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A SZE RES D NAGYO N IS T ENT
C SAPAT Á BAN IGA ZI, H IT ELES
NŐK ET TA LÁ LS Z. NŐ KET,
AK IK TÖ KÉLET LENEK, DE
B OC SÁNATOT NY ERT EK.
Nőket, akik egyre kevesebbet várnak másoktól,
de annál többet Jézustól. Nőket, akik szeretnék
megismerni Istent Igéje által, mert tudják,
hogy az Igazság átformál és szabaddá tesz.
Nőket, akik együtt jobbak, akik Isten Igéjével
vannak tele és közösségre vágynak egymással.
Üdvözlünk barátunk!
Nagyon örülünk, hogy itt vagy…
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ISMERJÉTEK MEG EZEKET
A Z I G A Z SÁG O K AT

ISTEN
HOZOTT!
Nagyon örülünk, hogy úgy döntöttél, csatlakozol ehhez a
Bibliatanulmányhoz! Először is szeretném, ha tudnád, hogy
imádkoztunk érted! Nem a véletlen műve, hogy pont ebben a
tanulmányban veszel részt.

Ahogy a tanulmányban
haladunk, használjuk
együtt a következő
anyagokat:
Het i bl o g b e j e g yzé s e k •
H e t i m e m o ri te r •
H e t i ki hí vás o k •
Fa ceb o o k , I nst ag ram •
szeres d nag yo ni ste nt .hu •

Azért imádkozunk, hogy közelebb kerülj az Úrhoz, amint naponta
egyre mélyebbre ásol Igéjében. Imádkozunk, hogy Isten Igéjének
olvasása közben még jobban szeress Belé, miközben fejlődsz a napi
elmélyülésben.
Mielőtt elolvasod a kijelölt igeszakaszt, imádkozz és kérd Istent, hogy
segítsen megérteni az olvasottakat! Hívd, hogy szóljon hozzád Igéje
által! Aztán pedig figyelj. Isten dolga az, hogy szóljon hozzád, a tiéd
pedig, hogy figyelj és engedelmeskedj.
Szánj időt arra, hogy a kijelölt verseket többször is elolvasd. A
Példabeszédek könyvében azt olvassuk, hogy keressünk, kutassunk és
találni fogunk: „ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod,
mint az elrejtett kincseket, akkor megérted,”
(Példabeszédek 2:4-5)
Mindannyian – a Szeresd Nagyon Istent csapatában – már alig várjuk,
hogy elkezdjük és reméljük, találkozunk a célnál. Tarts ki, légy
állhatatos, fusd meg a pályát, ne add fel! Fejezd be jól, amit ma
elkezdesz! Minden lépésnél melletted állunk és drukkolunk neked!
Együtt harcoljuk meg, hogy korán kelünk, félretesszük a napi stresszt,
egyedül nekiülünk, hogy időt töltsünk Isten Igéjében. Alig várom,
hogy lássam, mit tartogat Isten számunkra ez alatt a tanulmány alatt.
Tarts velünk azon az úton, ahol az életünkkel tanuljuk Istent nagyon
szeretni!!!
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SZERESD
NAGYON
ISTENT
A Szeresd Nagyon Istent olyan nők közössége, akik különböző technológiai eszközöket
használnak arra, hogy Isten Igéjének tanulmányozásában elszámoltathatók legyenek
egymásnak. Egy egyszerű Bibliaolvasó tervvel kezdjük, de itt még nincs vége.

Megfontolnád
emiatt, hogy nyiss
mások felé és
valakivel együtt
tanulmányozz ez
alkalommal?

Néhányan otthonokban, és helyi gyülekezetekben gyűlnek össze, mások a világhálón
lépnek kapcsolatba más nőkkel az egész Földet átszelve. Bármi legyen is a módszer,
mi kart karba öltve azért a célért gyűlünk össze, hogy Szeressük Nagyon Istent az
életünkkel.
A mai felgyorsult, technológia által irányított világunkban, Isten Igéjét könnyű lenne
elszigetelt környezetben tanulmányozni, bátorítás és a támogatás nélkül, de nem ez
a célunk itt, a Szeresd Nagyon Istent közösségben. Isten arra teremtett minket, hogy
közösségben éljünk Vele és azokkal, akik körülöttünk élnek.
Szükségünk van egymásra, és jobban éljük az életünket együtt. Megfontolnád emiatt,
hogy nyiss mások felé és valakivel együtt tanulmányozz ez alkalommal?
Nyugodt lehetsz benne, hogy mi is melletted fogunk tanulmányozni – veled együtt
tanulva, szurkolva neked, élvezve a drága közösséget egymással, és fülig érő mosollyal
nézve azt, ahogyan Isten egységbe von nőket – szándékosan összekapcsolva szíveket,
és elméket az Ő dicsőségére.
Tehát itt a kihívás: hívd édesanyádat, testvéredet, nagymamádat, a szomszéd lányt,
vagy a főiskolai barátnődet az ország bármelyik pontján. Fogj egy csapat lányt
a gyülekezetedben vagy a munkahelyeden, vagy találkozz egy kávézóban olyan
barátokkal, akiket mindig szerettél volna jobban megismerni.
Kart karba öltve, kéz a kézben, álljunk neki ennek együtt.
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IMÁK
B I B L I ATANULM ÁNYOZÁS I
M Ó D SZE R
MIRŐL VAN SZÓ ÉS EZ MIÉRT FONTOS?

Az IMÁKmódszer
legfontosabb
eleme azonban a
TE kapcsolatod
a Bibliával
és az, ahogyan
annak tanításait
alkalmazod az
életedben.

Mi, a Szeresd Nagyon Istent szolgálói, hisszük, hogy Isten Igéje élő és ható. Hisszük,
hogy az Ige szavai kultúrától és időszaktól függetlenül hatalmasak, valóságosak
és relevánsak az életünkben. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a Bibliát egy adott
kultúra adott közönségének írták egy adott időben. Úgy gondoljuk, hogy a Biblia
helyes értelmezéséhez meg kell értenünk azt a kultúrát és kontextust, amelyben az
eredeti szöveg született, ezért Bibliaolvasás során az IMÁK bibliatanulmányozási
módszert alkalmazzuk.
Ez a mozaikszó négy kifejezésre utal: Igevers, Megfigyelés, Átültetés és Köszönet,
vagy Kérés, azonban ha egyszerűen akarjuk kifejezni, akkor csak az Ige olvasásának
egy módjáról van szó. Ahogy kapcsolatba kerülsz a Bibliával, és szándékosan
lelassítasz, időt szánva a gondolkodásra, az igazság szinte kikiált majd a papírról.
Az IMÁK-módszer segít mélyebbre ásni és többet kapni annál, mint amit a felületes
olvasás nyújthat. Lehetővé teszi, hogy ne csupán hallgatói, de cselekvői is legyünk
annak, amit olvasunk (Jakab 1:22).
Ebben a tanulmányban minden napra találsz kijelölt olvasnivalót, illetve néhány
olyan igeverset, amelyekkel gyakorolhatod az IMÁK-módszert. Ez úgy működik,
hogy elolvasunk egy részt a Bibliából, majd annak bizonyos részein alkalmazzuk a
módszert. Úgy gondoljuk, hogy így sokkal több tudást gyűjthetünk a Biblia olvasása
során, ezt pedig később hatékonyabban tudjuk alkalmazni a gyakorlatban.
Az IMÁK-módszer legfontosabb eleme azonban a TE kapcsolatod a Bibliával és az,
ahogyan annak tanításait alkalmazod az életedben. Az Isten Szavával töltött idő
sosem vész kárba, hiszen ez valami olyasmi, ami hatalommal bír és a te életedben is
változást hoz majd. Szánd rá az időt, hogy gondosan tanulmányozd, felfedezve az
igazságot Isten személyéről és a szívéről, amely az emberekért dobog.
Arra bátorítunk, hogy napi bibliatanulmányozásaid során alkalmazd az IMÁKmódszert az adott szakaszok esetén.
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IMÁK-MÓDSZER

( F O LY TATÁ S )

I, MINT
IGEVERS.
Legalább egyszer írd
le az igeverseket.

HÉTFŐ
O LVA S D E L :

1 Timóteus 1:1-7

Lassíts le, és másold
ki az adott részt a
Bibliából. Közben
koncentrálj arra,
amit éppen írsz.

IMÁK:

1 Timóteus 1:5-7

Igevers
MÁSOLD
LE A NAPI
IGEVERSEKET
A BIBLIÁDBÓL.
…mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a bennetek levő, minden szent iránti
szeretetrőla mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok

Az sem árthat, ha ezt
többször megismétled.

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, MINT
MEGFIGYELÉS.
Szánd rá az időt, hogy
gondosan tanulmányozd
a szöveget.

Megfigyelés
JEGYEZZ
FEL EGY-KÉT
MEGFIGYELÉST
AZ IGESZAKASZBÓL.

(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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Mit veszel észre a mára
kijelölt részben? Ki
lehetett a célközönség?
Kihez beszél az író?
Milyen kulturális
tényezők játszhattak
még szerepet a szöveg
kialakításában? Vannak
olyan szavak vagy
témák, amelyek többször
megismétlődnek? Milyen
irodalmi eszközöket
használt az író?

Á, MINT
ÁT Ü LT E T É S .
Miután figyelmesen
elolvastad a mára kijelölt
szakaszt, határozd meg
az általa közvetített fő
üzenetet vagy igazságot.
Hogyan tudnád ezt
a saját életedben is
alkalmazni?
Mit gondolsz, mi
az, amit ennek az
igazságnak a tudatában
ma meg kellene tenned?

Átültetés
ÍRJ LE EGY-KÉT
GONDOLATOT,
AMIT AZ
OLVASOTTAKBÓL
ÁTÜLTETHETSZ
A GYAKORLATBA.
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.”

Köszönet
/ Kérés
KÖSZÖND
MEG ISTENNEK,
AMIT MA TANULTÁL.
/ KÉRJ ISTENTŐL A
SZÍVED MÉLYÉBŐL.

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.

K, MINT KÖSZÖNET VAGY KÉRÉS.
Imádkozd át Isten szavait.
Ha Ő bármit felfedett előtted a tanulmányozás során, imádkozz érte.
Ha Ő rámutatott bármilyen bűnödre vagy hiányosságodra, valld meg.
Imádkozd át a szakasz igazságát.
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BIZONYSÁGTÉTEL
AZ SZNI MANADÓ ÁGAZATA

Hogyan
imádkozhatsz az
SZNI manadó
ágazatáért?
Azért, hogy a csoport és
a közösség folyamatosan
növekedjen.
A manadó Ószövetség
fordítási munkálataiért
(jelenleg még csak az
Újszövetség érhető el
manadó nyelven).
Azért, hogy Isten igéje
minél több manadó
nyelvet beszélő emberhez
eljusson a SZNI
bibliatanulmányok által.

Isten elhívása és vezetése alatt élni kihívást jelentő, mégis kifizetődő.
Számomra egyértelmű, hogy Isten, a Tanítómester, arra hívott el,
hogy az oktatáson keresztül szolgáljak Neki. Tanítóként abban
a kiváltságos helyzetbe kerültem, hogy sok csodálatos embert
ismerhettem meg. Immár hét éve tanítom a következő generációt,
mind ez idő alatt távol a szülővárosomtól és a családomtól. Bár már
nem élek otthon, Indonéziában, vágyom arra, hogy megoszthassam az
evangéliumot a népemmel és szolgáljak feléjük. Annak ellenére, hogy
még nem volt lehetőségem végleg hazaköltözni, szeretnék visszaadni
valamit az ottani közösségnek, és biztos vagyok benne, hogy ha ez
Isten akarata, Ő lehetővé teszi majd.
Amikor 2020-ban hallottam a Szeresd Nagyon Istent szolgálatáról,
meglepve vettem tudomást az indonéz emberek felé végzett
munkájukról. Mivel a csapatnak addigra már voltak kész indonéz
bibliatanulmányai, és szerették volna több nyelvjárásra is lefordítani
őket (beleértve az anyanyelvemet, a manadót), rögtön tudtam, hogy
ezt az egybeesést Isten tervezte el. Tudtam, hogy Isten készítette el a
választ az imámra, hogy szolgálhassak a saját népem felé.
A szívem túlcsordult örömmel, amikor elfogadtam a meghívást, hogy
része legyek a manadó csapatnak. Bár az alkalmat erre a szolgálatra
a Szeresd Nagyon Istent szolgálatán keresztül találtam meg, tudtam,
hogy a meghívás maga Istentől jött. Ő ismerte azt a vágyamat, hogy
részese legyek az evangelizációnak azon a földön, ahol megismertem
Istent, bár jelenleg távol lakom. Csak dicsőíteni tudom Istent: azt az
Istent, aki meghallgatja az imákat. Ő személyesen ismer engem, és
ismeri azokat a kimondatlan vágyakat is, melyek a szívem legmélyén
vannak elrejtve. Isten elhívása és vezetése alatt élni kihívást jelentő,
mégis kifizetődő. Amikor Isten egy vágyat helyez a szívünkbe az Ő
dicsőségére, Ő beteljesíti a szándékát, és megmutatja nekünk az utat
(Példabeszédek 3:6).

Cindy
Itt tudod felvenni a kapcsolatot ezzel a szolgálattal:
• facebook.com/lggmanado
• lggmanado@gmail.com
• instagram.com/lggmanado
Ismersz valakit, akinek hasznára lehetne a Szeresd Nagyon Istent
bibliatanulmány manadó nyelven? Ha igen, mesélj neki arról, milyen
nagyszerű tanulmányok segítenek minket felfegyverkezni Isten
Szavával!
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A BARÁTSÁGRÓL
A barátság ereje, célja és hozadéka

Kezdjük el!

BEVEZETŐ
A BARÁTSÁGRÓL

Keresztre feszítése előestéjét Jézus azzal töltötte, hogy minden hívőért imádkozott.
Azért könyörgött, hogy akik Belé vetették hitüket, azok meg is maradjanak Benne.
A szeretetben, amit a hívők egymás iránt éreznek, Isten szeretete tükröződik a Fia
és az egész világ iránt.
Isten szereti a teremtett világot, és ezért küldte Fiát, Jézust, hogy áldozattá legyen
a bűneinkért. Jézus Isten szeretetét mutatta be, amikor életét adta a bűnösökért.
A János 15:13 szerint „nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét
adja a barátaiért.” Jézus áldozata a szerető barátság legnemesebb példája: annyira
szeretett minket, hogy meghalt azért, hogy mi örökké élhessünk Vele.
Közösség gyakorlására és barátságok kialakítására lettünk formálva. Isten az
emberiséget arra teremtette, hogy kapcsolatban éljünk vele és egymással. Lehet,
hogy a magányos élet egyszerűbbnek és fájdalommentesebbnek tűnik, azonban a
közösség a mi igazi életterünk. Nem tudunk élni egymás nélkül. Az, ahogyan mi
törődünk egymással és hordozzuk egymás terheit, sugározza a világnak Krisztus
szeretetét.
Azonban résen kell lennünk, hogy észrevegyük az ellenség mesterkedéseit, mert ő
azon dolgozik, hogy tönkretegye barátságainkat, és széthúzást és viszályt keltsen
Krisztus testében. Ebben a hathetes tanulmányban azt fogjuk megvizsgálni, hogy
milyenek az istenfélő barátságok, és hogyan ismerhetjük fel a rendellenes és
veszélyes barátságokat.
A barátság egy nagyszerű ajándék Istentől nekünk. Életünk során szükségünk
van biblikus barátságokra, melyek segítenek növekedni az Istennel való járásban,
állhatatosnak maradni a próbák során és legyőzni az ellenség támadásait. Jézus
azért jött, hogy barátjává tegye és támogassa a bűnösöket, köztük minket is.
Bár a mi barátságaink sosem lesznek tökéletesek, hozzájárulhatunk a másik
növekedéséhez, kérhetünk bocsánatot, megbocsáthatunk és engedhetjük,
hogy a barátságaink tanúságtételei legyenek az örömüzenetnek, Jézus Krisztus
evangéliumának.
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O L VA S Á S I T E R V
1 . H É T: A B A R Á T S Á G M I N T S Z Ü K S É G L E T
Hétfő: Barátságra teremtve
Olvasd el: 1 Mózes 1:26–27, 1 János 1:3
IMÁK: 1 Mózes 1:27
Kedd: Közösségre teremtve
Olvasd el: 1 Mózes 2:18, Prédikátor 4:9–12, Máté 18:20
IMÁK: Prédikátor 4:9–12
Szerda: Bűn és barátság
Olvasd el: 1 Mózes 3:8–13, 1 Mózes 4:6–8
IMÁK: 1 Mózes 3:8
Csütörtök: Barátság és evangélium
Olvasd el: János 13:35, 2 Korinthus 5:18–20
IMÁK: János 13:35
Pé n t e k : Ba r á t o k t ű z ö n - v í z e n á t
Olvasd el: Márk 2:1–5
IMÁK: Márk 2:4
2 . H É T: M I LY E N A B I B L I A I B A R Á T S Á G ?
Hétfő: Krisztusközpontú barátság
Olvasd el: Róma 12:1–8, 1 Péter 4:10
IMÁK: Róma 12:4–5, 1 Péter 4:10
Kedd: A bibliai barátság célja
Olvasd el: János 17:20–24
IMÁK: János 17:22–23
Szerda: Erősebb a vérnél is
Olvasd el: 1 Sámuel 18:1–4, 1 Sámuel 20
IMÁK: 1 Sámuel 18:1–4
Csütörtök: Egymás terhét hordozni
Olvasd el: Galata 6:1–10
IMÁK: Galata 6:2
P é n t e k : Tá m o g a t á s e g y b u k o t t v i l á g b a n
Olvasd el: Zsidók 10:24–25, Ruth 1:16–17
IMÁK: Zsidók 10:24–25
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3 . H É T: A B A R Á T S Á G Á L D Á S A
Hétfő: Az aranyszabály
Olvasd el: Lukács 6:31–36
IMÁK: Lukács 6:31
Kedd: Igazságot szeretetben
Olvasd el: Példabeszédek 27:5–6, Példabeszédek 28:23, Efézus 4:15–16
IMÁK: Efézus 4:15–16
Szerda: Egy megbízható barát
Olvasd el: Példabeszédek 11:13
IMÁK: Példabeszédek 11:13
C s ü t ö r t ö k : Va s s a l v a s a t
Olvasd el: Példabeszédek 27:17, Példabeszédek 27:9
IMÁK: Példabeszédek 27:17
Pé n t e k : A m e g b o c s á t á s f o n t o s s á g a
Olvasd el: Kolossé 3:12–14, Efézus 4:32, Példabeszédek 17:17
IMÁK: Kolossé 3:12–14
4 . H É T: V E S Z É LY E S B A R Á T S Á G O K
Hétfő: Hamis barátok
Olvasd el: Példabeszédek 17:9, Róma 16:17–18, 2 Timóteus 3:2–5
IMÁK: Róma 16:17–18
K e d d : Ve s z é l y b e n a b i b l i k u s b a r á t s á g
Olvasd el: Efézus 6:12, Példabeszédek 11:9, Példabeszédek 11:13
IMÁK: Efézus 6:12
Szerda: Intő jelek
Olvasd el: Példabeszédek 22:24–25, Példabeszédek 27:4, 1 Korinthus 15:33, Jakab 4:4–6
IMÁK: Jakab 4:4
Csütörtök: Szavaink hatása
Olvasd el: Efézus 4:29, Példabeszédek 16:24, Példabeszédek 16:28
IMÁK: Efézus 4:29
Pé n t e k : A s z e r e t e t f o n t o s s á g a
Olvasd el: 1 Korinthus 13, Példabeszédek 12:26
IMÁK: 1 Korinthus 13:4–7
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5 . H É T: J É Z U S , A B Ű N Ö S Ö K B A R Á T J A
Hétfő: Jézus, a bűnösök barátja
Olvasd el: János 8:1–11, 1 Timóteus 1:15, Lukács 5:31–32, Lukács 7:34–35
IMÁK: 1Timóteus 1:15
K e d d : Kü l s ő k ö r, b e l s ő k ö r
Olvasd el: Márk 3:13–19, Márk 5:37, Márk 9:2–8
IMÁK: Márk 9:2
Szerda: Megmenteni az elveszettet
Olvasd el: Lukács 15:1–10, Lukács 19:1–10
IMÁK: Lukács 19:10
Csütörtök: Szeresd embertársadat
Olvasd el: Márk 12:30–31, Galata 5:14–17
IMÁK: Galata 5:14
Pé n t e k : E g y ü t t m e g t ö r n i a k e n y e r e t
Olvasd el: Apostolok cselekedetei 2:42–47, Apostolok cselekedetei 20:7
IMÁK: Apostolok cselekedetei 2:46–47
6 . H É T: A B A R Á T S Á G A J Á N D É K A
Hétfő: Jézus, a lehető legjobb barát
Olvasd el: 1 Péter 5:6–7
IMÁK: 1 Péter 5:7
Kedd: Barátnak hív
Olvasd el: János 15:14–17
IMÁK: János 15:15
Szerda: Hűséges barátunk
Olvasd el: Példabeszédek 18:24, Zsidók 13:5–6
IMÁK: Példabeszédek 18:24
Csütörtök: A legnagyobb áldozat
Olvasd el: János 15:13, Róma 5:8, Efézus 5:1–2
IMÁK: János 15:13
Pé n t e k : Él e t a d ó b a r á t s á g o k
Olvasd el: Filippi 2:1–18, Róma 12:9–21
IMÁK: Róma 12:9–10
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CÉLJAID
Hisszük, hogy fontos leírni
céljainkat a tanulmány előtt.
Szánj erre egy kis időt, és
jegyezz fel 3 célt, amikre
összpontosítani szeretnél az
elkövetkezendőkben, amint
naponta felkelsz, hogy beleásd
magad Isten Igéjébe. A
következő hetekben térj vissza
többször is ezekhez a célokhoz,
hogy ne veszítsd őket szem elől.
HAJRÁ!

