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1.

Mekkora Isten hatalma?

1Mózes 18,10–11.13–14
„Egyikük azt mondta: Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és feleségednek, Sárának akkor már fia lesz! Sára közben ott hallgatódzott a háta
mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat… De az Úr megkérdezte
Ábrahámot: Miért nevetett Sára, és miért mondta: Ugyan, hogy szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő
múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.”
A 200 tonnás Columbia űrsikló elstartolt. Hosszú lángcsóvát húzott
maga mögött. Két perccel később elérte a 37 km-es magasságot. 2720 km/
óra sebességgel kerülte meg a Földet. Gondold csak el, milyen hatalmas
erőnek kellett kilöknie azt az óriási űrhajót ahhoz, hogy ekkora sebességgel száguldjon az űrben!
Képzeld, Isten még ennél is hatalmasabb! A Biblia azt mondja, hogy az
Úrnak nagy a hatalma (Náhum 1,3). Ő alkotta a Mennyet és a földet. Isten szólt, és meglett. Ő mindenható. Ő áll minden nép fölött. Hatalmának
nincsenek korlátjai. Mindent megtehet.
A Biblia beszél Ábrahámról és Sáráról. Isten megígérte nekik, hogy sok
utóduk lesz, de még sokáig nem született gyermekük. Egy nap, amikor
Sára és Ábrahám már majdnem száz évesek voltak, Isten elküldte angyalát
Ábrahámhoz. Az angyal elmondta nekik, hogy a következő esztendőben
Sára fiút fog szülni. Ez teljesen lehetetlennek tűnt! Amikor Sára elnevette
magát, az angyal megkérdezte: „Van-e valami lehetetlen az Úr számára?”
(1Mózes 18,14). És valóban! Sárának fia született! Mivel Isten mindenható,
még ezt a lehetetlen dolgot is meg tudta tenni. Legközelebb, amikor valami nehézséggel találod szembe magadat, emlékezz rá, hogy Isten hatalma
végtelen, tud és akar is segíteni neked.
Gondold át!
Hányféleképpen mutatja meg Isten a hatalmát?
Imádkozhatsz így is:
Istenem, dicsérlek, mert mindenható vagy. Segíts Benned
bíznom, amikor olyan problémáim vannak, amelyeket
képtelen vagyok megoldani! Segíts emlékeznem arra,
hogy a Te hatalmad végtelen! Jézus nevében. Ámen.
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2.

Ki irányít?

Kolossé 1,15–17
„Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Mert
benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.”
Mondta már neked anyukád, hogy most te leszel a felelős? Amikor valamit rád bíznak, és te irányíthatod a dolgokat, az olyan, mintha te lennél
a főnök. Te felelsz azért, hogy valami meglegyen.
Elgondolkoztál-e már azon, hogy ki irányítja ezt a világot? A Biblia azt
mondja, hogy Isten szuverén, korlátlan Úr. Ez azt jelenti, hogy mindent Ő
irányít és ellenőriz. Bármit jogában áll megtenni, de nem tartozik senkinek számadással. Ő a legfőbb uralkodó. Senki sincs Fölötte. Mindig, mindenki fölött és mindenen uralkodik. Semmi olyan nem történhet, amit
Isten nem enged. Ő ellenőriz mindent éjjel és nappal, 24 órán keresztül,
a hét minden napján, az évnek mind az 52 hetében. Soha nem alszik, és
soha nem megy szabadságra.
Meddig uralkodik majd Isten? A Biblia ezt mondja: „Az Úr uralkodik
örökkön örökké!” (2Mózes 15,18). A dolgokat eddig is mindig Isten irányította, és ezután is Ő irányít majd mindent. Mit jelent ez neked? Történhet
bármi az életedben, nem kell megijedned, nem kell aggódnod, mert Isten
irányítja a dolgokat. Nagyon szeret téged, és azt akarja, hogy teljesen bízd
Rá magad.
Ő a leghatalmasabb Úr. Ő a királyok Királya.
Gondold át!
Melyik mondat jelenti azt, hogy Isten mindig, mindenkin és
mindenen uralkodik?
Isten szeret. Isten szuverén. Isten megbízható. Isten szent.

