miatt a felebarátaidat is 

szeretni fogod? Fogod-e gyakorolni magad abban, hogy feltétel és viszonzás várása nélkül 

add oda magad mások szolgálatára? Elhatározod-e, hogy megbocsátasz azoknak, akik ellened 

vétenek, mivel Isten megbocsátja a te bűneidet? Elfogadod-e azt a felelősséget, hogy a 

kapcsolataidban te legyél a szeretet kezdeményezője, hiszen mások úgy ismerhetik meg 

igazán Krisztust, amint a Szent Szellem rajtunk keresztül túláradó és gazdag szeretetet önt ki 

rájuk? 

 

A szeretet az alapja a világ megtérésének a mi drága Mennyei Atyánkhoz. Isten viszont 

átlagos embereket választott ki arra, hogy az Ő szeretetét megismertessék mindenkivel. Ő 

szeretett minket és ez lett a mi megváltásunk, gyógyulásunk, vigasztalásunk. Hálából legyünk 

mi is ilyen szeretetnek a forrásai abban a világban, ahol élünk. 

 
 

Sally 
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8. Hét: Isten Szeret Téged – Kérdések 

1. „A szeretet türelmes.” Van bárki az életedben, akinek látnia kéne a türelmedet, hogy 

legyen ideje növekedni? Mások szeretésének melyik része a legnehezebb, azért, mert 

türelmet igényel?  

 

 

 

 

 

 

2. „A szeretet kedves.” A kedvesség egy olyan tett, ami megkívánja a szolgálatunkat és a 

figyelmességünket. Neked milyen fajta kedvesség esik a legjobban? Mit kell tenned, 

hogy kedves lehess másokkal?  

 

 

 

 

3. A legtöbb embernek a szereteted egyenlő lesz az időddel. Mivel vagy túl elfoglalt, mi 

vonja el a figyelmed attól, hogy kész legyél arra, hogy másoknak add az időd és a 

figyelmed?  
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4. „Ha szerettek, engedelmeskedjetek nekem.” Eldöntötted már, hogy az iránta érzett 

szeretet miatt fogsz engedelmeskedni Jézusnak, és arra szánod az életed, hogy 

szeretsz és szolgálsz másokat?  

 

 

 

 

 

 

 

5. Írj listát olyan közeli emberekről (család, gyerekek, barátok, szomszédok), akiket a 

cselekedeteiddel kellene szeretned. Készíts tervet arról, hogyan fogsz időt szakítani 

arra, hogy jobban szeresd őket ebben az évben. (Írj egy üzenetet, főzz ételt, látogasd 

meg, hívd fel.) 
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Ima 

Drága Mennyei Atyám! Segíts, hogy ebben az elveszett és Tőled eltávolodott világban olyan döntéseket 

tudjunk hozni, mint te tetted - szeressünk, szolgáljunk, adjuk az életünket azért, hogy a világ tényleg 

megláthassa a Te szeretetedet rajtunk keresztül. Segíts, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyünk az 

Igének. Az irántad érzett szeretetünk és hálánk a felénk való állandó és túláradó szereteted miatt, hadd 

tükröződjön abban, hogy eldöntjük, tudatosan szeretünk másokat. Nagyon szeretünk és szeretnénk 

számodra megőrizni az első szeretetünket egészen addig, míg szemtől szembe nem találkozunk! 

 

8. Hét: Olvasási terv 

 



  

100 
 

Záró gondolataim: 

Szánj időt arra, hogy feljegyezd mindazt, amit Isten mondott neked ez alatt a tanulmány alatt. 

Miként fog most megváltozni az életed, hogy jobban érted Isten irántad való szeretetét? 

Miként tudnád használni a történeteket, amiket Isten neked adott életed során arra, hogy Őt 

dicsőítsd vele és segíts másoknak, hogy meglássák, mennyire szereti őket Isten? Záró 

gondolataidat esetleg megoszthatnád a Jó Reggelt Lányok csoportoddal.  
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