1.

2.

3.

Aláírás:
Dátum:

13

1 . H ét

„Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a
tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.”
JÁNOS 13:35
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IMA

JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz családtagjaidért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

KIHÍVÁS

A Márk 2. fejezetében említett béna ember barátai hogyan tettek tanúbizonyságot a barátságuk erejéről?
Tettükben hogyan jelent meg a közösség fontossága? Mit tehetsz ezen a héten a barátaidért, hogy te is
ilyen szintű odaszánást és elkötelezettséget mutass feléjük?
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HÉTFŐ

1. Hét Igerészek

1 Mózes 1:26–27

26 Szólt Isten: „Alkossunk embert, aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi.
Uralkodjon a tenger halain, az ég madarain és a háziállatokon. Uralkodjon az egész
földön és a kisebb állatokon, amelyek a földön mozognak!”
27 Megteremtette hát Isten az embert, aki hasonlít hozzá.
Úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő.
Férfinak és nőnek teremtette őket.

1 János 1:3

3 Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba
a szeretetközösségbe amelyben az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal élünk.
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HÉTFŐ
O LVA S D E L :

1 Mózes 1:26–27, 1 János 1:3
IMÁK:

1 Mózes 1:27
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A BIBLIÁDBÓL.
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17

Átültetés
ÍRJ LE EGY-KÉT
GONDOLATOT, AMIT
AZ OLVASOTTAKBÓL
ÁTÜLTETHETSZ A
GYAKORLATBA.

Köszönet / Kérés
KÖSZÖND MEG
ISTENNEK, AMIT MA
TANULTÁL. / KÉRJ
ISTENTŐL A SZÍVED
MÉLYÉB ŐL.

18

HÉTFŐ
Áhítat: 1. Hét

IMÁ K
1 Mózes 1:27
„Megteremtette hát Isten az embert, aki hasonlít
hozzá. Úg y teremtette, hog y olyan leg yen, mint
ő. Fé r f i n a k é s n ő n e k t e r e m t e t t e ő k e t . ”

Elmé lk e d é s
A Biblia elején betekinthetünk abba, miként teremtett meg minket Isten.
Nem véletlenszerűen alkotott, hanem a saját képére teremtett minket. Az
összes teremtett dolog közül az emberiséget rendelte arra, hogy uralkodjon
a teremtett világ felett és mutasson rá arra, kicsoda Isten. Ezzel a
kivételezett helyzettel sok minden járt együtt, de biztosan tudhatjuk, hogy
Isten arra teremtett minket, hogy kapcsolatba lépjünk másokkal.
A mi Istenünk Szentháromság: három egy személyben. Mi is erre az egyedi
(és gyakran bonyolult) valóságra hasonlítunk, amikor közösségben élünk
olyanokkal, akik hasonlítanak ránk, de mégis különböznek tőlünk. Maga
a tény is, hogy Isten férfinak és nőnek teremtett minket elárulja, hogy
Ő örömét leli az emberiség különbözőségében, mégis egységében. A más
emberekhez fűződő kapcsolataink nem választhatók vagy szükségtelenek.
Szükségünk van másokra, mert Isten így teremtett minket. Lehet, hogy
a kapcsolatainkat a bűn – a mi bűnünk, más emberek bűne, vagy éppen
a világ romlottsága - feszültséggel telivé tette, de maguk a kapcsolataink
Istentől kapott ajándékok.
Im a
Uram, köszönöm, hogy a saját képedre teremtettél. Köszönöm a
kapcsolataimat. Segíts, hogy emlékezzek, milyen fontosan is valójában, és
úgy tudjam kezelni az embertársaimat, mint akiket szintén a magad képére
alkottál. Ámen.
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KEDD

1. Hét Igerészek

1 Mózes 2:18

18 Majd ezt mondta az Örökkévaló Isten: „Nem jó Ádámnak, ha egyedül él!
Alkotok számára egy hozzá illő segítőtársat.”

Prédikátor 4:9–12

9 Ha két ember együttműködik, az eredményesebb és hatékonyabb,
mintha valaki egyedül dolgozik.
10 Ha kettejük közül az egyik elesik, a másik a segítségére siet.
De jaj annak, aki egyedül van, mikor elesik! Nincs senki, aki fölsegítse.
11 Azután, ha ketten egymás mellett fekszenek, egyikük sem fázik.
De hogyan melegedjen föl, aki egyedül alszik?
12 Az ellenség legyőzheti azt, aki egyedül van.
De ketten már sikerrel ellenállhatnak a támadásnak, és megvédhetik egymást.
Sőt, ha három szálból fonják a kötelet, akkor még nehezebb elszakítani.

Máté 18:20

20 Mert, amikor ketten vagy hárman egységre jutnak az én nevemben, akkor én is
ott vagyok közöttük.
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KEDD
O LVA S D E L :

1 Mózes 2:18, Prédikátor 4:9–12, Máté 18:20
IMÁK:

Prédikátor 4:9–12
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KEDD

Áhítat: 1. Hét

IMÁ K
P rédikátor 4:9–12
„Ha két ember eg yüttműködik, az eredményesebb és hatékonyabb,
mintha valaki eg yedül dolgozik. Ha kettejük közül az eg yik elesik,
a másik a segítségére siet. De jaj annak, aki eg yedül van, mikor
elesik! Nincs senki, aki fölsegítse. Azután, ha ketten eg ymás mellett
fekszenek, eg yikük sem fázik. De hog yan melegedjen föl, aki eg yedül
alszik? Az ellenség leg yőzheti azt, aki eg yedül van. De ketten már
sikerrel ellenállhatnak a támadásnak, és megvédhetik eg ymást. Sőt,
ha három szálból fonják a kötelet, akkor még nehezebb elszakítani.”

Elmé lk e d é s
Arra teremtettünk, hogy megbízzunk másokban. Időnként beleesünk
abba a csapdába, hogy úgy gondoljuk, a bűneset előtt az emberek teljesen
önállóak voltak, mindent meg tudtak tenni egyedül is. De már a bűn előtt
is véges teremtmények voltunk: korlátozott erővel és képességekkel. Más
teremtményekhez képest kicsik és gyengék vagyunk. A történet kezdete óta
szükségünk van egymásra.
A Prédikátor könyvének ez a része a barátságról szól, és összefoglal néhány
csodás kiváltságot, amik abból származnak, hogy közösségben élhetünk.
Összedolgozva többet érhetünk el, segíthetjük egymást, ha elbukunk,
megvédhetjük egymást a világ hidegétől és együtt felvehetjük a harcot a
gonosszal. Ez egy emlékeztető arra, hogy a kapcsolatainknak célja van:
nem csupán a jó időkre vannak, hanem Isten ajándékai a nehéz idők alatt
is. Ápolnunk kell a kapcsolatainkat azért, hogy betöltsék ezt a célt úgy,
hogy önzetlenül szolgáljuk egymást és megmutatjuk másoknak is, mit
jelent törődni a másik emberrel.
Im a
Uram, köszönöm ezt a képet arról, hogyan néz ki a barátság. Mutass rá az
életemben azokra az emberekre, akiket jobban tudnék szolgálni, és akikkel
jobb kapcsolatot építhetnék ki. Ámen.
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S Z E R DA
1. Hét Igerészek

1 Mózes 3:8–13

8 Mikor az alkonyat közeledett, és feltámadt az esti szellő, az Örökkévaló
Isten sétára indult a kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik,
és elbújtak előle a fák közé. 9 De az Örökkévaló Isten kiáltott: „Ádám, merre
vagy?” 10 „Meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert meztelen vagyok,
ezért elbújtam” – felelt Ádám. 11 „De honnan tudod, hogy meztelen vagy? Ki
mondta neked? Talán ettél annak a fának a gyümölcséből, amelytől eltiltottalak?”
– kérdezte Isten. 12 „Az asszony, akit mellém adtál, ő kínált meg abból a
gyümölcsből – úgy ettem” – magyarázkodott Ádám. 13 Akkor az Örökkévaló Isten
az asszonyhoz fordult: „Mit tettél?”„A kígyó, ő csapott be engem, azért ettem” –
mentegetőzött az asszony.

1 Mózes 4:6–8

6 Az Örökkévaló megkérdezte tőle: „Miért haragszol, és miért keseredtél el? 7 Ha
azt teszed, ami helyes, elfogadlak téged. Ha pedig nem: Nézd, a bűn lesben áll az
ajtód előtt, és uralkodni akar rajtad. De ne engedj neki, hanem te uralkodj rajta!”
8 Ezután Kain szólt Ábelnek: „Menjünk ki ketten a mezőre!” Kimentek hát, és ott
Kain rátámadt a testvérére és meggyilkolta.
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S Z E R DA
O LVA S D E L :

1 Mózes 3:8–13, 1 Mózes 4:6–8
IMÁK:

1 Mózes 3:8
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S Z E R DA
Áhítat: 1. Hét

IMÁ K
1 Mózes 3:8
„…az Örökkévaló Isten sétára indult a kertben. Ádám és felesége
meghallották, hog y közeledik, és elbújtak előle a fák közé.”

Elmé lk e d é s
A bűnnek, amióta felütötte a fejét, sokféle hatása van az emberiségre.
A világ, melyben élünk alapjaiban változott meg: a teremtés, ami jó
volt összetört és elromlott. Az emberek megváltoztak, az Istennel való
kapcsolatunk megromlott, elkezdtünk befelé fordulni. Folyamatosan
önző, bűnös döntéseket hoztunk, amikkel magunkat, egymást és Istent
is bántjuk. A bűnnek hatása volt a kapcsolatainkra – vertikálisan és a
horizontálisan is. Elválasztott bennünket Istentől, és elválasztott minket
egymástól.
Még a közösségi megmozdulásainkat is beszennyezte a bűn: amikor Ádám
és Éva együtt bujkáltak az Úr előtt, bár összedolgoztak, mégis önpusztító
módon tették. Az egymáshoz fűződő viszonyukat is megrontotta a bűn
(3:12–16), de a kapcsolatukat is arra használták, hogy távolabb kerüljenek
Istentől. A kapcsolatok Isten ajándékai, de mi bűnös teremtmények
képesek vagyunk elvenni és elrontani a jó ajándékokat. Arra használjuk
őket, hogy közösen vétkezzünk, pletykálkodjunk, kizárjunk másokat,
igazoljuk egymás bűneit vagy olyan dolgokban támaszkodjunk emberekre,
amelyeket csak Istentől várhatnánk.
Im a
Istenem, a kapcsolataim tőled kapott ajándékok. Köszönöm őket!
Őrizd meg a szívemet attól a kísértéstől, hogy ellened vagy mások ellen
használjam őket. Nem akarok elrejtőzni előled. Kapcsolatban szeretnék
lenni veled! Ámen.
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C S Ü TÖ RTÖ K
1. Hét Igerészek

János 13:35

35 Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek
egymást.

2 Korinthus 5:18–20

18 Mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített önmagával bennünket.
Sőt, ránk bízta, hogy másoknak is segítsünk kibékülni vele. 19 Isten ugyanis maga
volt jelen Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával, és eltörölte a
bűneikről szóló feljegyzést – s az erről szóló üzenetet pedig ránk bízta. 20 Mi tehát
Krisztus követei vagyunk az emberek között. Úgy kérünk és biztatunk benneteket,
mintha Isten szólna általunk. Krisztusért kérünk titeket: „Béküljetek ki Istennel!”
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C S Ü TÖ RTÖ K
O LVA S D E L :

János 13:35, 2 Korinthus 5:18–20
IMÁK:

János 13:35
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C S Ü TÖ RTÖ K
Áhítat: 1. Hét

IMÁ K
János 13:35
„Arról ismeri majd fel mindenki, hog y a tanítványaim
vag ytok, hog y szeretitek eg ymást.”

Elmé lk e d é s
Nem csak a szavainkkal tanúskodunk a világnak. A szavak is fontosak:
meg kell osztanunk az evangéliumot ezzel az elgyötört világgal, el
kell mondanunk az igazságot. De Jézus többet tett ennél. Úgy élte az
életét, hogy az vonzotta az embereket a követésére. Olyan közösséget
hozott létre, aminek az életstílusa összezavarta, kíváncsivá tette, sokszor
felbosszantotta a világot. Miközben egy különös, mégis erőteljes üzenetet
kell közvetítenünk a világnak, meg is mutathatjuk annak valódi jelentését
azzal, hogy szeretjük egymást.
Istentől kapott megbízásunk, hogy megbékéljünk a kapcsolatainkban.
Ebben a bűn által fertőzött világban nagyon ritka az önfeláldozó szeretet.
A kapcsolataink egymással, a gyülekezetünkkel, a kis Bibliatanulmányozó
csoportunkkal és a közösségünkkel mind az evangélium erejét
tanúsíthatják. Saját magunk nem vagyunk képesek olyan szeretetre, ami
azt üzenné a világnak, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. De a Szentlélek
munkálkodó erejével az életünkben olyan minőségű kapcsolatok ápolására
is képesek vagyunk, amilyeneket nem látott még a világ.
Im a
Uram, munkálkodj bennem! Tégy engem a Fiadhoz hasonlóvá, aki
túláradó szeretetet mutatott a világ felé. Segíts, hogy így szeressem
testvéreimet, és ezáltal is megmutassam nekik, ki vagy Te. Ámen.
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PÉNTEK
1. Hét Igerészek

Márk 2:1–5

1 Néhány nappal később Jézus visszatért Kapernaumba, s ennek hamar elterjedt a
híre. 2 Olyan sokan gyűltek össze annál a háznál, ahol volt, hogy már az ajtó előtt
sem fértek el. Éppen Isten üzenetét hirdette, amikor 3 négy férfi érkezett, akik egy
megbénult beteget hoztak. 4 Mivel a tömeg miatt nem tudták a beteget a közelébe
vinni, kibontották a tetőt, és a nyíláson engedték le a hordágyon fekvőt Jézus lába
elé. 5 A négy férfi hitét látva, Jézus a beteghez fordult és ezt mondta neki: „Fiam, a
bűneid meg vannak bocsátva.”
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PÉNTEK
Áhítat: 1. Hét

IMÁ K
Márk 2:4
„Mivel a tömeg miatt nem tudták a beteget a közelébe
vinni, kibontották a tetőt, és a nyíláson engedték
le a hordág yon fekvőt Jézus lába elé.”