Imádkozhatsz így is:
Istenem, jó tudni, hogy Te mindenek fölött állsz. Kérlek,
segíts Benned bíznom mindennap! Jézus nevében. Ámen.
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3.

Az én életemet is Isten irányítja?

Róma 8,26.28
„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik
értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal… Azt pedig tudjuk, hogy akik
Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök
elhatározása szerint elhívott.”
Isten szuverén – mindig Ő irányítja az eseményeket. Azt teszi, amit jónak lát. Ő dönti el, hogy megtehetjük-e azt, amit elterveztünk. Teljes hatalma van minden ember fölött. Semmi olyan nem történik az életünkben,
amit Isten ne tartana ellenőrzése alatt.
Érezted-e már úgy, hogy a te életedet nem irányítja senki? Talán valaki,
akit szeretsz, megsérült egy balesetben, vagy meghalt egy súlyos betegségben. Vagy a családotok nehéz időket él, mert apukád vagy anyukád,
vagy esetleg mindketten elveszítették az állásukat. Talán valaki bánt, vagy
igazságtalanul bánik veled. Amikor megbetegszel, vagy gondjaid vannak,
akkor is hidd el, hogy Isten szeret és tud mindenről. Ha már Hozzá tartozol, a kezében hordoz, és mindig a javadra fordítja azt, ami történik veled.
Ez még akkor is így van, ha a mostani helyzetet reménytelennek látod.
A Biblia ezt mondja: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak
minden javukra szolgál” (Róma 8,28). Az életedben nem lehet olyan kicsi
dolog, amelyről Isten ne tudna, de olyan nagy sem, amelyet ne lenne képes
irányítani. Lehet, hogy te nem mindig érted, mi miért történik, de Isten ért
és irányít mindent. Nyugodtan rábízhatod magad!
gondold át!
Mire kellene emlékeztetned magadat a nehéz időkben?

Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy kezedben tartod az életemet.
Kérlek, juttasd mindig eszembe, hogy szeretsz, és mindig
azt teszed, ami nekem a legjobb. Jézus nevében. Ámen.
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4.

Látszik-e az életemen, hogy Isten irányítja?

Filippi 4,6–7
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége,
mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.”
Isten soha nem ígért gyermekeinek fájdalom és gond nélküli életet. Miközben tervét megvalósítja az életünkben, bizony megengedi, hogy rossz
dolgok is történjenek velünk.
Olyankor is ugyanolyan fontos bíznod Istenben, mint amikor jól mennek a dolgok. Ha nem bízol Benne, tulajdonképpen nem hiszed el, hogy
a dolgokat Ő irányítja, és hogy Ő jó. Isten arra akar megtanítani, hogy
szüntelenül csak Benne bízzál: akkor is, amikor minden jól megy, és akkor
is, amikor nehéz.
Miből látható, hogy az életedet Isten irányítja? Abból, hogy ha gond,
probléma adódik az életedben, nem esel kétségbe, nem esel pánikba, hanem azonnal Istenhez fordulsz. Neki öntöd ki a szívedet, mert tudod, hogy
jó célja van azzal is, ami történt. Eközben Istentől megmagyarázhatatlan
békességet és belső nyugalmat kaphatsz. Másoknak is fel fog tűnni, men�nyire másképpen viselkedsz a bajban.
gondold át!
Mikor kellene Istenben bíznod?
Amikor jól mennek a dolgok. Soha.
Amikor baj van.
Mindig.

Imádkozhatsz így is:
Istenem, segíts Benned bíznom akkor is, amikor jól
mennek a dolgok, és akkor is, amikor nehézségeim vannak!
Köszönöm a Te békességedet. Jézus nevében. Ámen.
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5.

Mennyire szeret engem Isten?