Elmé lk e d é s
Mit jelent jó barátnak lenni? Az ebben az igerészben szereplő barátok
hatásosan példázzák, mit jelent az igaz barátság. Ezek a barátok tudták,
hogy társuk szenved és Jézus gyógyító erejére van szüksége. Amikor úgy
tűnt, hogy az embertömeg megakadályozza barátjuk gyógyulását, ők akkor
sem adták fel. Kreatív megoldásukban megjelent hatalmas hitük. Amikor
az igerész azt mondja, hogy Jézus látta a hitüket, az azt jelenti, hogy látta
ezeknek a szorgos barátoknak is a hitét és látta a béna ember hitét is.
Hit kell ahhoz, hogy harcolni tudjunk a barátainkért és hit kell ahhoz is,
hogy engedjük, ők is harcoljanak értünk. Ha a barátaink szenvednek, olyan
baráttá kell válnunk, aki harcol Isten vigasztalásáért és gyógyításáért.
Amikor szenvedünk van, hogy fel kell hagyni a küzdelemmel és engedni,
hogy a barátaink velünk együtt viseljék a terheinket. Isten nem arra szánt
minket, hogy egyedül oldjuk meg a dolgainkat, hanem kapcsolatokra van
szükségünk, amelyek visszavezetnek minket Hozzá.
Im a
Istenem, mutasd meg, ki az, aki szenved körülöttem! Add meg nekem
a szükséges erőt, hogy jól tudjam szolgálni őket és kérlek, adj szavakat,
amelyekkel megvigasztalhatom őket, téged pedig dicsőíthetlek! Ámen.
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ELMÉLKEDŐ
KÉRDÉSEK
1. Hogy an lettünk ba r á tsá gr a és közö s s é gre te re m tve ? Ho gy an ke l l é l n ü n k e n n e k
t udat ába n?

2. Milye n előnyeink sz á r ma z na k a bb ó l , ho g y kö zö s s é g b e n é l ü n k ( m i n d n e kü n k, m i n d
p e dig m á sokna k)?

3. Hogy an vá ltozta tta meg a vilá gba b e l é p ő b ű n az Is te n n e l g y ako ro l t kö zö s s é gre va l ó
ké p e s s é günket? Ez a z esemény mi ké n t b e f o l y ás o l ta az t, ho gy ho gy an tu d u n k m ás o k k a l
közös s é gben élni?

4. A barát aink és má s keresztyének i r án ti s ze re te tü n k ho g y an tü krö z i Is te n n e k a vi l á g
i ránt t an úsított szeretetét?

5. Hogy an tud j uk megélni a megbéké l é s s zo l g ál atát, é s ho gy an l e he tü n k Kr i s z tu s
s ze re t e t ének péld á i a vilá gba n?
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JEGYZETEK
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JEGYZETEK
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2 . H ét

„Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam,
továbbadtam nekik, hogy ők is abban az
egységben éljenek, ahogyan mi egységben
élünk. Én bennük élek, és te, Atyám
énbennem – hogy ők is eljussanak a tökéletes
egységre. Ennek láttán majd az egész világ
felismeri, hogy te küldtél engem, és őket
is ugyanúgy szereted, ahogyan engem.”
JÁNOS 17:22–23
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IMA

JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz az országodért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

KIHÍVÁS

Mit tehetsz ezen a héten azért, hogy barátaidat szeretetre és jó tettekre ösztönözd? Ezen a héten tölts el
egy kis időt a barátaiddal és bátorítsátok, ösztönözzétek egymást Isten Szavával!
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HÉTFŐ

2. Hét Igerészek

Róma 12:1–8

1 Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy
határozottan szánjátok oda és adjátok át magatokat Istennek! Olyan ez, mintha
élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti
önkéntesen fölajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek! 2 Ne
igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg,
újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg!
Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami
neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!
3 Az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, hogy egyikőtök
se tartsa magát többre, mint ahogyan kellene! Józanul lássátok magatokat,
a hiteteknek megfelelően, hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet
Istentől. 4 Gondoljátok csak meg: az emberi test egységes egész, de sok részből
épül fel! Az egyes részeknek mind megvan a maguk sajátos feladata. 5 Ugyanígy
van ez velünk is, akik Krisztusban vagyunk: sokan vagyunk ugyan, de együttesen
alkotunk egyetlen „testet”. Ennek a testnek külön-külön a részei vagyunk,
és kölcsönösen kapcsolódunk egymáshoz. 6 Különböző ajándékokat kaptunk
aszerint, hogy Isten mire adott nekünk kegyelmet. Használjuk hát ezeket! Ha
például valaki a prófétálás ajándékát kapta, akkor a hite mértéke szerint használja
ezt az ajándékot! 7 Aki a gyakorlati dolgokban való szolgálat ajándékát kapta,
azzal szolgáljon! Aki a tanítás ajándékát, az tanítson! 8 Aki a biztatás és bátorítás
ajándékát kapta, az biztassa és bátorítsa a többieket! Aki az adakozás ajándékát
kapta, az adakozzon egyszerűen és tiszta szívvel! Aki azt az ajándékot kapta,
hogy vezető legyen, az végezze szorgalmasan a feladatát! Aki azt kapta, hogy a
szenvedőkkel jót tegyen, az tegye ezt jókedvűen és barátságosan!

1 Péter 4:10

10 Mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ezzel az
ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle
kegyelmével jól gazdálkodnak!
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Róma 12:1–8, 1 Péter 4:10
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Róma 12:4–5, 1 Péter 4:10
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HÉTFŐ
Áhítat: 2. Hét

IMÁ K
Róma 12:4–5
„Gondoljátok csak meg: az emberi test eg ységes egész, de sok részből épül
fel! Az eg yes részeknek mind megvan a maguk sajátos feladata. Ug yaníg y
van ez velünk is, akik Krisztusban vag yunk: sokan vag yunk ug yan,
de eg yüttesen alkotunk eg yetlen „testet ”. Ennek a testnek különkülön a részei vag yunk, és kölcsönösen kapcsolódunk eg ymáshoz.”
1 Péter 4:10
„Mindeg yikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől.
Ezzel az ajándékkal szolgáljátok eg ymást, mint hűséges szolgák,
akik Isten sokféle keg yelmével jól gazdálkodnak!”

Elmé lk e d é s
Időnként azt kívánjuk, hogy a barátaink bárcsak jobban hasonlítanának ránk – ha
őket is ugyanazok a dolgok érdekelnék, mint minket, ha ők is úgy éreznének, mint
mi, ha mindenben egyetértenének velünk – de igazából nagyon jó, hogy különbözőek
vagyunk. Így egyedi módon tudjuk erősíteni és bátorítani egymást, hiszen másmás ajándékokat kaptunk. Valakinek talán olyan erős a hite, hogy a barátja is
rátámaszkodhat, amikor nehezére esik bíznia Istenben. Valaki más pedig olyan jól
érti az Írást, hogy a barátainak is el tudja azt magyarázni. Ezek az ajándékok nem
arra vannak, hogy egyedül élvezzük a hasznukat, hanem arra kaptuk őket Istentől,
hogy egymást szolgáljuk velük, és így egyre jobban eggyé váljunk Krisztusban.
Egymáshoz tartozunk, ezért nincs jogunk arra, hogy az ajándékainkat csak a saját
hasznunkra vegyük igénybe. A barátság segít abban, hogy ne versenyeztessük, és ne
is hasonlítgassuk egymáshoz az ajándékainkat, ne szóljuk le azt, hogy mit kapott a
másik. Egy csapatban vagyunk, az ajándékaink azért vannak, hogy kiegészíthessék
egymást.
Im a
Uram, mutasd meg, hogyan szolgálhatnám a tőled kapott ajándékaimmal Krisztus
testét! Mutasd meg, hogyan bátorítsam a barátaimat a saját ajándékaik használatára,
és hogyan ünnepeljem őket igazán ahelyett, hogy összemérném magamat vagy
versenyeznék velük! Segíts, hogy meg tudjuk mutatni a világnak, mit jelent egynek
lenni Benned! Ámen!
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KEDD

2. Hét Igerészek

János 17:20–24

20 Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő
szavukra fognak hinni bennem. 21 Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek
bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám,
bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mibennünk, teljes
egységben, hogy a világ elhiggye, és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél
engem! 22 Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők
is abban az egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk. 23 Én bennük élek,
és te, Atyám énbennem – hogy ők is eljussanak a tökéletes egységre. Ennek láttán
majd az egész világ felismeri, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szereted,
ahogyan engem.
24 Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én
vagyok. Azt akarom, hogy lássák dicsőségemet, amelyet tőled kaptam, mivel te már
a világ teremtése előtt szerettél engem.
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KEDD

Áhítat: 2. Hét

IMÁ K
János 17:22–23
„Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hog y
ők is abban az eg ységben éljenek, ahog yan mi eg ységben élünk.
Én bennük élek, és te, Atyám énbennem — hog y ők is eljussanak a
tökéletes eg ységre. Ennek láttán majd az egész világ felismeri, hog y
te küldtél engem, és őket is ug yanúg y szereted, ahog yan engem.”

Elmé lk e d é s
A világnak nagy tapasztalata van az egészségtelen kapcsolatok terén.
Azok, akik nem hisznek az Úrban, a barátságot sokszor a pletykálkodás
és a másik kirekesztésének a helyeként értelmezik; csak akkor segítenek
egymásnak, ha viszonzásban reménykednek, a barátságaik telve
vannak veszekedéssel és széthúzással. Nekünk, mint tanúknak, az is a
feladatunk, hogy valami mást mutassunk a minket figyelő világnak. Ha
a barátságainkat az önfeláldozó szeretet jellemzi, akkor Isten világ iránti
önfeláldozó szeretetére mutatnak.
Az Atya azért küldte a világba a Fiút, hogy megmutassa, mi az igaz szeretet
és nekünk is hasonló küldetést szánt. Ha a kapcsolatainkat őszinteség,
kegyelem és szolgálat jellemzi, akkor meg tudjuk ragadni azok figyelmét,
akik ilyen kötődésre éheznek. Nem könnyű ilyet találni, nekünk pedig
lehetőségünk van arra, hogy nem csak, hogy megmutassuk másoknak,
milyen egy ilyen kapcsolat, hanem őket is bevonjuk magunk közé. Ha
zavar az, hogy mennyi evangelizációs próbálkozás fulladt kudarcba,
akkor lehet, hogy vissza kell lépnünk egyet és feltenni a kérdést, hogyan
lehetnénk jó barátai másoknak. Egymás iránt érzett szeretetünk – és az,
hogy ebbe másokat is bevonunk – lehetőséget adhat, hogy arra mutassunk,
aki elküldött minket.
Im a
Uram, hozz olyan embereket az életembe, akikkel megoszthatom a
szeretetedet! Erősítsd meg a barátságaimat, hogy azok a Te szeretetedet
mutathassák meg a világnak. Ámen.
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S Z E R DA
2. Hét Igerészek

1 Sámuel 18:1–4

1 Saul a szolgálatába fogadta Dávidot, és nem küldte vissza a szülői házhoz. Miután
Saul befejezte a beszélgetést Dáviddal, Jonatán úgy megszerette Dávidot, mint a saját
lelkét. Szövetséget kötöttek egymással, és a lelkük szinte összeforrt. 4 Jonatán Dávidnak
ajándékozta a ruháját, köpenyét, kardját, íját, sőt még az övét is.

1 Sámuel 20

1 Ezután Dávid a Ráma melletti táborból is tovább menekült. Találkozott Jonatánnal, és
ezt kérdezte tőle: „Jonatán, mondd meg nekem, mit vétettem apád ellen? Mi a bűnöm,
amiért halálra keres?”
2 De Jonatán így felelt: „Isten mentsen ettől téged! Apám nem akar téged megölni! Te
nem halhatsz meg! Tudod, hogy apám nem tesz semmit anélkül, hogy velem előbb meg ne
beszélné. Ha valóban meg akarna ölni téged, azt előlem sem titkolná el! Nem, erről szó sem
lehet!”
3 Dávid azonban esküvel erősítette, hogy mégis így van: „Apád bizonyosan tudja, hogy
te kedvelsz engem. Azt gondolja, jobb, ha neked nem árulja el a tervét, mert elmondanád
nekem. De esküszöm: amilyen igaz, hogy él az Örökkévaló és te is élsz, olyan igaz, hogy
csak egy lépés választ el engem a haláltól!” 4 „Hát jó – felelte Jonatán –, mondd meg, mit
tegyek érted, megteszem!”
5 „Figyelj rám! – mondta Dávid. – Tudod, hogy holnap lesz az Újhold ünnepe. Ilyenkor
nekem is a király asztalánál kell ülnöm az ünnepi vacsoránál. Engedd meg nekem,
hogy most elmenjek, és holnap estig elrejtőzzek valahová a városon kívül. 6 Ha apád
kérdezősködik, hogy miért hiányzom az ünnepi asztaltól, akkor ezt mondd neki: »Dávid
megkért, hogy hazamehessen szülővárosába, Betlehembe. A családjában ilyenkor tartják az
évenkénti áldozatot, amelyre az egész nemzetség összegyűlik.« 7 Ha ezt a kimentést apád
elfogadja, akkor biztonságban érezhetem magam. De ha Saul erre haragra lobban, akkor
biztos lehetsz benne, hogy valóban gonosz szándékkal van irántam. 8 Jonatán, kérlek, tedd
meg ezt nekem! Bánj velem hűséges szeretettel, hiszen szövetséget kötöttünk az Örökkévaló
előtt! De ha bűnös vagyok, ölj meg te magad, csak apádnak ne szolgáltass ki!”
9 „Isten mentsen! – mondta Jonatán. – Ha megbizonyosodom róla, hogy apám a vesztedet
akarja, feltétlenül a tudtodra adom!” 10 „Ki fog nekem hírt hozni, ha apád haragosan
válaszol neked?” – kérdezte Dávid. 11 Akkor Jonatán ezt javasolta: „Gyere, menjünk ki a
városon kívülre!” Kimentek hát ketten a mezőre.
12 Ott Jonatán ezt mondta: „Az Örökkévaló, Izráel Istene legyen a tanúm, hogy amit
most ígérek neked, azt meg is tartom. Holnap vagy holnapután kipuhatolom, hogy
apám jó szívvel van-e irántad, és amit megtudok, azt megüzenem neked. 13 Úgy segítsen
engem az Isten, hogy nem fogom eltitkolni előled, ha apám az életedre tör! Ebben az
esetben elküldelek, hogy biztonságban elmenekülhess előle, és akkor az Örökkévaló
legyen veled, ahogy apámmal is volt! 14 De arra kérlek, bánj velem az Örökkévaló hűséges
szeretetével, ameddig csak élek! Ha pedig meghalok, 15 ugyanezzel a szeretettel bánj
majd a családommal és utódaimmal is, még akkor is, amikor az Örökkévaló majd kiirtja
minden ellenségedet a föld színéről!” 16 Így kötött szövetséget Jonatán Dáviddal és annak
családjával. Arra kérte az Örökkévalót, hogy e szövetség megtartását Dávid utódain is kérje
számon. 17 Jonatán tehát megeskette Dávidot, hogy iránta való szeretetéért meg fogja
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tartani ezt a szövetséget, mert Jonatán úgy szerette Dávidot, mint saját magát. 18 Azután
Jonatán ezt mondta Dávidnak: „Holnap este lesz az Újhold ünnepe. Mivel a helyed üres
lesz, hiányolni fognak. 19 Holnapután már nem fognak keresni. Te pedig menj el arra
a helyre, ahol először elrejtőztél! Ott várakozz, annál a kőrakásnál. 20 Akkor majd én is
odamegyek, és három nyílvesszőt fogok kilőni, mintha csak célba lőnék. 21 Velem lesz egy
fiatal apród is, akinek ezt mondom: »Eredj, keresd meg a nyílvesszőket!« A te számodra,
Dávid, ez lesz a jel: ha azt mondom a fiúnak: »Túl messze mentél, a nyílvesszők itt vannak,
hozzám közelebb!« – akkor az Örökkévalóra esküszöm, ez azt jelenti, hogy nyugodtan
előjöhetsz a rejtekhelyedről, mert biztonságban vagy! 22 Azonban, ha azt mondom a
fiúnak: »Menj csak messzebbre, mert a nyílvesszők még előtted vannak!« – ez azt jelenti,
hogy el kell menned messzire, mert az Örökkévaló küld téged máshová. 23 Amit most
megbeszéltünk, arra nézve az Örökkévaló legyen a tanúnk örökre!”
24 Ezután elváltak, és Dávid elrejtőzött a városon kívül. Amikor az Újhold ünnepe
eljött, a király helyet foglalt az ünnepi étkezésnél. 25 Szokott helyén ült, a fal mellett.
Vele szemben Jonatán, Saul mellett pedig Abner foglalt helyet, de Dávid helye üresen
maradt. 26 Ekkor Saul még nem szólt semmit, mert ezt gondolta: „Biztosan történt
valami Dáviddal, és rituálisan tisztátalanná vált, emiatt nem vehetett részt az ünnepen.
Igen, biztosan ezért nem jött el.” 27 A következő napon, vagyis az ünnep második napján
azonban Dávid helye ismét üresen maradt. Ekkor Saul megkérdezte Jonatánt: „Miért nem
jött el az ünnepre Isai fia sem tegnap, sem ma?”
28 Jonatán így felelt: „Dávid engedélyt kért tőlem, hogy hazamehessen Betlehembe. 29 Azt
mondta: »Kérlek, hadd menjek most haza a szüleimhez, mert ilyenkor tartjuk Betlehemben
a nemzetségünk évenkénti közös áldozatát, és a bátyám rám parancsolt, hogy nekem is ott a
helyem. Engedj el tehát, ha jóindulattal vagy irántam, hadd látogassam meg a családomat!«
Emiatt nem jött Dávid a király asztalához.”
30 Saul ekkor éktelen haragra gerjedt, és Jonatánra támadt: „Te is olyan lázadó és
elvetemült vagy, mint anyád! Azt hiszed, nem tudom, hogy összejátszol Isai fiával! Micsoda
szégyen ez rád nézve! Gyalázatot hozol anyádra is! 31 Tudd meg, hogy amíg Isai fia él,
belőled sohasem lesz király, és királyságodból sem lesz semmi! Azonnal küldj érte, és hozasd
elém, mert meg kell halnia!”
32 „De miért kell meghalnia, mit követett el?” — kérdezte Jonatán. 33–34 Válasz helyett
Saul Jonatán felé hajította a lándzsáját, hogy megölje. Jonatán azonban felugrott az
asztaltól és nagy haraggal elrohant. Nem evett egy falatot sem az ünnep második napján,
mivel annyira bánkódott Dávid miatt, és mert apja így megszégyenítette. Azonban
megértette, hogy Saul valóban Dávid életére tör.
35 Másnap reggel a megbeszélt időben Jonatán, apródja kíséretében kiment a
városból. 36 Amikor arra a helyre ért, ahol Dávid rejtőzött, előre küldte a fiút. „Szaladj,
keresd meg a nyilakat, amelyeket lövök!” — mondta neki, és előre lőtt egy nyílvesszőt a fiú
feje fölött. 37 Amikor a fiú oda ért, ahová Jonatán a nyílvesszőt lőtte, még utána kiáltott:
„Menj messzebbre, mert még előtted van! 38 Siess, menj tovább, ne állj meg!” A fiú
fölvette a nyilakat, és visszavitte Jonatánnak, 39 de nem vett észre semmit, csak Jonatán és
Dávid értette, hogy ez mit jelent. 40 Majd Jonatán odaadta a fiúnak az íját meg a nyilakat,
és visszaküldte a városba.
41 Miután a fiú elment, Dávid előjött rejtekhelyéről, a kőrakás[e] mellől. Háromszor
arccal a földig hajolt Jonatán előtt, azután megölelték egymást, és együtt sírtak. Különösen
Dávid sírt nagyon keservesen. 42 Majd Jonatán elbúcsúzott Dávidtól: „Menj el békességgel,
Dávid, hiszen megesküdtünk az Örökkévaló nevére! Ő legyen a tanúja szövetségünknek,
amelyet egymással kötöttünk, s amely utódainkat is örökre kötelezi.”
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S Z E R DA
Áhítat: 2. Hét

IMÁ K
1 Sámuel 18:1–4
„Miután Saul befejezte a beszélgetést Dáviddal, Jonatán úg y
megszerette Dávidot, mint a saját lelkét. Szövetséget kötöttek
eg ymással, és a lelkük szinte összeforrt. Jonatán Dávidnak
ajándékozta a ruháját, köpenyét, kardját, íját, sőt még az övét is.”