Róma 5,6–8
„Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus
az istentelenekért. Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért
talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor
még bűnösök voltunk.”
Ugye tudod, mi a szeretet? Amikor szeretsz valakit, szeretnél mindig
a közelében lenni, gondoskodni róla és kedveskedni neki. Ha az illető
megbánt, kész vagy megbocsátani. A szeretet tehát nem csak érzelem, tettekben is megmutatkozik.
Isten szeretete sokkal hatalmasabb, csodálatosabb annál a szeretetnél,
amelyet mi, emberek egymás iránt érezni tudunk. Ráadásul végtelen. A
Jeremiás 31,3-ban ezt mondja nekünk: „Örök szeretettel szerettelek”.
Olyan idő soha nem volt, hogy Isten ne szeretett volna. Szeretett már
születésed előtt is. Pontosan tudta, mikor fogsz megszületni, kik lesznek
a szüleid, milyen színű lesz a hajad és a szemed. Annyira szeret, hogy a
legjobbat akarja neked.
Ezt meg is mutatta. Elküldte egyetlen Fiát, az Úr Jézust, hogy meghaljon egy kereszten. Isten annyira szeret, hogy a saját Fiát büntette meg helyetted. Erre azért volt szükség, hogy te megmenekülj a bűneidért járó büntetéstől. Mit válaszolsz erre?
gondold át!
Hogyan mutatta meg Isten azt, hogy mennyire szeret?

Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm az irántam való hatalmas szeretetedet.
Segíts, hogy én is tudjalak szeretni Téged, és tudjam
a legjobbat adni Neked! Jézus nevében. Ámen.
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6.

Isten soha nem hagy cserben?

5Mózes 7,7–9
„Nem azért szeretett meg,… mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok,… hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az
esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős
kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a
fáraónak kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át
azokkal, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait.”
Megtörtént már veled, hogy valaki nem tartotta meg az ígéretét? Valaki,
akire nagyon számítottál, cserbenhagyott. Talán azt kérdezted magadban:
Lehet-e egyáltalán számítani valakire az életben?
A Biblia szerint egyvalaki van, aki soha nem hagy cserben, aki soha
nem fogja megszegni ígéreteit. Ez a Valaki Isten. Isten mindig hűséges
marad Igéjéhez és minden ígéretéhez, amelyeket tett. Mivel tökéletes, nem
okozhat neked csalódást. Az 5Mózes 7,9 ezt mondja: „Tudd meg tehát,
hogy a te Istened, az Úr az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja
szövetségét”. Ez az igazság békességet és biztonságérzetet adhat minden
napra.
De gondoltál-e már arra, hogy te is tudsz hűtlen lenni Istenhez? Például, amikor az iskola ebédlőjében nem imádkozol ebéd előtt, mert az
ciki. Vagy a dolgozatnál puskázol. Vagy amikor azért változtatsz a véleményeden, mert félsz, hogy kiközösítenek. A jó hír az, hogy Isten minden
hűtlenséged ellenére is hű marad hozzád. Soha nem fordul el tőled, és nem
hagy cserben. Ha pedig bűnbánattal jössz Hozzá, arra is kész, hogy az elrontott dolgokat jóra fordítsa.
gondold át!
Ki az, aki soha nem szegi meg a neked tett ígéreteit?
Isten.
Mások.
A Sátán.

Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy Jézusért soha nem
hagysz magamra. Köszönöm, hogy mindennap
hűséges vagy hozzám. Jézus nevében. Ámen.
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7.

Isten tud mindent?

Ézsaiás 55,8–9
„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem
az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál.”
Ismersz-e valakit, aki azt gondolja magáról, hogy mindent tud? Talán
úgy tesz, mintha minden kérdésedre tudná a választ, és minden dolgozatára
kitűnő osztályzatot kap. Azt gondolod, hogy ő a legokosabb a világon. Bármennyit is tud a barátod, Istenhez képest az ő tudása semmi.
Isten az, aki valóban mindent tud. Emellett bölcs is. Ez azt jelenti, hogy
teljesen ért és átlát mindent, tudja, mit, miért és mikor tegyen. Tudását a
lehető legjobb módon és a legjobb célokra használja. Ezért tervei tökéletesek.
Bölcsessége a teremtésben is megmutatkozik: „Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad…” (Zsoltárok 104,24).
Téged is Ő alkotott, ezért pontosan tud rólad mindent. Tudja, mire van
igazán szükséged, és mi válik leginkább hasznodra egy adott helyzetben.
Tudja, mit akar tanítani neked akár még a nehézségekkel is. Ezért minden
körülmények között megbízhatsz Benne.
gondold át!
Mely állítások igazak?
Isten mindent tud.
Te tudod, mi a legjobb neked.

Az emberek mindent tudnak.
Isten tudja, mi a legjobb neked.

Imádkozhatsz így is:
Istenem, Te alkottál, ezért teljesen ismersz. Rád bízom magamat,
mert tudom, hogy bármi történik is az életemben, Te arról
tudsz, és Te nem akarsz rosszat. Jézus nevében. Ámen.
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8.

Mit tesz Isten értem?

Máté 6,25–26
„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy
mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a
tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem
vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok
táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál?”
Mindnyájunknak vannak szükségleteink, mint például az ennivaló, a ruházat, az otthon. Ezeket most a szüleid, nevelőid biztosítják. De tudod-e,
hogy valójában Isten gondoskodik ezekről?
Sőt, azt is tudja, mire van még szükséged: szeretetre, elfogadásra és biztonságérzetre. Azok, akik gondodat viselik, nem mindig tudnak mindent
megadni neked. A családod esetleg mások segítségére szorul. Néha talán
megpróbálod te magad megszerezni azt, amire szükséged van. Akárhogyan is van, Isten azt szeretné, ha elsősorban Tőle várnád, hogy gondot
viseljen rólad. Ha már az Ő gyermeke vagy, úgy törődik veled, ahogyan
senki más.
Ezt Pál apostol is megtapasztalta. Ő bátorít így másokat: „Az én Istenem
be fogja tölteni minden szükségeteket” (Filippi 4,19). Övé a világ minden
gazdagsága. Soha, semmiben nem szenved hiányt, így bármit meg tud
adni, amire szükséged van.
Isten nem azt ígéri, hogy mindent megad, amit csak kívánsz. Ennek ellenére arra biztat, hogy bátran mondd el Neki, amire vágysz, és bízz Benne
mint szerető mennyei Atyádban. Egy jó édesapa is azt akarja adni a gyermekeinek, ami nekik a legjobb.
gondolt át!
Mondj néhány dolgot, amiket Isten meg tud adni!

Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy mindent meg tudsz adni,
amire szükségem van. Hiszem, hogy meg is teszed.
Jézus nevében. Ámen.
© 2020 Child Evangelism Fellowship, Inc. Minden jog fenntartva!

CsodAklikk .com

9.

Mit tesz Isten a világban?

Ézsaiás 40,28–29
„Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.”
Isten megteremtette a világot; Ő teremtett mindent, ami benne van. A
Bibliában ezt olvassuk: „Te alkottad az eget, az egek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket és mindent, ami bennük
van. Te adsz életet mindnyájuknak” (Nehémiás 9,6). Mivel Isten a Teremtő,
minden és mindenki az Övé.
Isten uralkodik a teremtett világ fölött. Mindent a kezében tart, irányítja a világegyetemet, az állatokat, a föld nemzeteit és az egyes embereket.
Uralkodik a természet – a napfény, a viharok, a villámlás, az eső és a havazás – fölött is. Az egész természet Neki engedelmeskedik: minden az Ő
tervei szerint működik, mozog.
Isten Ura minden helyzetnek. Lehet, hogy ez nem mindig egyértelmű
számodra, főleg, amikor arra gondolsz, milyen sok rossz dolog történik
a világon. Pedig Istennek mindenre van gondja. Ezért ne aggódj, Isten vigyáz rád és a világra is!
gondold át!
Mondj öt dolgot, amiket Isten irányít!

Imádkozhatsz így is:
Istenem, olyan megnyugtató, hogy Te irányítod az egész
világot és mindent, ami benne van. Ezért kérlek, segíts,
hogy ne aggódjak semmiért. Jézus nevében. Ámen.
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10.