Elmé lk e d é s
Csak keveseknek jut eszükbe szövetséget kötni a barátaikkal. Dávid és
Jonatán jól példázzák azt, hogy milyen erős lehet egy barátság, ha az az
Isten iránt érzett közös szeretetben gyökerezik. Még akkor is, amikor
Jonatán apja meg akarta gyilkolni Dávidot, Jonatán hűséges maradt a
barátjához. Meglepő lehet a gondolat, hogy hitünk miatt lehet, hogy
a barátainkhoz erősebb hűség köt minket, mint a családunkhoz! Az
Újszövetség további példát mutat erre. Isten népét immár nem Izrael
utódai alkotják, hanem azok, akik befogadást nyertek Isten családjába.
A hívőkkel kötött barátságainknak különbözniük kell más
kapcsolatainktól, hiszen ezekkel az emberekkel közös a célunk. Arra
kaptunk elhívást, hogy életünk során Isten királyságára mutassunk, hogy
Őt dicsőítsük az életünkkel és megosszuk az Örömhírt ezzel a megviselt
világgal. Az Istenhez való ragaszkodásunk feszültséget szülhet a családunk
körében, ahogy az Jonatán esetében is történt, de ott volt neki az Istentől
kapott barát ajándéka. Mi is vigaszt nyerhetünk abból az örökkévaló
családból, amelybe befogadást nyertünk.
Im a
Uram, köszönöm, hogy a családod tagjává tettél! Segíts, hogy úgy védjem
és harcoljak a barátaimért, ahogyan Jonatán tette Dávidért. Ámen.
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C S Ü TÖ RTÖ K
2. Hét Igerészek

Galata 6:1–10

1 Testvéreim, előfordulhat, hogy valaki közületek valamiben vétkezik. Az
ilyen testvért gyengéden és szelíden azok igazítsák helyre, akik a Szent Szellem
szerint élnek! De ők is vigyázzanak magukra, nehogy ugyanabba a kísértésbe
essenek! 2 Segítsetek egymásnak a terhek hordozásában – így engedelmeskedjetek
Krisztus törvényének. 3 Ha valaki nem akar másoknak segíteni, mert olyan
fontosnak tartja magát, akkor valójában senki, és csak magát csapja be. 4 Ne
hasonlítsátok össze magatokat másokkal, hanem mindenki a saját munkáját tegye
mérlegre! Akkor csakis a maga munkájával dicsekedhet, 5 hiszen mindenkinek saját
magáért kell felelősséget vállalnia.
6 Akit Isten beszédére tanítanak, az viszonozza ezt a tanítójának, ossza meg a javait
vele! 7 Ne áltassátok magatokat: Istent nem lehet becsapni! Amit vet az ember,
azt fogja aratni is! 8 Aki azért tesz valamit, hogy kielégítse a régi természetének
kívánságait, annak ez a régi természet romlást és halált fog teremni, és azt is
fogja learatni. Aki viszont a Szent Szellem tetszése szerint cselekszik, az a Szent
Szellemből arat örök életet. 9 Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek! Ha kitartóan
végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk! 10 Rajta hát!
Amíg van lehetőségünk, addig tegyünk jót mindenkivel, de leginkább azokkal, akik
hitünk családjához tartoznak!
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Galata 6:1–10
IMÁK:

Galata 6:2
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C S Ü TÖ RTÖ K
Áhítat: 2. Hét

IMÁ K
Galata 6:2
„Segítsetek eg ymásnak a terhek hordozásában — íg y
engedelmeskedjetek Krisztus tör vényének.”

Elmé lk e d é s
Az Istennel való kapcsolatunk nem magántermészetű. Néha úgy látjuk
a hitünket, hogy „Jézus és én egyedül a világ ellen” – mintha csak a
Krisztushoz fűződő kapcsolat lenne az egyetlen, ami számít. Ez a kapcsolat
valóban hihetetlenül fontos, de ahogyan arra Pál is rámutat a Galata 6:2ben, a személyes kapcsolatnak kritériumai vannak: be kell töltenünk
Krisztus törvényét. Jézus azzal töltötte földi szolgálatának éveit, hogy
Atyjáról, illetve magáról tanítson az embereknek; de arról is sokat beszélt,
hogyan kellene viselkedniük az embereknek egymással, és hogyan éljék
az életüket. Etikai parancsokat mondott, mint amit a mai igeversben is
olvashattunk: hordozzátok egymás terhét!
Az Istennel való kapcsolatunknak át kellene folynia abba, ahogy másokkal
viselkedünk, különösen Isten családjával. Mindannyian hordozunk
terheket, legyen szó akár szenvedésről, veszteségről, csalódásról,
frusztrációról vagy félelemről. Talán az egyik legnagyobb ajándék, amit
egymásnak adni tudunk a hajlandóság, hogy közösen hordozzuk a terheket.
Ha csábít a kétségbeesés, barátaink vigasztalása segíthet megőrizni a
hitünket. Ha az egymás terhének hordozásáról szóló parancs szerint élünk,
akkor azzal megmutatjuk, hiszünk abban, amit Jézus mondott és tett:
abban, hogy elhordozta bűneink terhét.
Im a
Uram, köszönöm, hogy elhordoztad legnehezebb terhemet! Mutasd meg,
hogyan szolgáljam és vigasztaljam a körülöttem élő szenvedőket! Ámen.
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PÉNTEK
2. Hét Igerészek

Zsidók 10:24–25

24 Figyeljünk oda egymásra is! Biztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes
tettekre! 25 Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit – mint egyesek teszik
–, hanem bátorítsuk egymást! Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a
bizonyos Nap!

Ruth 1:16–17

16 De Ruth így válaszolt:
„Ne küldj el magadtól! Ne erőltesd, hogy visszamenjek a népemhez!
Ahová te mész, én is oda megyek!
Ahol te laksz, én is ott fogok lakni.
Néped lesz az én népem, Istened lesz az én Istenem!
17 Ahol meghalsz, én is ott fogok meghalni, ott temessenek el engem is!
Csak a halál választhat el tőled.
Úgy büntessen meg az Örökkévaló, ahogy akar, ha ezt nem tartom meg!”
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Zsidók 10:24–25, Ruth 1:16–17
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PÉNTEK
Áhítat: 2. Hét

IMÁ K
Zsidók 10:24–25
„Fig yeljünk oda eg ymásra is! Biztassuk eg ymást az isteni szeretetre
és a helyes tettekre! Ne hanyagoljuk el a közösség összeg yülekezéseit
— mint eg yesek teszik —, hanem bátorítsuk eg ymást! Annál is
inkább, mivel látjuk, hog y közeledik az a bizonyos Nap!”

Elmé lk e d é s
Egymás terhének hordozása nem könnyű feladat. Néha szó szerint
kell érteni: amikor egy barátunk költözik, segítünk le-, és felvinni a
nehéz bútorokat és dobozokat a lépcsőn, berakni azokat a költöztető
kocsiba, majd kipakolni az új helyen. Néha ezek a terhek érzelmi
vagy lelki jellegűek, mint amilyen a gyász, a mentális betegség vagy a
hitbéli vívódások. A teherhordás fárasztó lehet, sokunkat meg is kísért
a feladás gondolata. Ha úgy érezzük, hogy már így is túl sokat tettünk
a barátainkért azáltal, hogy a fizikai, kézzel fogható terheiket cipeltük,
akkor igazán kecsegtető lehet a lelki-szellemi terhek hordozása alóli
kibúvás gondolata.
De egy jó barát nem fordít hátat a kapcsolatnak. Ahogyan a gyülekezetnek
is feladata, hogy nehéz időkben is találkozzon, ahogyan Ruth is hűséges
volt Naomihoz, pedig nem volt köteles vele maradni – úgy kaptunk mi is
elhívást barátaink támogatására. Bátorítani egymást arra, hogy szeressük
Istent, hogy igazán és hűségesen szolgáljuk Őt. Az a pillanat, amikor a
legkönnyebb lenne lemondani valakiről, egyben az a kritikus pillanat
is, amikor megmutathatjuk, hogy a szeretetünk nem magunktól, hanem
Istentől származik. Ő az egymás iránti hűségünk forrása.
Im a
Istenem, segíts, hogy jól szeressem a barátaimat! Mutasd meg, kinek van
most szüksége a támogatásomra, és hogyan juttathatnám el hozzá a Te
erődet! Ámen.
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ELMÉLKEDŐ
KÉRDÉSEK
1. Hogy an ta gj a i egy testnek a Kr is z tu s b an hí vő k?

2. Sze rint ed miér t a d ott nekünk Ist e n kü l ö n b ö ző f e l ad ato kat Kr i s z tu s te s té n b e l ü l ?
Hogy an segíti e z elő Kr isztus test é n e k n öve ke d é s é t?

3. Mié r t f o ntos, hogy egymá s ter hé t ho rd o z z u k? Ho gy an tu d o d a b ar átai d te r hé t
hordozni?

4. Vajon má sok ter hének hord oz á sa u g y an az t je l e n ti , m i n t m e go l d an i a p ro b l é m ái ka t ?
Mi be n különböz ik a kettő?

5. Hogy an illusztr á lj a a Kr isz tus tes té n b e l ü l i e gy s é g Is te n n e k a Fi a i r án ti s ze re te té t ?
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3 . H ét

„Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az
isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.”
KO LO S S É 3 : 1 4
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IMA

JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz a barátaidért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

KIHÍVÁS

Határozd el, hogy ezen a héten teljes mértékben megbízható barát leszel! Ha elbuknál és pletykálkodnál
valakiről, vagy olyat osztanál meg, amit nem kellene, dolgozz tudatosan olyan szokások kialakításán,
melyek a széthúzás helyett a szeretetet és bizalmat építik a kapcsolataidban!
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HÉTFŐ

3. Hét Igerészek

Lukács 6:31–36

31 Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak veletek!
32 Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, vajon jár-e valami különleges
köszönet érte? Hiszen még a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. 33 Ha
csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, vajon jár-e valami különleges
köszönet érte? Hiszen ezt még a bűnösök is megteszik. 34 Ha csak azoknak
adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy vissza is fogják fizetni, vajon jár-e valami
különleges köszönet érte? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsön a többi bűnösnek,
hogy azután majd visszakapják. 35 Szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek jót
velük! Adjatok kölcsön, és ne várjátok, hogy visszaadják! Akkor Isten bőségesen
meg fog jutalmazni titeket, és a Magasságos Isten fiai lesztek. Mert Isten
jóságos a gonosz és hálátlan emberekhez is. 36 Legyetek ezért ti is irgalmasak és
könyörületesek, ahogyan Mennyei Atyátok is irgalmas és könyörületes!”
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Lukács 6:31–36
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HÉTFŐ
Áhítat: 3. Hét

IMÁ K
Lukács 6:31
„Úg y bánjatok az emberekkel, ahog yan
szeretnétek, hog y bánjanak veletek!”

Elmé lk e d é s
Néhányan közülünk számon tartják fejben a barátságaik állását: jó pont
a kedvességre és a nagylelkűségre, rossz pont a durva beszédre, vagy egy
beteljesítetlen ígéretre. Segítséget nyújtunk egy rászoruló barátnak, ha ő is
így tett velünk, de akkor már nem, ha úgy gondoljuk, nem érdemli meg.
Lehet, van bennünk olyan érzés is, hogy a barátunk, akinek segítettünk
tartozik nekünk. Ezek a gondolatok nem Jézustól jönnek, Ő nem ilyen
viselkedésre hívott el minket.
Az első századi világ nem sokban különbözött a mostanitól ebből a
szempontból: az ember kölcsönösséget vár. Ha valaki kedves veled, te is
kedvesen bánsz vele. Ha valaki megbánt, visszavágsz. Jézus parancsának
ugyanolyan súlya van ma is, mint régen: szeress szabadon, semmit sem
várva cserébe. Ahelyett, hogy aszerint választunk barátokat, kitől mit
kaphatunk – gazdagsága, hatalma, befolyása alapján – legyünk készen
szabadon szeretni, feltétel nélkül. Isten irgalmas volt velünk szemben,
amikor megérdemeltük volna a haragját, és mi is megmutathatjuk a
világnak ezt a megváltó igazságot azzal, ha jól bánunk másokkal anélkül,
hogy viszonzást várnánk.
Im a
Istenem köszönöm, hogy jobban bánsz velem, mint ahogy megérdemlem!
Add nekem is ezt a kegyességet, hogy így tudjak szeretni másokat. Ámen.
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KEDD

3. Hét Igerészek

Példabesz édek 27:5–6

5 Jobb, ha nyíltan megintesz valakit,
mint ha titokban szereted.
6 A barátodban akkor is bízhatsz, ha fáj, amit mond,
de az ellenséged akkor is rosszat akar, mikor hízeleg.

Példabesz édek 28:23

23 Aki őszintén megint valakit,
azt végül megkedvelik,
inkább, mint a hízelegőt.

Efézus 4:15–16

15 Ragaszkodjunk hát az igazsághoz, növekedjünk fel az isteni szeretetben, és
kapcsolódjunk össze minden tekintetben Krisztussal, aki a „Fej”! 16 Mert Krisztus
illeszti és kapcsolja össze a test különböző részeit, amelyek mind a saját feladatukat
végzik, és segítik egymást. Így az egész „Test” arányosan növekedik és fejlődik az
isteni szeretet által.
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KEDD
O LVA S D E L :

Példabesz édek 27:5–6, Példabesz édek 28:23, Efézus 4:15–16
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Efézus 4:15–16
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KEDD

Áhítat: 3. Hét

IMÁ K
Efézus 4:15–16
„Ragaszkodjunk hát az igazsághoz, növekedjünk fel az
isteni szeretetben, és kapcsolódjunk össze minden tekintetben
K r i s z t u s s a l , a k i a » Fe j « ! M e r t K r i s z t u s i l l e s z t i é s k a p c s o l j a
össze a test különböző részeit, amelyek mind a saját
f e l a d a t u k a t v é g z i k , é s s e g í t i k e g y m á s t . Í g y a z e g é s z » Te s t «
arányosan növekedik és fejlődik az isteni szeretet által.”

Elmé lk e d é s
Sokan inkább arra törekszünk, hogy jók legyünk, mint hogy kedvesek. Azt
akarjuk, hogy mindenki kedveljen minket, ezért felvesszük a műmosolyos
maszkunkat és azt mutatjuk, hogy minden rendben van akkor is, amikor
nem így van. Kerüljük a vitás, kemény beszélgetéseket, mert tartunk
attól, hogy bárkit is elszomorítsunk, a nézeteltéréseket pedig palástoljuk,
nem ásunk a problémák mélyére. Jobban szeretünk kedveltek lenni, mint
amennyire mi szeretjük az embereket az életünkben.
Ez nem az igazi szeretet. Pál arra bátorította az efézusi keresztényeket,
hogy gyakorolják az igazságot a szeretetben, tudva azt, hogy az igazi
kapcsolatok az őszinteségen és szereteten alapszanak. Igazság nélkül
szeretetünk csupán felületes és gyarló, könnyen megtörik, amikor
nehézségek jönnek. Szeretet nélkül az igazunk olyan nyers és durva, hogy
meggátolja a megbékélést. Ehelyett arra vagyunk hívva, hogy gyakoroljuk
együtt a kettőt: legyünk merészek, amikor az igazat kell mondanunk,
mivel szeretjük azokat, akiknek mondjuk. Ahogy mindannyiunknak
megvan a maga része abban, hogy erős barátságot alakítsunk ki, hasonlóan
szükséges Krisztus egész teste ahhoz, hogy teljes képet adjon a szeretetről
és az igazságról, melyek a hitünk alapjai.
Im a
Istenem, segíts engem, hogy jobban szeressek másokat, mint amennyire
szeretem, ha engem kedvelnek. Adj nekem lehetőségeket és erőt arra, hogy
gyakorlatba tudjam ültetni ezen a héten a kapcsolataimban a szeretettel
mondott igazságot. Ámen.
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S Z E R DA
3. Hét Igerészek

Példabesz édek 11:13

13 A pletykálkodó kifecsegi mások titkait,
de a megbízható tud titkot tartani.
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S Z E R DA
Áhítat: 3. Hét

IMÁ K
Példabeszédek 11:13
„A pletykálkodó kifecsegi mások titkait, de
a megbízható tud titkot tartani.”