Tud-e Isten mindarról, ami velem történik?

Zsoltárok 139,13–15
„Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged,
mert félelmetes vagy és csodálatos; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól
tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna.”
Előfordult már veled, hogy a barátodnak el akartál valamit magyarázni, de ő egyáltalán nem értette? Talán ezt gondoltad: Hát senki sem érti,
hogy mit érzek, és mire gondolok?!
Isten érti, mert pontosan ismer, és figyel rád. Erről így ír a Biblia: „Tudod,
ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed [ismered] szándékomat…
gondod van minden utamra” (Zsoltárok 139,2–3). Isten minden pillanatban tudja, mire gondolsz, és hogyan érzel. Tudja, mikor kelsz fel, és mikor
fekszel le. Látja a könnyeidet, hallja a nevetésedet. Tudja, mikor vagy zaklatott, és mikor vagy szomorú. A legapróbb mozdulatod sem kerüli el a
figyelmét. Tud minden titkos bűnödről is, de ennek ellenére nagyon szeret.
Semmi sem történhet veled úgy, hogy Isten ne tudna róla. Amikor úgy
érzed, senki sem ért meg, tudd, hogy Isten tökéletesen együtt érez veled.
Tud mindenről, ami régebben történt veled, és tudja, mi van veled most.
Sőt, azt is tudja, mi történik majd a jövőben, ezért fel is tud készíteni arra.
Ez nagyon jó hír, igaz? Ezért is jó Istenhez tartozni!
gondold át!
Isten ismer és átlát

a múltaddal,
kapcsolatban is.

a jeleneddel és a

Imádkozhatsz így is:
Istenem, hiszem, hogy mindent tudsz rólam,
és szeretsz. Hadd vegyem komolyan mindig, hogy azt
teszed, ami nekem a legjobb! Jézus nevében. Ámen.
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11.

Isten törődik velem?

Példabeszédek 3,5–6
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden
utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.”
Érezted már úgy, hogy veled senki sem törődik? Amikor rossz dolgok
történnek, talán teljesen egyedül érzed magad. Pedig Isten mindig figyel
rád, és minden érdekli, ami veled történik.
Ha az Úr Jézus már a te Megváltód, bízhatsz abban, hogy Isten mindig
veled van. Számíthatsz Rá, amikor senki nem ér rá tanulni vagy játszani
veled, mert mindenki a maga dolgával van elfoglalva. Akkor is, amikor
egyedül érzed magad, vagy nem érzed magad biztonságban, mert hallod
az ijesztő híreket a világból. Isten ismeri a lelkiállapotodat, és tudja minden helyzetre a megoldást is. Csak azt kéri, hogy fejezd ki Iránta a bizalmadat, vagyis Tőle várd a segítséget. A Biblia így tanácsol: „Minden gondotokat [aggodalmatokat, félelmeteket] őreá [Istenre] vessétek [imádságban
mondjátok el], mert neki gondja van rátok” (1Péter 5,7).
Istennek jó tervei vannak veled. Ebben a tervben nehézségek is lehetnek.
Ám Isten azt ígérte, hogy azokat, akik Hozzá tartoznak, megőrzi az örök
életre. Semmi nem választhatja el őket Tőle. Milyen jó, hogy a nehezekben
is hálát adhatsz azért, hogy Ő hatalmas, bármit megtehet, szeret, és törődik veled!
gondold át!
Mit vár tőled Isten, amikor nehézséggel találkozol?

Imádkozhatsz így is:
Istenem, hálát adok, amiért szeretsz, és törődsz velem.
Szeretném, ha ettől minden helyzetben békességem lenne!
Jézus nevében. Ámen.
© 2020 Child Evangelism Fellowship, Inc. Minden jog fenntartva!

CsodAklikk .com

12.

Hogyan tudnék napközben is Istenre
gondolni?