Elmé lk e d é s
Ez az ellenség egyik leggyakoribb stratégiája: elvesz Isteni ajándékokat és
átformálja őket romboló eszközökké. A pletyka az egyik ilyen elferdített
jelenség, mivel a kötődést, ami két ember között létrejön történeteket
mesélésével elferdíti egy olyan hatalommá, ami eluralkodik a kapcsolaton,
és előbb-utóbb tönkreteszi azt. Sokan megtapasztaltuk, milyen jó érzés,
amikor a baráti társasággal vagy a munkatársakkal friss pletykákat
tudunk kibeszélni. Mindegyikünk tudni akarja a nagy titkot, hogy aztán
megoszthassa az érdekes híreket egy baráttal. A pletyka nagyobb sérülést
tud okozni, mint gondolnánk.
A kapcsolatok bizalomra épülnek, és ezt a bizalmat tönkretesszük, amikor
pletykálunk. Ugyanakkor, károsítjuk azokkal is a kapcsolatunkat, akikkel
pletykálunk, mert ezzel eláruljuk, hogy nem becsüljük a barátainkat. Azok
a barátságok, amelyek pletykára épülnek igazából csak ábrándozások:
igazinak tűnnek, de mikor próbálunk rájuk támaszkodni, azonnal el
is tűnnek. Az igazi barátok bizalommal hordozzák egymás félelmeit és
reményeit, mert szeretik a másik embert annyira, hogy fontosabb az ő
bizalma, mint a pletyka pillanatnyi izgalma.
Im a
Istenem, ítélj meg, mikor legközelebb csábítani fog a pletyka. Mutasd meg,
hogyan kössek igazi és tartós, bizalmon alapuló barátságokat. Ámen.
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C S Ü TÖ RTÖ K
3. Hét Igerészek

Példabesz édek 27:17

17 Az acélpengét acéllal élesítik,
csakúgy, mint a barátok egymást csiszolják.

Példabesz édek 27:9

9 Felvidít az illatos olaj és az édes illatú füstölő,
de még inkább a barátod szívből jövő jó tanácsa.
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C S Ü TÖ RTÖ K
Áhítat: 3. Hét

IMÁ K
Példabeszédek 27:17
„Az acélpengét acéllal élesítik,
csakúg y, mint a barátok eg ymást csiszolják.”

Elmé lk e d é s
Ha megvágtad már valaha a kezedet egy életlen késsel, akkor tudod,
milyen fontos, hogy egy szerszám éles legyen. Egy tompa kés nem tölti
be a funkcióját (precízen elvágni valamit), ehelyett fájdalmat okoz. A vas
csak egy másik darab vassal csiszolható. A szerszámot, ami jól működik
arra használják, hogy helyrehozzon egy másik eszközt, aminek nincs éle.
Ugyanígy kéne működniük a baráti kapcsolatainknak is: helyreállítani
egymást, hogy úgy tudjunk működni, ahogy az ki volt találva.
Mióta a bűn bekerült a világba, semmi nem úgy működik, ahogy kéne,
többek között az ember sem. Ahelyett, hogy Isten felé irányítanánk a
tekintetünket, befelé fordultunk. Saját magunkat tesszük tönkre azzal,
hogy nem azt az életet éljük, amit a Teremtőnk szánt nekünk. A barátaink
Isten kegyelmének eszközei lehetnek az életünkben, hogy visszaállítsanak
minket a helyes állapotunkba. Ezt gyakoroljuk, amikor szeretettel
megfeddjük egymást, ha bűnt veszünk észre egymás életében; amikor
kölcsönösen bátorítjuk egymást és, amikor segítünk egymásnak növekedni
az ajándékainkban.
Im a
Istenem köszönöm azt az ajándékot, amit a barátaimban kaptam! Segíts
azokat a kapcsolatokat fejleszteni, amelyek csiszolják a hitemet. Mutasd
meg, hogyan válhatok én is ilyen baráttá! Ámen.
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PÉNTEK
3. Hét Igerészek

Kolossé 3:12–14

12 Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek!
Hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent
népévé tegyen! 13 Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha
valami panaszotok lenne a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy
bocsássatok meg egymásnak! 14 Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az
isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.

Efézus 4:32

32 Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együttérzők! Bocsássatok meg
egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

Példabesz édek 17:17

17 Az igazi barát mindig szeret téged,
de akkor válik igazán a testvéreddé,
ha bajba kerülsz.
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PÉNTEK
Áhítat: 3. Hét

IMÁ K
Kolossé 3:12–14
„Ezért leg yetek mindenki iránt eg yüttér zők, kedvesek, alázatosak,
türelmesek! Hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket
a maga számára, hog y szent népévé teg yen! V iseljétek hát el
eg ymást, és bocsássatok meg eg ymásnak, ha valami panaszotok
lenne a másikra! Ahog yan az Úr megbocsátott nektek, ti is
úg y bocsássatok meg eg ymásnak! Leg főképpen pedig szeressétek
eg ymást, mert az isteni szeretet teszi az eg ységeteket teljessé.”

Elmé lk e d é s
Előbb vagy utóbb minden barátságban kerülünk olyan helyzetbe, mikor
meg kell bocsátanunk. Hibázunk, félreértjük egymást, sőt, még akarattal
is tudunk rosszat tenni a másiknak. Egy jó barátság jele nem az, hogy a két
fél sosem vitatkozik, hanem az, hogy mindig a kibékülésre törekszenek.
Talán egyszerűnek hangzik, de a megbocsátás nem is olyan könnyű. Abban
áll, hogy a másik személy bűnének súlyát magunkra vesszük, foglalkozunk
a hibáival és fenntartjuk a kapcsolatot vele ezek ellenére is. Tehát nem
hánytorgatjuk fel múltbeli hibáit, és nem is tartjuk számon minden
tévedését, amit valaha elkövetett.
Ezután következik a legradikálisabb része a parancsnak: utasít bennünket,
hogy úgy bocsássunk meg, ahogyan Isten megbocsátott nekünk. Amikor
semmivel nem érdemeltük ki a bocsánatát, Isten akkor bocsátotta meg
a bűneinket; sokba került Neki, hogy megbékélést biztosítson. Az ilyen
megbocsátás sokunknak elképzelhetetlen, mert leginkább csak olyan
kapcsolatokról tudunk, ahol kialudt veszekedésekben is ott van a bármikor
újra fellángoló szikra, újra felszínre hozva bűnöket. Viszont az isteni
megbocsátás szükséges. A világ nagy részének talán idegennek fog tűnni –
de ez tanúságtétel arról a változásról, amit Isten az életünkben véghezvisz.
Im a
Atyám, adj nekem kegyességet, hogy meg tudjak bocsátani azoknak, akik
megsértettek. Segíts megérteni azt, ahogy te megbocsátottad az én bűneim,
hogy én is meg tudjak bocsátani másoknak. Ámen.
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ELMÉLKEDŐ
KÉRDÉSEK
1. Mié r t f o ntos ked vesen és ir ga lmas an b án n i azo kkal , aki k m e g b án to ttak m i n ke t?

2. Mit je le nt szeretetben r a ga szkodn i az i g az s ág ho z ? Mi é r t n e hé z s o ks zo r ö s s ze kap c s o l n i
az i gazs ágot és a szeretetet? Miér t f o n to s , ho g y a gy ako r l atb an i s s ze re te tb e n
ragas zk o d j unk a z iga z sá ghoz ?

3. Mit je le nt, hogy öltsük fel ma gu n kr a az e g y ü tté r zé s t, ke d ve s s é ge t, al áz ato t, tü re lme t ?

4. Mié r t f o ntos a ba r á tsá gba n a meg b o c s átás ? Mi ko r tap as z tal tad , ho gy e gy b ar áto d
m e gbocs átá sa á ld á ssá vá lt a z élete d b e n ?

5. Mié r t a szeretet teszi tökéletessé a b ar áts ágo t?
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4 . H ét

„Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a
szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik,
nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a
maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem
tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem
örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az
igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr,
mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.”
1 KO R I N T H U S 1 3 : 4 –7

90

IMA

JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz a gyülekezetedért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

KIHÍVÁS

Miközben azon igyekszünk, hogy bibliai barátságokat alakítsunk ki és ápoljunk, akad egy nagyon is
valóságos ellenségünk, aki tönkre akarja tenni a munkánkat. A lelki harc valós, éppen ezért résen kell
lennünk a kapcsolatainkat illetően. Ezen a héten írj egy különleges imalistát a barátaidért, és kérd Istent,
hogy őrizze meg a kapcsolataitokat a lelki támadásoktól!
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HÉTFŐ

4. Hét Igerészek

Példabesz édek 17:9

9 Aki megbocsátja a vétket,
szeretetre törekszik,
aki pedig újra felemlegeti,
még a barátokat is elválasztja.

Róma 16:17–18

17 Figyelmeztetlek benneteket testvéreim, hogy legyetek nagyon óvatosak és
vigyázzatok, mert vannak, akik széthúzást és viszályt keltenek, és a testvéreket
egymás ellen fordítják. Ezek összezavarják a többiek hitét, és ellenkeznek azzal az
igaz tanítással, amit hallottatok. Kerüljétek el őket! 18 Az ilyenek nem Urunkat,
Krisztust szolgálják, hanem a saját hasukat! Hízelgéssel és mézes-mázos szavakkal
becsapják az egyszerű és ártatlan embereket.

2 Timóteus 3:2–5

2 Az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt
szeretik; dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról;
szüleiknek nem engedelmeskednek; hálátlanok és istentelenek. 3 Hiányozni
fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani, szívesen
mondanak rosszat másokról, mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik
gyűlölik a jót. 4 Elárulják majd a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően
cselekszenek, büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket
hajszolják. 5 Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi
istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus!
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HÉTFŐ
Áhítat: 4. Hét

IMÁ K
Róma 16:17–18
„Fig yelmeztetlek benneteket testvéreim, hog y leg yetek nag yon
óvatosak és vig yázzatok, mert vannak, akik széthúzást és viszályt
keltenek, és a testvéreket eg ymás ellen fordítják. Ezek összezavarják
a többiek hitét, és ellenkeznek azzal az igaz tanítással, amit
hallottatok. Kerüljétek el őket! Az ilyenek nem Urunkat, Krisztust
szolgálják, hanem a saját hasukat! Hízelgéssel és mézes-mázos
szavakkal becsapják az eg yszerű és ártatlan embereket.”

Elmé lk e d é s
A korai egyház és a jelenlegi egyházaink is hasonló problémával
szembesülnek: olyan emberekkel, akik csak saját magukat szolgálják. A
széthúzás és a megosztottság azoknak az embereknek a közös eredménye,
akik nem érdekeltek a közös cél elérésében, hanem saját vágyaik teljesítésén
dolgoznak. Lehet, hogy ezek az emberek hitelesnek látszanak és mindig a
megfelelő dolgokat mondják, de a felszín alatt csak a saját helyzetük vagy
hatalmuk érdekli őket.
Lehetnek olyan barátaink, akik ugyanígy működnek: valódi tartalom
nélküli hamis barátságarcot öltenek. Bár ez a szakasz figyelmezteti az
egyházat a hamis tanításokra, egyúttal rámutat arra az általános emberi
hajlamra is, hogy mindenek felett saját érdekeinket szolgáljuk - és
félrevezető beszédet használunk annak elrejtésére. Ahogyan nem akarunk
olyan barátok lenni, akik csak a viszonzásra törekszenek – annyira
vagyok kedves, amennyire tudom, hogy a másik visszafizetheti –, mi is
szeretnénk megvédeni magunkat az ilyen barátoktól. Ezek a hamis barátok
pletykálkodással és konf liktusok felbujtásával tudnak nézeteltérést okozni
a valódi barátok között is. Kérhetünk bölcsességet Istentől, hogy megvédje
a barátságainkat a viszályoktól és a felszínességtől.
Im a
Istenem, segíts pontosan felmérni kapcsolataimat, és az aggodalmaimat
eléd tárni. Adj nekem jó barátokat, akik igazat beszélnek. Ámen.
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KEDD

4. Hét Igerészek

Efézus 6:12

12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók
és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek
ellen, akik a magasságban vannak.

Példabesz édek 11:9

9 A képmutató a beszédével teszi tönkre embertársát,
az igazat pedig megmenti tudása.

Példabesz édek 11:13

13 A pletykálkodó kifecsegi mások titkait,
de a megbízható tud titkot tartani.
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KEDD

Áhítat: 4. Hét

IMÁ K
Efézus 6:12
„Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű
uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító
hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.”

Elmé lk e d é s
Óvhatjuk magunkat a hamis barátoktól, de emlékeznünk kell arra, hogy
ki az igazi ellenségünk. Vannak olyan emberek az életünkben, akik
megpróbálnak széthúzást és megosztottságot kelteni, de nem ők az igazi
ellenség - ők is megtört és bűnös emberek csakúgy, mint mi. Az igazi harc
a gonosz szellemi erői ellen folyik a világban. Isten megvéd minket és
harcol értünk, de a folyamatos szellemi csata továbbra is befolyásolja az
életünket. Az egyik hadszíntere a kapcsolatainkban van.
Izráel nemzete gyakran harcolt fizikai ellenségekkel, de a mi harcunk nem
emberek ellen van. Csatánk a Sátán nagyon valóságos hatalma ellen folyik.
Amikor közösségünkben a békéért és az igazságosságért küzdünk, könnyen
válhatnak emberek végső ellenségeinkké. Így igazolhatunk mindent, amit
tennünk kell, hogy legyőzzük őket, beleértve a bűnt is. Ehelyett keresnünk
kell a megbékélést és a megváltást azok számára, akik megsértettek
minket, még akkor is, ha szembe kell nézniük tetteik következményeivel.
Im a
Istenem, segíts emlékezni arra, ki az igazi ellenség. Védj meg, Istenem,
a gonosz erőktől, amelyek még mindig működnek a világban. Adj
alkalmat arra, hogy szeretettel viszonyuljak azokhoz a barátokhoz, akik
megbántottak, és megmutathassam nekik a megváltó szeretetedet. Ámen.
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S Z E R DA
4. Hét Igerészek

Példabesz édek 22:24–25

24 Ne barátkozz haragos természetű emberrel,
és ne tarts azzal, aki hirtelen haragú,
25 különben te is hasonló leszel hozzá,
és bajt hozol magadra!

Példabesz édek 27:4

4 Pusztító árvíz a kegyetlen harag,
de az irigység még veszedelmesebb!

1 Korinthus 15:33

33 Ne engedjétek magatokat becsapni! „A rossz társaság elrontja a jellemes embert
is!”

Jakab 4:4–6

4 Olyanok vagytok Isten iránt, mint a férjéhez hűtlen, házasságtörő asszony! Hát
nem tudjátok, hogy a világot szeretni annyi, mint Istent gyűlölni?! Ha valaki a
világ barátja akar lenni, Isten ellensége lesz. 5 Vagy azt gondoljátok, az Írás csak
üres beszéd, amikor azt mondja, hogy a Szent Szellem — akit Isten adott, hogy
bennünk lakozzon — féltékeny és szenvedélyes szeretettel kíván bennünket, hogy
kizárólagosan őhozzá tartozzunk? 6 Isten azonban egyre nagyobb kegyelmet ad
nekünk. Ezért mondja az Írás: „Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az
alázatosnak.”
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S Z E R DA
Áhítat: 4. Hét

IMÁ K
Jakab 4:4
„Olyanok vag ytok Isten iránt, mint a férjéhez hűtlen,
házasságtörő asszony! Hát nem tudjátok, hog y a világot
szeretni annyi, mint Istent g yűlölni?! Ha valaki a
világ barátja akar lenni, Isten ellensége lesz.”

Elmé lk e d é s
Mit jelent a világ barátjának lenni? Az Újszövetségben gyakran a világ
kifejezés nem azt a szó szerinti Földet jelenti, amelyen élünk (Isten azt
mondta, hogy jó volt, amikor megalkotta!), hanem inkább valami olyat,
ami a kulturális, vagy az emberi bölcsesség mentén létezik. Isten teremtése
jó, de a világ most a bűn és a halál szerint működik. A világgal való
barátság azt jelenti, hogy túlságosan kényelmessé váltunk a dolgok bukott
rendjével kapcsolatban, miközben inkább várakozással kellene tekintenünk
e világ megváltására.
A barátságot tekintve a világ útja a düh, a féltékenység és a kapzsiság. Ez
az a fajta világi barátság, amely összeegyeztethetetlen Isten szeretetével.
Bár bizonyosan barátok lehetünk a hitetlenekkel, emlékeznünk kell arra is,
hogy azok az emberek változtatnak meg bennünket, akikhez a legközelebb
állunk. Fel fogjuk venni a szokásaikat, vagy érzéketlenek leszünk az
általuk igazolt bűnre. Jakab erőteljes szavai arra emlékeztetnek minket,
hogy értékeljük a legszorosabb kapcsolatainkat, és kérdezzük meg: “A világ
útjához kerülök közelebb, vagy Istenhez kerülök közelebb?”
Im a
Uram, köszönöm, hogy a barátoddá tettél. Mutasd meg azokat a dolgokat
az életemben, amelyekben túlságosan elkényelmesedtem a világ útja
szerint, és segíts vágyakozni az eljövendő megváltásodra. Ámen.
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C S Ü TÖ RTÖ K
4. Hét Igerészek

Efézus 4:29

29 Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat! Csak olyat
mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és
építő!

Példabesz édek 16:24

24 A kedves beszéd, mint a tiszta méz,
édes a léleknek, egészség a testnek.

Példabesz édek 16:28

28 A bajkeverő viszályt szít,
a rágalmazó éket ver még a barátok közé is.
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C S Ü TÖ RTÖ K
Áhítat: 4. Hét

IMÁ K
Efézus 4:29
„Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hag yja el
a szátokat! Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja
annak, aki hallja! Leg yen a beszédetek kedves és építő!”

Elmé lk e d é s
Szavaink erőteljesebbek, mint azt el tudjuk képzelni. Hanyagul használjuk
őket, de képesek kapcsolatokat felépíteni vagy megsemmisíteni. Kevesen
mondhatjuk őszintén, hogy minden szó, amely a szánkból kijön hasznos,
de ezt az utasítást kapta az efézusi gyülekezet. A beszéd nagy erejű
eszközével jár annak a felelőssége is, hogy gondosan használjuk-e.
Ahelyett, hogy hagynánk kijönni a szánkon bármit, ami eszünkbe jut, vagy
amin nevetni lehet, vagy akár, amit jónak érzünk abban a pillanatban,
felelősségünk megkérdezni: épít-e ez másokat, vagy rombolja őket?
Még azoknak a szavaknak is, amelyekről azt gondoljuk, hogy nagyon
keveset jelentenek, erősen visszaüthetnek. Lehet, hogy a világ mércéje
szerint egy durva szarkazmus vagy egy túl messzire menő vicc rendben
van, de ez az igerész a lécet magasabbra teszi a hívők számára. Ha a
szavainknak ereje van kegyelmet hozni azoknak, akiknek szükségük van
rá, akkor komolyan át kell gondolnunk, hogy bármi kevesebbre használjuk
őket, mint egy ilyen magasztos elhívásra.
Im a
Istenem, segíts megérteni a szavaim erejét. Adj lehetőséget arra, hogy
felhasználhassam őket más emberek építésére és ítélj meg, amikor más
emberek rombolására akarom felhasználni őket. Ámen
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PÉNTEK
4. Hét Igerészek

1 Korinthus 13

1 Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs
bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbalom. 2 Ha
megkaptam a prófétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, ha minden
tudás a birtokomban is van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok
vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok! 3 Ha minden vagyonomat
elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy tűzben égjen el, de
isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele.
4 Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem
dicsekszik, nem büszke, 5 nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi,
nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, 6 nem örül az
igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. 7 Az isteni szeretet mindent eltűr,
mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.
8 Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a prófétálás, elmúlik a nyelveken szólás,
elmúlik minden tudás. 9 Mert töredékesek az ismereteink és a prófétálásunk
is. 10 Amikor azonban eljön a teljesség, a töredékes feleslegessé válik. 11 Amikor
gyermek voltam, úgy beszéltem és úgy gondolkodtam, mint a gyermekek. Mikor
azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. 12 Mi is hasonlóképpen
vagyunk: most csak úgy látjuk a valóságot, mintha egy homályos tükörben
szemlélnénk. De mikor eljön a teljesség, mindent szemtől-szembe és világosan
fogunk látni. Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd
olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogyan maga Isten ismer
engem. 13 Ez a három azonban mindig megmarad: a hit, a remény, és a szeretet.
Ezek közül azonban az isteni szeretet a nagyobb.

Példabesz édek 12:26

26 Az igazságszerető ember útbaigazítja társát,
de az istentelen másokat is rossz útra visz.
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PÉNTEK
Áhítat: 4. Hét

IMÁ K
1 Korinthus 13:4–7
„Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem
féltékeny, nem irig y, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik
gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos,
nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az
igazságtalanságnak, de eg yütt örül az igazsággal. Az isteni szeretet
m i n d e n t e l t ű r, m i n d i g h i s z , m i n d i g r e m é l , m i n d e n b e n k i t a r t . ”

Elmé lk e d é s
Az 1 Korinthus 13-at gyakran veszik elő esküvőkön vagy Valentin-napi
kártyákon, de ezek a versek elsősorban nem a házaspároknak szólnak.
Egy gyülekezetnek címzett levélben szerepelnek azzal a tanítással
összefüggésben, hogy a gyülekezet hogyan tud Krisztus testeként
működni felhasználva az egyének ajándékait az egész közösség hasznára.
Mindnyájunkat emlékeztetni kell arra, hogy ha valóban szeretjük
a barátainkat – és a gyülekezetünk részének kellene lennie néhány
legközelebbi barátunknak -, akkor úgy is bánunk majd velük, ahogyan az
igazi szeretet teszi.
Értékelhetjük a barátságainkat azzal, hogy megnézzük ezt a hosszú
leírást, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy a kapcsolataink így
néznek-e ki. Türelmes vagyok a barátaimmal, kedves vagyok velük, nem
irigylem a vagyonukat vagy a talentumaikat? Dicsekszem vagy arrogánsan
viselkedem másokkal szemben? Durva vagyok? Van más indítékom a
barátságra? Könnyen dühös leszek a tetteik miatt? Szembesítem őket
a bűneikkel? Őszinte vagyok velük? Hordozom a terheiket, elhiszem a
legjobb szándékukat, remélem a számukra legjobb dolgokat, kitartok velük
a szenvedésben és a nehézségekben?
Im a
Istenem, segíts ilyen szeretettel szeretni a barátaimat. Segíts abban, hogy
meglássam, hol kell fejlődnöm, és add meg azt a kegyelmet, amelyre
szükségem van ehhez. Ámen.
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ELMÉLKEDŐ
KÉRDÉSEK
1. Szok t ál széthúz á st okoz ni? Hogy an b i zo n yo s o d hats z m e g ar ró l , ho g y n e m o l y an b a rá t
vagy, aki a ka d á lyt görd ít a ka pcso l ato k ú tjáb a vag y ko n f l i ktu s t s z í t?

2. Hogy an rontj a el a rossz tá r sa sá g a je l l e m e s e m b e r t? A te é l e te d b e n ho g y an
be f oly ás olta rossz ir á nyba a d önté s e i d e t vag y vi l ágn é ze te d e t a ro s s z tár s as ág ?

3. Mié r t vá lunk Isten ellenségeivé, ha a vi l ág b ar átai akar u n k l e n n i ? Mi je l l e m z i a
v i lággal va ló ba r á tsá got? Hogya n vé d e ke z he tü n k az e l l e n , ho gy a vi l ággal kö s s ü n k
barát s ágot?

4. Mié r t int a r r a a Biblia , hogy ügye l jü n k a s z avai n kr a? Mi l ye n hatás s al van n ak a
s zavai nk a ba r á tsá ga inkr a ? Mikor b án to ttad m e g a b ar átai d at a s z avai d d al ?

5. Mit je le nt együtt ör ülni a z iga z s ággal ? Ho gy an tu d ju k e z t m e gé l n i a b ar áts ág ai n k b a n ?
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5 . H ét

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse
az elveszetteket, és megmentse őket.”
LUKÁCS 19:10
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IMA

JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz a misszionáriusokért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

KIHÍVÁS

Jézus a követőivel és barátaival különféle kapcsolatokat tartott fent: ott volt a tanítványok nagy
közössége, a tizenkét apostol, illetve Péter, Jakab és János. Hogyan követhetjük a meghittségről mutatott
példáját a barátságainkban? Hogyan alkalmazhatod ezeket az alapelveket a saját életedben úgy, hogy
közben nem válsz kirekesztővé?
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HÉTFŐ

5. Hét Igerészek

János 8:1–11

1 Jézus felment az Olajfák hegyére, 2 de korán reggel ismét visszatért a
Templom területére. Az emberek mind köré gyűltek, ő pedig leült, és tanította
őket. 3 A törvénytanítók és a farizeusok odahoztak Jézushoz egy asszonyt, akit
házasságtörésen kaptak. Középre állították, 4 és megkérdezték Jézust: „Mester,
ezt az asszonyt tetten érték házasságtörés közben. 5 Mózes a Törvényben
azt parancsolta, hogy az ilyet meg kell kövezni, hogy meghaljon. Te mit
mondasz?” 6 Ezt azért kérdezték, hogy Jézust próbára tegyék, és vádolhassák
valamivel. De ő nem válaszolt, csak lehajolt, és az ujjával írni kezdett a
földre. 7 Mivel tovább kérdezgették, végül felegyenesedett, és azt mondta nekik:
„Az dobja rá dobja erre az asszonyra az első követ, aki bűntelen!” 8 Majd újra
lehajolt, és tovább írt a földre.
9 Ezt hallva, azok kezdtek elszállingózni. Először az idősebbek távoztak, majd
egymás után mind eltűntek. Végül csak Jézus és a középen álló asszony maradt
ott. 10 Ekkor Jézus felegyenesedett, és megkérdezte: „Asszony, hol vannak a
vádlóid? Senki nem ítélt el téged?” 11 „Senki, Uram” – felelte az asszony. Jézus ezt
mondta: „Én sem ítéllek el. Menj el, de többé ne vétkezz!”

1 Timóteus 1:15

15 Bárcsak mindenki felismerné és elfogadná, hogy Krisztus Jézus azért jött a
világra, hogy a bűnösöket megmentse! Ez a mondás kétségtelenül igaz! A bűnösök
között pedig én vagyok a legbűnösebb.

Lukács 5:31–32

31 Azonban Jézus válaszolt nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra,
hanem a betegeknek. 32 Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a
bűnösöket hívjam, hogy változtassák meg a gondolkodásukat és térjenek vissza
Istenhez.”

Lukács 7:34–35

34 Azután eljött az Emberfia, aki ugyanúgy evett és ivott, mint mások. Róla meg
azt mondjátok: »Nézzétek, milyen falánk és részeges! Ráadásul vámszedőkkel
és mindenféle bűnösökkel barátkozik!« 35 Ezzel maguk bizonyították a saját
ostobaságukat azok, akik ilyenféle »bölcsességeket« szoktak mondani.
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HÉTFŐ
Áhítat: 5. Hét

IMÁ K
1 Timóteus 1:15
„Bárcsak mindenki felismerné és elfogadná, hog y Krisztus Jézus
azért jött a világra, hog y a bűnösöket megmentse! Ez a mondás
kétségtelenül igaz! A bűnösök között pedig én vag yok a legbűnösebb.”

Elmé lk e d é s
Az evangéliumok tele vannak olyan példákkal, amelyekben Jézus bajba
keveredik a társasága miatt. Megvédett bűnös asszonyokat, együtt étkezett
a vámszedőkkel és megfordult a szegények, betegek és kirekesztettek
között. Jézus barátja volt az olyan embereknek, akik ártottak a hírnevének,
és nem érdemelték ki a barátságát – hozzánk hasonlóan. A bűnösök
megmentése miatt jött, és mi mindannyian biztosan beletartozunk ebbe a
csoportba.
Pál meglepő kijelentése Timóteusnak emlékeztessen saját helyzetünkre
– mi sem vagyunk jobbak azoknál, akikkel Jézus mutatkozott, teljesen
azonosak vagyunk! Amikor elfogadjuk Krisztus ingyen ajándékát, a
kegyelmet, megvan minden okunk arra, hogy megalázzuk magunkat és
beismerjük, mi sem vagyunk különbek, mint az általunk bűnösöknek
nevezett emberek. Nincs helye a büszkeségnek vagy önigazultságnak, ha
őszintén felmérjük a helyzetünket. Krisztus akkor lett a barátunk, amikor
nem érdemeltük meg, és erre a válaszunknak Páléhoz hasonlónak kellene
lennie: egy élet mások szükségeinek betöltésére.
Im a
Istenem köszönöm, hogy elküldted a Fiad, hogy a hozzám hasonló bűnösök
barátja legyen. Köszönöm, hogy kerested az elveszetteket és megtaláltál.
Segíts, hogy ilyen barátja legyek a körülöttem levő kitaszítottaknak.
Ámen.
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KEDD

5. Hét Igerészek

Márk 3:13–19

13 Jézus ezután fölment egy hegyre, és magához szólította azokat, akiket a többiek
közül kiválasztott. Ezek csatlakoztak is hozzá. 14 Tizenkét férfit jelölt ki — akiket
apostoloknak nevezett —, hogy állandóan vele legyenek, hogy kiküldje őket Isten
üzenetét hirdetni, 15 és hogy felhatalmazást kapjanak a betegek gyógyítására, meg
a gonosz szellemek kiűzésére: 16 Simont, akit elnevezett Péternek, 17 Jakabot és
Jánost, Zebedeus két fiát, akiknek a „Boanerges” nevet adta, amely azt jelenti:
„mennydörgés fiai”, 18 Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot,
Alfeus fiát, Taddeust, Simont, a zélótát, 19 és Júdás Iskáriótest, aki később elárulta
őt.

Márk 5:37

37 Ekkor Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, de a többieknek nem
engedte, hogy vele menjenek.

Márk 9:2–8

2 Hat nap múlva Jézus felment egy magas hegyre. Csak Pétert, Jakabot és annak
testvérét, Jánost vitte magával. Senki más nem volt velük. A hegyen Jézus a
tanítványok szeme láttára elváltozott. 3 A ruhája ragyogott, és olyan fehér lett,
amilyet a földön senki sem tud készíteni. 4 Majd megjelent Illés és Mózes,
és beszélgettek vele. 5 Ekkor Péter Jézushoz fordult: „Mester! Olyan jó itt
lenni! Készítsünk három sátrat: egyet neked, egy másikat Mózesnek, egyet meg
Illésnek!” 6 De nem tudta, mit mondjon, mert mindhárman nagyon megrémültek.
7 Ekkor egy felhő jelent meg fölöttük, és mindnyájukat beborította. A felhőből egy
hang hallatszott: „Ő az én szeretett Fiam! Őt hallgassátok, és engedelmeskedjetek
neki!” 8 Mire a három tanítvány körülnézett, már senki mást nem láttak, egyedül
csak Jézust.
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KEDD

Áhítat: 5. Hét

IMÁ K
Márk 9:2
„Hat nap múlva Jézus felment eg y magas heg yre. Csak Pétert,
Jakabot és annak testvérét, Jánost vitte magával. Senki más nem volt
velük. A heg yen Jézus a tanítványok szeme láttára elváltozott.”

Elmé lk e d é s
Még Jézusnak is szüksége volt néhány közeli barátra. Az elváltozás
jelenete a Márk 9-ben lenyűgöző beszámoló Jézusról, ahogyan néhány
tanítványának egy szempillantásra felfedi eljövendő királyságát és
dicsőségét. Bár Jézus kiválasztott néhány közeli tanítványt, ebben a
történetben van egy másik barátcsoport is, amit érdemes megjegyezni.
Miután Jézus átalakult, Mózes és Illés jelentek meg Vele. Mózes
képviselte a törvényt, Illés pedig a prófétákat, Isten kinyilatkoztatását az
Ószövetségben. A törvény és a próféták azonban csak árnyékok voltak. A
törvény és a próféták Isten kinyilatkoztatásai voltak, de Jézus Isten legfőbb
kinyilatkoztatása.
A Márk 9:4 szerint Mózes és Illés Jézussal beszéltek – vajon miről
beszélgettek? Lukács beszámolója (9:28–36) elmondja, hogy a
Jeruzsálembe indulásáról beszéltek. Ebben a halála és feltámadása
előtti kulcsfontosságú pillanatban, Jézus olyan barátokkal beszélt, akik
valamivel többet tudtak, mint a tanítványai. Egyikünk sem tapasztalt
semmi hasonlót ahhoz, amit Jézus Mózessel és Illéssel megbeszélt, de ez
a meghökkentő történet világossá teszi, hogy Jézusnak magának olyan
barátokra volt szüksége, akik hordozni tudták az Ő terheit, ismerve a
szenvedést, amelyet ki kell állnia.
Im a
Istenem, köszönöm a megtestesülésed. Köszönöm Fiadat, aki közvetlenül
megtapasztalta, mit jelent embernek lenni, és aki megmutatja számunkra
a barátság iránti igényünket. Mutasd meg, hogyan építsek hasonló
kapcsolatokat. Ámen.
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S Z E R DA
5. Hét Igerészek

Lukács 15:1–10

1 A vámszedők és a bűnösök mind Jézus köré gyűltek, hogy hallgassák őt. 2 De
a farizeusok és a törvénytanítók morgolódni kezdtek: „Ez az ember a bűnösökkel
barátkozik, sőt, együtt eszik velük!”
3 Ekkor Jézus a következő példázatot mondta nekik: 4 „Ha van száz juhod, és
az egyiket elveszted, mit teszel? Ugye, hogy ott hagyod a kilencvenkilencet a
pusztában, utána mész annak az egynek, amelyik elveszett, és addig keresed, amíg
meg nem találod? 5 Mikor pedig megtalálod, nagy örömmel a válladra veszed, 6 és
hazaviszed. Azután örömmel elújságolod a szomszédaidnak, hogy megtaláltad az
elveszett juhodat. 7 Ezért azt mondom nektek, nagyobb öröm lesz a Mennyben
egyetlen bűnös miatt, aki visszatér Istenhez, mint kilencvenkilenc igaz miatt,
akiknek nincs szükségük erre.
8 Vagy tegyük fel, hogy egy asszonynak van tíz ezüstpénze, és az egyiket elveszti.
Mit gondoltok, mit fog tenni? Lámpát gyújt, gondosan felsöpri az egész házat,
és addig kutat utána, amíg megtalálja az elveszett pénzt. 9 Azután örömmel
elújságolja a szomszédaidnak, hogy megtalálta elveszett ezüstpénzét. 10 Ezért azt
mondom nektek, Isten angyalai ugyanígy örülnek, amikor egy bűnös visszatér
Istenhez.”

Lukács 19:1–10

1 Ezután Jézus Jerikóba ért, és keresztülment a városon. 2 Élt ott egy Zákeus
nevű gazdag ember, aki a vámszedők vezetője volt. 3 Szerette volna megnézni,
hogy ki az a Jézus, de mivel alacsony termetű volt, nem látott semmit a sokaság
miatt. 4 Ezért előreszaladt, és felmászott egy fára, hogy lássa Jézust, aki arrafelé
ment. 5 Mikor Jézus a fa alá ért, felnézett rá, és azt mondta: „Zákeus, gyere le
gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.” 6 Zákeus ekkor lejött a fáról,
és örömmel befogadta Jézust a házába. 7 Amikor látták ezt az emberek, egymás
között morgolódni kezdtek: „Nézzétek, miféle bűnöshöz megy vendégségbe!”
8 Zákeus felállt, és a vendégek előtt ünnepélyesen megígérte az Úrnak: „Uram,
elhatároztam, hogy összes vagyonom felét szétosztom a szegények között. Akiket
pedig megkárosítottam, azoknak négyszer annyit fizetek vissza kárpótlásul.” 9 Jézus
erre így válaszolt neki: „Ma érkezett meg az üdvösség ehhez a családhoz, mivel
Zákeus is igazán Ábrahám fia lett. 10 Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse
az elveszetteket, és megmentse őket.”
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S Z E R DA
Áhítat: 5. Hét

IMÁ K
Lukács 19:10
„Mert az Ember f ia azért jött, hog y megkeresse
az elveszetteket, és megmentse őket.”

Elmé lk e d é s
Amikor Jézus szolgálatáról ilyen tömör kijelentést hallunk, csábító lehet az
üzenetének a leszűkítése. Leegyszerűsíthetjük egy földi és tárgyi dolgoktól
mentes lelki üzenetre. De az Ember Fia elnevezés magába foglalja Jézus
teljes földi szolgálatát. Lukács Jézust a teljes emberiség megmentőjeként, új
Ádámként, az új ember teremtőjeként mutatja be. Nemcsak azért jött, hogy
megkeressen egy elveszett juhot vagy érmét, hanem hogy az elveszetteket
bevegye új családjába, új nemzetébe, új népébe: a megváltottakéba.
Ez szemlélteti, hogy függőleges és vízszintes kapcsolataink mennyire
bensőségesen kapcsolódnak. Megváltásunk által nemcsak Istennel
békéltünk meg, hanem az általa megkezdett új teremtésnek is részesei
vagyunk. Lukács teljes evangéliuma ezt szemlélteti: amikor Jézus
megkezdte a szolgálatát kijelentette, hogy azért jött, hogy örömhírt
mondjon a szegényeknek, szabadulást hirdessen a foglyoknak, megnyissa
a vakok szemét, megszabadítsa az elnyomottakat, és hirdesse az Úr
kegyelmének idejét (4:18). Az új teremtés felavatására jött, amely egy
napon kiteljesedik. Azért jött, hogy teljes megváltó munkájának részeként
keressen és megmentsen minket, elveszetteket.
Im a
Istenem köszönöm, hogy kerestél és megmentettél! Köszönöm az új
teremtést, ami közeleg. Segíts, hogy a családod tagjaként éljek ennek a
valóságnak a fényében. Ámen.
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C S Ü TÖ RTÖ K
5. Hét Igerészek

Márk 12:30–31

30 Szeresd hát az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes
értelmeddel és minden erőddel!« 31 A második legfontosabb parancs pedig ez:
»Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!« Ezeknél nincs nagyobb parancs.”

Galata 5:14–17

14 Az egész Törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze: „Szeresd
embertársadat, mint saját magadat!” 15 De ha továbbra is marakodtok, végül még
elpusztítjátok egymást! 16 Éljetek a Szent Szellem állandó irányítása szerint, s
akkor a régi emberi természet kívánságait nem fogjátok teljesíteni! 17 Mert amire
a régi természetünk törekszik, az ellentétes azzal, amit a Szent Szellem akar. E
kettő tehát ellensége egymásnak. Ebből következik, hogy ha a Szent Szellem szerint
éltek, akkor nem azt fogjátok tenni, amit a régi természet szerint kívánnátok.
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C S Ü TÖ RTÖ K
Áhítat: 5. Hét

IMÁ K
Galata 5:14
„Az egész Tör vény ug yanis ebben az eg y mondatban foglalható
össze: »Szeresd embertársadat, mint saját magadat!«”

Elmé lk e d é s
Sok törvény van az Ószövetségben, melyek felvázolják számunkra, hogyan
kellett élnie Isten népének. Néhány közülük furcsának vagy feleslegesek
tűnik számunkra, de ezek határokat szabtak Isten népének, megmutatva,
hogyan éljenek egy közösségként Istent dicsőítő módon. Az összes olyan
törvény, amely kifejezetten azt határozza meg, hogyan kellene ennek a
közösségnek működnie és élnie, összefoglalható ebben az egyetlen fontos
törvényben: szeresd felebarátodat, mint magadat.
Isten iránti szeretetünk így válhat nyilvánvalóvá, hogy szeretjük a
sebezhető és nehezen szerethető embereket magunk körül, ahogyan Ő is
tette. Amikor Jézus erre a törvényre hivatkozott az irgalmas szamaritánus
történetében (Lukács 10:25–37), azt szerette volna megmutatni a
törvénytudónak, hogy túl kicsinyesen gondolkodik. Nem szabad
behatárolnod a felebarát meghatározását; tudatosan ki kell terjesztened
bárkire, akit Isten az utadba hoz. Ugyanez igaz ránk is: ahelyett, hogy
azt vizsgálnánk, ki iránt milyen kötelezettségeink vannak, szabadon
felajánlhatjuk szeretetünket és szolgálatunkat a körülöttünk lévő
kiszolgáltatottabbak számára.
Im a
Istenem, mutasd meg, hogyan szeressek úgy, ahogy Te tetted. Mutasd meg,
hogy kik a felebarátaim és hogyan szolgálhatom őket. Köszönöm, hogy
szeretsz, amikor nem érdemlem meg. Ámen.
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PÉNTEK
5. Hét Igerészek

Apostolok cselekedetei 2:42–47

42 Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a
közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak. 43 Az apostolok
által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet
támadt. 44 A hívők egy akaraton voltak, és amijük csak volt, mindent közösnek
tekintettek. 45 Akiknek valami vagyonuk volt, eladták, és az árát szétosztották a
testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. 46 Napról
napra rendszeresen összegyűltek a Templomban. Otthonaikban megtörték a
kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és 47 dicsérték Istent.
Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra
gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak, és csatlakoztak
hozzájuk.

Apostolok cselekedetei 20:7

7 Amikor a hét első napján összejöttünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál egészen
éjfélig beszélt, mert másnap tovább akart utazni.
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PÉNTEK
Áhítat: 5. Hét

IMÁ K
Apostolok 2:46–47
„ N a p r ó l n a p r a r e n d s z e r e s e n ö s s z e g y ű l t e k a Te m p l o m b a n .
Otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel
eg yütt ettek, és dicsérték Istent. Még azok is kedvelték őket, akik nem
tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra g yarapította a csoportot
olyanokkal, akik üdvösségre jutottak, és csatlakoztak hozzájuk.”

Elmé lk e d é s
Egy olyan világban, ahol a prédikációk és a dicsőítő zene könnyen elérhető
az interneten, sokan tűnödhetnek azon, mitől értékes egy kézzelfogható
gyülekezet. Ha összejövetelünk célja csupán a Biblia megismerése, akkor
nincs semmi okunk személyesen találkozni. A korai egyház e beszámolója
arra emlékeztet, hogy van valami sokkal fontosabb a találkozásainkban.
Amikor együtt töltjük az időt, eszünk és iszunk, beszélgetünk és nevetünk,
megosztjuk a történeteinket és közösséget építünk, tanúbizonyságot
teszünk Isten eljövendő királyságának jóságáról. Ezt semmi sem pótolhatja.
Isten az összejöveteleink által munkálkodik – Ő a korai egyház
összejövetelein vonta magához közel az embereket, és továbbra is egymással
való kapcsolataink tanúságát használja arra, hogy magához vonzzon
embereket. Az emberek letölthetnek egy prédikációt vagy hallgathatnak
dicsőítő zenét otthonuk kényelméből, de semmi sem pótolja a hús-vér
közösséget.
Im a
Uram, köszönöm a hívő közösség ajándékát! Segíts jó kapcsolatokat
kialakítani a gyülekezeti közösséggel, amelyek Rólad tesznek tanúságot és
közelebb vonzanak Hozzád másokat. Ámen.
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ELMÉLKEDŐ
KÉRDÉSEK
1. Hogy an viselked ett Jé zus a bűnö s ö kke l ? Ho gy an s ze re tte ő ke t, é s ho gy an ö s z tö n ö zt e
őke t arra , hogy ha gyj á k el a bűn ú tját?

2. Mi volt Jé z us célj a a z z a l, hogy eljö tt e b b e a vi l ágb a? Ho gy an m u tatko zo tt m e g a c é l j a
abban, ahogy a bűnösöknek titulál t e m b e re kke l vi s e l ke d e tt?

3. Mit je le nt, hogy szeresd ember tár s ad at, m i n t m agad at? ( Eg y ki s s e g í ts é g: n e m ar ró l
van s zó, hogy először is önma gun kat s ze re s s ü k!)

4. A z e ls ő gyüleke zet hogya n építet te a kö zö s s é g e t?

5. Mié r t f o ntos momentum a közös é tke zé s e g y kö zö s s é g é l e té b e n ? Mi t je l e n t a
je le nlé vő k sz á má r a , ha megosztj u k e g y m ás s al az é te l ü n ke t?

1 37

JEGYZETEK
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JEGYZETEK
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6 . H ét

„Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor
valaki az életét adja a barátaiért.”
JÁNOS 15:13
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IMA

JEGYEZD FEL IMAKÉRÉSEID ÉS
HÁLAOKAID MINDEN NAP!
Heti imatéma:
Imádkozz magadért!
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

KIHÍVÁS

A hozzájuk írt levélben Pál apostol arra kérte a rómaiakat, hogy adjanak tiszteletet egymásnak
(Róma 12:10). Ezen a héten gondolkozz el azon, hogyan tudnád kifejezni a megbecsülésedet és
tiszteletedet három barátod felé. Tedd ezt úgy, hogy nem vársz érte elismerést, csupán fejezd ki
megbecsülésedet és bátorítsd őket!
141

HÉTFŐ

6. Hét Igerészek

1 Péter 5:6–7

6 Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az ideje,
ő felemeljen benneteket! 7 Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel
rátok!
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HÉTFŐ
O LVA S D E L :

1 Péter 5:6–7
IMÁK:

1 Péter 5:7
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HÉTFŐ
Áhítat: 6. Hét

IMÁ K
1 Péter 5:7
„Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok!”

Elmé lk e d é s
Arra teremtettünk, hogy emberi kapcsolatokban éljünk, de a világ
bukottsága miatt ezek a kapcsolatok csalódást és fájdalmat okoznak. Ha
azonban belegondolunk, a szükségeinket egyedül Isten tudja betölteni,
nem pedig emberek. Amikor magányosak vagyunk, félünk vagy
szenvedünk Istenre támaszkodhatunk, és ő hordozza a terheinket, ő ad
megnyugvást. Amikor a barátaink nem megbízhatóak, Istenre mindig
számíthatunk.
Isten nem ígéri, hogy csillapítja a fájdalmunkat, meggyógyít, vagy
elveszi a földi léttel együtt járó szenvedést, de abba a reménységbe
kapaszkodhatunk, hogy az örökkévalóságban mindent tökéletessé tesz.
Istenre vethetjük minden gondunkat, mert tudjuk, hogy a szeretetét fejezte
ki azzal, hogy elküldte a Fiát, hogy meghaljon a bűnünkért a kereszten. Ha
a barátaink elhagynak is, Isten mindig mellettünk marad. Ha a barátaink
a saját érdekeiket helyezik is a mi jóllétünk elé, vigasztaljon meg a tudat,
hogy Krisztus helyettünk szenvedett és halt meg. Ha a barátaink le is
rázzák magukról a gondjainkat, Isten azt ígéri, hogy nehéz terheink helyett
könnyű igát ad (Mt 11:30).
Ima
Köszönöm Istenem, hogy soha nem hagysz el. Kérlek, adj olyan
barátságokat, amelyek téged dicsőítenek, nekem pedig örömet okoznak.
Köszönöm, hogy benned lelek mindenek felett álló nyugalmat és
békességet. Ámen.
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KEDD

6. Hét Igerészek

János 15:14–17

14 Ti pedig a barátaim vagytok, ha folyamatosan megteszitek, amit parancsolok
nektek. 15 Ezentúl már nem szolgák vagytok, mert a szolga nem tudja, hogy az ura
mit és miért tesz. Mostantól fogva a barátaim vagytok, mert mindent elmondtam
és megmutattam nektek, amit az Atyától hallottam és tanultam! 16 Nem ti
választottatok engem, hanem én választottalak titeket! Én bíztalak meg benneteket,
hogy menjetek, és teremjetek gyümölcsöt! Azt akarom, hogy maradandó
gyümölcsöket teremjetek, és hogy az Atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle a
nevemben. 17 Tehát ezt parancsolom nektek: isteni szeretettel szeressétek egymást!
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KEDD
O LVA S D E L :

János 15:14–17
IMÁK:

János 15:15

Igevers
MÁSOLD LE A
NAPI IGEVERSEKET
A BIBLIÁDBÓL.

Megfigyelés
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AZ IGESZAKASZBÓL.
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KEDD

Áhítat: 6. Hét

IMÁ K
János 15:15
„Ezentúl már nem szolgák vag ytok, mert a szolga nem
tudja, hog y az ura mit és miért tesz. Mostantól fogva a
barátaim vag ytok, mert mindent elmondtam és megmutattam
nektek, amit az Atyától hallottam és tanultam!”

Elmé lk e d é s
Nem érdemeljük meg, hogy Isten a barátjának nevezzen, de kegyelméből
abban a tiszteletben részesülünk, hogy kapcsolatban lehetünk vele. Izráel
identitása azon alapult, hogy visszaemlékeztek arra, hogyan szabadította ki
őket Isten az egyiptomi rabságból. A szabadulásra dicsőítéssel válaszoltak.
Tudták, hogy Isten az, aki embereket szabadít fel a rabszolgaságból, de azt
is tudták, hogy a szent Istentől tisztes távolságot kell tartaniuk. Ismerték
Isten törvényét is, viszont nem voltak mindig tisztában azzal, hogy mi a
törvények oka. Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy többé
már nem a rabszolgái, hanem a barátai, ezzel a testté válásának fontos
jelentésére mutatott rá: Isten felfedi magát nekünk.
Még mindig csak töredékesen ismerjük Istent, és egy egész örökkévalóságot
fogunk azzal tölteni, hogy teljességében megismerjük. Amikor Jézus
belépett ebbe a világba, úgy döntött, hogy bensőséges és közvetlen
módon fedi fel Isten személyét. Ebben a helyzetben a tanítványoknak
még több bepillantást engedett, és ezzel a kapcsolatuk is megváltozott.
Isten a barátainak nevez minket, mert bepillanthattunk az Ő megváltó
üdvtervébe.
Im a
Istenem köszönöm, hogy felfedted magad nekem. Köszönöm, hogy testet
öltöttél, és, hogy emiatt kapcsolatban lehetek Veled. Segíts, hogy a világ
megláthassa a Veled való kapcsolatomat. Ámen.
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S Z E R DA
6. Hét Igerészek

Példabesz édek 18:24

24 Van olyan barát, aki csak bajba kever,
de van olyan is, aki hűségesebb a testvérnél.

Zsidók 13:5–6

5 Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal,
amitek van! Mert Isten azt mondta: „Sohasem hagylak cserben, sem nem hagylak
magadra.” 6 Ezért bizalommal mondhatjuk: „Az Örökkévaló megsegít engem, nem
félek. Ember mit árthat nekem?”
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S Z E R DA
O LVA S D E L :

Példabesz édek 18:24, Zsidók 13:5–6
IMÁK:

Példabesz édek 18:24
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S Z E R DA
Áhítat: 6. Hét

IMÁ K
Példabeszédek 18:24
„ Va n o l y a n b a r á t , a k i c s a k b a j b a k e v e r,
de van olyan is, aki hűségesebb a testvérnél.”

Elmé lk e d é s
Néhányunk nem csupán csalódott a barátaiban, de nagyon mélyen meg
is sérülhettünk. A szoros kapcsolat Istentől kapott ajándék, de a közelség
kockázatokkal is jár. A hozzánk legközelebb álló személyek különösen
fájdalmas sebeket ejthetnek rajtunk, akár bántalmazhatnak vagy ki is
használhatnak. Még ha több egészséges és építő barátságunk is van, akár
egyetlen bántó kapcsolat miatt sokkal nehezebben bízunk meg másokban.
Amikor a kapcsolatokról való elképzeléseinket tönkreteszi az átélt
bántalmazás, úgy gondolhatjuk, hogy Isten is pont így bánna velünk. De
Isten reményt és vigasztalást nyújt, amikor magányt vagy fájdalmat élünk
át. Azt ígéri, hogy olyan hűséges marad hozzánk, ahogy egyetlen barátunk
vagy családtagunk sem képes rá. Ő soha nem változik, nem hagy cserben,
és mindig beteljesíti az ígéretét. Ajándékul kaptuk a Szentírást, amely az Ő
hűségére emlékeztet. Újra és újra ránk tekint, szeret, és nem fordít hátat az
Övéinek.
Im a
Köszönöm Istenem, hogy hűséges és jó vagy! Vigasztalj meg, amikor
mások megbántanak. Segíts, hogy az engem körülvevő gonoszság ellenére
is tudjak bízni Benned, és adj olyan békességet, amit csak Te tudsz adni.
Ámen.
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C S Ü TÖ RTÖ K
6. Hét Igerészek

János 15:13

13 Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért.

Róma 5:8

8 Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már
akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk.

Efézus 5:1–2

1 Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt kövessétek! 2 Éljetek az isteni
szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett bennünket: feláldozta értünk önmagát,
mint oltárra helyezett véres áldozatot és jó illatú füstölő áldozatot, amelyet Isten
szívesen fogad.
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C S Ü TÖ RTÖ K
O LVA S D E L :

János 15:13, Róma 5:8, Efézus 5:1–2
IMÁK:

János 15:13
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C S Ü TÖ RTÖ K
Áhítat: 6. Hét

IMÁ K
János 15:13
„Nincs annál nag yobb szeretet, mint amikor
valaki az életét adja a barátaiért.”

Elmé lk e d é s
Jézus azzal mutatta meg az irántunk lehető legnagyobb szeretetét, hogy
értünk adta az életét. És nemcsak a barátaiért hozta meg ezt az áldozatot,
hanem még az ellenségeiért is. Azokért halt meg, akik a keresztre feszítését
követelték, akik ellenezték a szolgálatát, és még a tanítványokért is, akik
magára hagyták a kereszt alatt. Értünk is meghalt, azokért, akik vétkezünk
ellene, bántjuk az Ő gyermekeit, és olyan sokszor tévesen mutatjuk be Őt a
világban. A létező legnagyobb szeretetet mutatta meg azzal, hogy meghalt
azokért a barátaiért, akik az ellenségeiként viselkedtek.
Arra vagyunk elhívva, hogy a közösségeinkben ezt az önzetlen szeretetet
éljük meg. Ahogy Krisztus is tettekkel mutatta meg a szeretetét, nekünk
is a tetteinkkel kell megmutatnunk a szeretetünket a világnak. Kövessük
Jézus példáját abban, hogy odalépünk azokhoz, akiket a világ semmibe
vesz, és legyünk feléjük könyörületesek. Tegyünk bizonyságot Krisztus
áldozatáról azzal, hogy megmutatjuk a világnak, mi is készek vagyunk
feláldozni a kényelmünket és a kiváltságainkat mások javára.
Im a
Istenem köszönöm, hogy a legnagyobb áldozatot hoztad meg értem.
Köszönöm, hogy már akkor is a barátodként szerettél, amikor az ellenséged
voltam. Hadd adhassam én is ezt a szeretetet másoknak. Ámen.
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PÉNTEK
6. Hét Igerészek

Filippi 2:1–18

1 Várhatok-e tőletek bátorítást, vagy isteni szeretetből fakadó vigasztalást
Krisztusban? Van-e igazi közösségünk egymással a Szent Szellemben? Van-e
bennetek könyörületesség és együttérzés irántam? 2 Ha igen, akkor tegyétek
meg, amire kérlek titeket, hogy az örömömnek ne maradjon semmi híja!
Hozzátok összhangba egymással a gondolkozásotokat, és ugyanazzal az isteni
szeretettel szeressétek egymást! Éljetek teljes egyetértésben, és ugyanarra a
célra törekedjetek! 3 Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket!
Ellenkezőleg, legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben
magatokkal szemben! 4 Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem
mindenki a másik javát keresse! 5 Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát
bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki
6 öröktől fogva isteni természetű,
mégsem ragaszkodott ahhoz,
hogy Istennel egyenlő.
7 Önként mondott le minden dicsőségéről,
vállalta, hogy szolgává legyen,
és emberré lett.
8 Szolgai formában élve a földön,
még jobban megalázta magát,
engedelmes volt egészen a kereszthalálig!
9 Isten ezért mindenek fölé emelte,
s olyan nevet adott neki,
amely minden névnél hatalmasabb.
10 Térdet hajt minden teremtmény
Jézus nevére
Mennnyen, Földön és föld alatt,
11 s minden nyelv megvallja,
hogy Jézus Krisztus az Úr,
az Atya Isten dicsőségére!
12 Szeretett testvéreim, ti mindig hallgattatok rám, amikor közöttetek éltem.
Most, hogy távol vagyok, még sokkal fontosabb, hogy engedelmeskedjetek. Isten
iránti teljes tisztelettel, sőt istenfélelemmel tegyétek teljessé és vigyétek véghez
mindazt, ami az üdvösségetekből következik! 13 Mert maga Isten az, aki végzi
a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet
szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni, amit kell. 14 Mindezt
azonban elégedetlenség és panaszkodás nélkül tegyétek! 15 Akkor Isten ártatlan
és tiszta gyermekei lesztek, akikben senki sem találhat hibát. E gonosz és romlott
nemzedékben úgy ragyogtok, mint a csillagok a sötét éjszakában, 16 miközben
Isten életet adó üzenetét hirdetitek nekik. Ezért majd dicsekedni fogok
veletek a Krisztus Napján, amikor ő visszajön. Akkor látni fogom, hogy nem
hiába fáradoztam közöttetek. Akkor látszik majd meg, hogy a versenypályát
végigfutottam, és győztem. 17 Hitetek által egész életetek olyan, mint Isten oltárán
az áldozat. Lehet, hogy ehhez az áldozathoz — italáldozatként — a saját halálomat
is hozzá kell adnom. De még ha így is történne, akkor is boldog leszek, és együtt
örülök veletek. 18 Ti is örüljetek ennek velem együtt!
1 58

Róma 12:9–21

9 A bennetek lévő isteni szeretet képmutatás nélkül jusson érvényre! Gyűlöljetek
minden gonoszságot, viszont ragaszkodjatok ahhoz, ami jó! 10 Testvéri szeretettel
szeressétek egymást, és a másik testvérnek mindig adjatok nagyobb tiszteletet,
mint amit tőle vártok! 11 Ha dolgozni kell, ne lustálkodjatok, a Szent Szellem
tüze lobogjon bennetek, hiszen az Urat szolgáljátok! 12 A reménység töltsön
be örömmel! Legyetek türelmesek és kitartók, ha nehézségek vesznek körül!
Állandóan imádkozzatok! 13 Isten népét segítsétek adományaitokkal, ha szükségük
van rá! Gyakoroljátok a szíves vendéglátást! 14 Még azokat is áldjátok, akik
üldöznek vagy zaklatnak titeket! Ne kívánjatok nekik semmi rosszat, hanem
áldjátok őket! 15 Örüljetek együtt azokkal, akik örülnek, és sírjatok azokkal,
akik sírnak! 16 Éljetek egyetértésben és összhangban egymással! Ne legyetek
büszkék, hanem az egyszerű emberekkel vállaljatok közösséget! Ne becsüljétek
túl magatokat! 17 Ha valaki rosszul bánik veletek, ne álljatok bosszút rajta! Arra
törekedjetek, amit mindenki jónak és nemesnek tart! 18 Tegyetek meg mindent,
ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek! 19 Szeretett testvéreim,
ne álljatok bosszút magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert meg van
írva: „A bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az Örökkévaló.”
20 Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni! Mert
olyan ez, mintha izzó parazsat tennél a fejére.” 21 Ne hagyd, hogy a gonosz
legyőzzön téged! Tedd azt, ami jó és helyes — ezzel te fogod legyőzni őt!
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PÉNTEK
Áhítat: 6. Hét

IMÁ K
Róma 12:9–10
„A bennetek lévő isteni szeretet képmutatás nélkül jusson ér vényre!
G yűlöljetek minden gonoszságot, viszont ragaszkodjatok ahhoz, ami
j ó ! Te s t v é r i s z e r e t e t t e l s z e r e s s é t e k e g y m á s t , é s a m á s i k t e s t v é r n e k
mindig adjatok nag yobb tiszteletet, mint amit tőle vártok!”

Elmé lk e d é s
Az egyik legalapvetőbb Bibliai tanítás az emberi kapcsolatokról ez: helyezz
másokat magad elé. Ez az, amit a „másik testvérnek mindig adjatok
nagyobb tiszteletet” jelent, vagyis, hogy túlszárnyaljuk egymást abban,
hogy jót teszünk egymással. Arra vagyunk elhívva, hogy alázatosak
legyünk, hogy alávessük a közösség érdekeinek a kiváltságainkat és a
kívánságainkat. Egy egészséges közösségben azonban nem sikkadnak el a
szükségeink, mert mások viszont azon vannak, hogy minket szolgáljanak.
Kölcsönös szeretet, és egymás javának keresése jellemzi az ilyen
közösségeket.
Hogy ez nem hangzik túl életszerűnek és kivitelezhetőnek? Mert nem is
az. Isten az Ő kegyelméből útmutatást ad a Szentírásban arra nézve, hogy
hogyan épüljenek fel a közösségek, hogyan gondozzuk a jó kapcsolatokat,
de ezeket a szabályokat nem tudjuk Isten kegyelme nélkül betartani,
és nem is lehet őket tökéletesen követni, amíg az örökkévalóságba nem
érünk. A reménységünk nem a saját erőfeszítéseinkben van, hogy majd jót
teszünk és megpróbáljuk szeretni egymás. A reménységünk abban áll, hogy
Isten szeret minket, és ez a szeretet ösztönöz az egymás iránti szeretetre,
felkészít arra, hogy szeressük egymást és reményt ad, hogy a bűntelen
jövőben a kapcsolataink tökéletesek lesznek.
Im a
Köszönöm Istenem, hogy tökéletesen szeretsz minket. Ajándékozz meg
azzal a kegyelemmel, amelyre szükségünk van, hogy jól tudjuk egymást
szeretni, és tiszteletben tartsuk az egész közösségünk szükségeit. Köszönöm
a barátság ajándékát. Ámen.
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ELMÉLKEDŐ
KÉRDÉSEK
1. Mit je le nt Jé z usr a bíz ni a gond j a i n kat? Ho gy an te he tjü k m e g e z t n ap i s z i n te n ?

2. Hogy an lesz ünk Jé z us ba r á ta i a zál tal , ho g y e n ge d e l m e s ke d ü n k Ne ki ?

3. Mik or gond oskod ott Isten ba r á tság o kró l , am i ko r kü l ö n ö s e n n ag y s z ü ks é g e d vo l t
rájuk ? Hogya n bá tor ít a múltbeli g o n d o s ko d ás a, ho g y a jövő b e n i s g o n d o t vi s e l m a j d
rólad?

4. Jé zus f e lá ld ozta a z életét a ba r á ta i é r t. Ho gy an b i zo n y í to tta e z az i r án tu n k val ó
hat alm as szeretetét?

5. Mit je le nt a képmuta tá s nélküli s ze re te t? Ho gy an l e he tü n k e gy m ás i r án t
e lköt e le zettek kölcsönös szeretetb e n ?
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1 65

LÉGY TISZTÁBAN ISTEN
I G É J É N E K I G A Z S Á G A I VA L !
Is t e n s zeret tég ed.
Még akkor is, amikor méltatlannak érzed magad, és olyan, mintha a világ összeesküdött volna
ellened, Isten szeret téged – igen, téged – és egy csodálatos céllal teremtett meg.
Isten Igéje ezt mondja: „Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda
cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon” (János 3:16).

A bűnün k elválaszt Isten től.
Természetünknél fogva és döntéseinkből adódóan mindannyian bűnösök vagyunk, ezért el vagyunk
választva Istentől, aki szent.
Isten Igéje szerint „minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében
részesüljön.” (Róma 3:23).

Jé z us m eg halt azér t, hog y n e ked élet ed leg yen.
A bűn következménye a halál, de a te történetednek nem kell itt végződnie! A megváltás, amely
Isten ingyenes ajándéka, elérhető a számodra, és ennek oka csakis az, hogy Jézus magára vette a
büntetést a mi bűneinkért amikor meghalt a kereszten.
Isten Igéje így szól: „A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka
ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban” (Róma 6:23), „Isten azonban azzal mutatta
meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még
bűneinkben éltünk”
(Róma 5:8).

Jé z us é l!
A halál nem tarthatta fogva, és három nappal azt követően, hogy testét a sírba helyezték,
Jézus feltámadt, örökre legyőzve bűnt és halált. Ma pedig a mennyben él, és helyet készít az
örökkévalóságra azoknak, akik hisznek Benne.
Isten Igéje szerint „Atyám házában sokak számára van lakóhely. Ha nem így volna, megmondtam
volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. Miután elkészítettem,
visszajövök értetek, és magammal viszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is”
(János 14:2-3).
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Ige n, i g en is TU DHATOD, hog y a bűneid meg vannak bocs át va!
Csak fogadd el Jézust, mint a megmenekülés egyetlen útját…
Jézus Megváltóként történő elfogadása nem arról szól, hogy mi mit tudunk tenni, hanem sokkal
inkább arról, hogy hiszünk abban, amit Jézus már régen elvégzett. Ehhez az kell, hogy felismerd
saját bűnösséged, elhidd, hogy Jézus meghalt a bűneidért, és kérd a megbocsátást Jézus a kereszten
érted elvégzett munkájába helyezve minden bizalmad.
Isten Igéje azt írja, hogy „Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy
Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert belül, a szívünkben jön létre az a hitbeli
meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, amit
hiszünk, akkor üdvözülünk” (Róma 10:9-10).

De h o g y an n éz ki ez a g y akorlat ban?
Őszinte szívvel elimádkozhatod a következő egyszerű imát:

Istenem!
Tudom, hogy bűnös vagyok, de egyetlen napot sem akarok
többé a Te bőséges szereteted és megbocsátásod nélkül leélni.
A bocsánatodat kérem.
Hiszek abban, hogy meghaltál a bűneimért és feltámadtál.
Odaadok mindent, ami vagyok, és arra kérlek,
hogy légy az életem Ura.
Segíts, hogy elfordulhassak a bűntől, és Téged követhesselek!
Kérlek, taníts meg arra, hogy mit jelent szabadságban járni,
és a Te kegyelmedben élni, és segíts növekedni
a Te útjaidon ahogy egyre jobban kereslek Téged.
Ámen.
Ha most imádkoztad el ezt az imádságot, (vagy valami hasonlót a saját szavaiddal), akkor kérünk,
küldj nekünk egy e-mailt az lgghungary@gmail.com címre.
Leghőbb vágyunk, hogy segítsünk neked elindulni ezen az izgalmas utazáson, amit Isten
gyermekeként kezdesz el!
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I S T E N H O Z O T T,
BARÁTOM!
A Szeresd Nagyon Istent szolgálat azért jött létre, hogy ösztönözze, bátorítsa és segítse a nőket az
egész világon, hogy Isten Igéjét tegyék első helyre az életükben.

ÖS Z TÖ N ZI
a nőket Bibliatanulmányain keresztül, hogy mindennapi életükben Isten Igéje legyen az első helyen.

BÁTO RÍ TJA
a nőket az online közösség és a személyes felelősségvállalás által, hogy járjanak Istennel naponként.

S E G Í TI
a nőket, hogy növekedjenek hitükben és hatékonyan érjenek el másokat Krisztus számára.
A Szeresd Nagyon Istent olyan hölgyek csodálatos közössége, akik a technológia különböző eszközeit
használva felelősséget vállalnak egymás előtt, hogy rendszeresen tartanak csendességet Istennel.
Egy egyszerű Bibliaolvasó tervvel kezdjük, de a dolog itt nem ér véget.
Néhányan otthonokban és helyi gyülekezetekben jönnek össze, míg mások online kapcsolatot
tartanak fent más nőkkel az egész világon. Bármilyen módszerről is legyen szó, szeretettel fogjuk
meg egymás kezét míg az a közös cél lebeg a szemünk előtt: hogy Szeressük Nagyon Istent az
életünkkel.
A Szeresd Nagyon Istent szolgálatban valódi, hiteles nőket találsz. Olyan nőket, akik nem
tökéletesek, mégis Isten megbocsátott nekik. Olyan nőket, akik magukból minél kevesebbre
vágynak, de Jézusból annál többre. Olyan nőket, akik arra vágynak, hogy megismerjék Isten Igéjén
keresztül, mert tudják, hogy az Igazság átformál és szabaddá tesz. Olyan nőket, akik együtt többre
mennek, akiket áthat Isten Igéje és akik közösségben vannak egymással.
A Szeresd Nagyon Istent egy 501 (C) (3) non-profit szervezet. A szolgálat anyagi hátterét
felajánlások és az online Bibliatanulmányozó naplók és könyvek bevétele biztosítja. Az Szeresd
Nagyon Istent szolgálat elkötelezett a minőségi tanulmányozó anyagok készítése mellett és abban
hisz, hogy az anyagiak soha nem lehet akadálya annak, hogy bárki részt vehessen bármelyik
Bibliatanulmányunkban. Minden tanulmányozó napló angol és egyéb nyelveken is teljesen
ingyenesen letölthető a LoveGodGreatly.com oldalon azok számára, akik nem tudják megvásárolni.
A tanulmányozó naplókat és könyveket az Amazon weboldalán meg is lehet vásárolni. Keress rá a
“Love God Greatly” szavakra és megjelenik az összes tanulmányozó anyagunk. A bevételünk 100%át arra fordítjuk, hogy támogassuk a Szeresd Nagyon Isten szolgálatot, hogy elérhessünk nőket az
egész világon, és bátoríthassuk, ösztönözhessük és segíthessük őket Isten Igéjével.
KÖSZÖNJÜK, hogy te is velünk tartasz!
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NEKED

Amit kínálunk
Fordítás 30+ nyelvre

Több, mint 200 ország szolgálatában

Bibliaolvasási tervek

Bibliatanulmányi naplók

Online bibliatanulmányok

Csoportok

Szeresd Nagyon Istent
applikáció (csak angolul)

Szeresd Nagyon Istent
Biblia (csak angolul)

Amit minden tanulmánynál megtalálsz
Heti 2-3 blogbejegyzés

Heti kihívások

Napi áhitatok

Elmélkedő kérdések minden héten

Memoriterek

Tanulmányok közti olvasási terv

Tanulmányaink
Örök szövetség

Félelem és aggodalom

Jézus a mindenünk

Jakab

János 1, 2, 3 – Ismerd meg a szeretetet

Filippi

Erőt kaptunk – Egykor és most

1. és 2. Timóteus –
Megélni az evangéliumot

Félelem és aggodalom

Teljesen odaszánva

Feltámadt

Megtörve és megváltva

Közelebb Istenhez

Kövesd a bölcsességet

Boldogmondások

Mindenért hálát adjatok

Eszter – Hogy ebben a
veszedelmes időben helytállj

Isten megbocsát neked
Dávid

A szavak hatalma

Prédikátor könyve

Józsué könyve – Járj győztesen

Növekedés ima által

Igazságosan cselekedj, Őrizd meg a
hűséges szeretetet, Alázatosan élj

Isten nevei

Hűséges szeretet

A galatákhoz írt levél

Válaszd a bátorságot

Zsoltárok 119

Isten ígéretei

Péter első és második levele

Jónás könyve – Szeresd a
szeretetre nem méltókat

A karácsonyhoz vezető út

Hazugság helyett igazság

A hála forrása

1. és 2. Thesszalonika – Reményteljes jövő

Isten szeret téged

Közösségre teremtve
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