Zsoltárok 23,1–3
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget,
csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az
ő nevéért.”
Dávid pásztorfiú volt. Juhait az otthonától távol legeltette. Dús legelőkre,
friss vizű patakokhoz terelte őket. Magányában gyakran elővette kis hárfáját. Szerette Istent, ezért énekeket szerzett Róla. Szüntelenül Isten körül
jártak a gondolatai.
Te szoktál Istenre gondolni napközben? Tudhatod, hogy ha nem látod
is, Ő mindig veled van, ha már az Ő gyermeke vagy. Ezért kérheted, hogy
segítsen egyre gyakrabban Rá gondolnod. Például, amikor madárcsicsergést hallasz, vagy látsz egy gyönyörű virágot, örülhetsz annak, hogy Isten
csodálatos Teremtő, aki szereti a szépet. Tanulás közben átélheted, hogy
milyen jó most új módszerekkel sok új dolgot tanulni. Játék közben eszedbe juthat, hogy Istennek még a szórakozásod is fontos. Ha sokat gondolsz
Istenre, megváltozhat a gondolkodásod.
Észrevetted, hogy a félelmek és az indulatok milyen váratlanul tudnak
rád törni, és milyen könnyen eluralkodhatnak rajtad? Luther Márton,
a híres reformátor mondta: Azt nem tudom megakadályozni, hogy a madarak elrepüljenek a fejem fölött, de azt igen, hogy fészket rakjanak rajta.
Vagyis, ha tudatosan Istenre irányítod a gondolataidat, Ő segít legyőznöd
a rossz érzéseket. Például: ha nem te nyersz a játékban, a harag vagy az
irigység helyett tudsz örülni a másik sikerének és örömének. Megváltozhat
a hozzáállásod a tanuláshoz is: nem nyűgnek, hanem hasznos időtöltésnek
látod, és ettől még az eredményeid is javulhatnak.
gondold át!
Napközben mely helyzetekben lenne különösen is fontos
Istenre gondolnod?

Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy velem vagy. Juttasd Magad
eszembe minél gyakrabban, hogy változhasson
a gondolkodásom! Jézus nevében. Ámen.
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13.

Megváltozik-e valaha Isten?

Zsoltárok 111,7–8
„Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva.”
Mi lenne, ha egyszer csak Isten úgy döntene, hogy nem akar többé Isten
lenni? Milyen rettenetes lenne, ha többé nem irányítaná a világot! Ha Isten meggondolná Magát, és többé nem szeretne bennünket, és a bűneinket
sem bocsátaná meg, egyszerűen nem tudnánk normális emberi életet élni.
A jó hír az, hogy ez sohasem történik meg, mert Isten soha nem változik! Isten nem öregszik. Nem változik a hatalma sem, az ereje sem, a bölcsessége sem, a jósága sem. Bár a világon és körülötted is mindig minden
változik, Isten mindig ugyanaz. A Bibliában ezt olvassuk: „Jézus Krisztus
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsidók 13,8).
Isten Igéje is mindig igaz. Ezért hihetsz el mindent, ami a Bibliában van.
Isten ma sem gondolkodik másképpen a bűnről és a bűnbocsánatról, és
ma sem szereti jobban vagy kevésbé az embereket, mint sok ezer évvel ezelőtt. Ezért minden érvényes rád is, amit a Bibliában olvasol: „Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól” (Zsoltárok 119,160).
Mivel Isten nem változik, mindig számíthatsz Rá. Mindig kész segíteni, mindig szeret, és mindig kész megbocsátani. Mivel ígéreteit is mindig megtartja, már most várhatod azt az időt, amikor örökre Vele leszel a
Mennyben, mert így ígérte az Övéinek!
gondold át!
Fejezd be a mondatot! Örülök, hogy Isten sosem változik,
mert…

Imádkozhatsz így is:
Istenem, milyen jó, hogy Te soha nem változol! Hadd
jusson ez eszembe, amikor körülöttem változnak a dolgok!
Segíts bíznom az ígéreteidben! Jézus nevében. Ámen.
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14.

Hogyan mutathatok Istenre
a nehéz helyzetekben?

Apostolok cselekedetei 16,23.25
„Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták
a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket… Éjféltájban Pál és Szilász
imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták
őket.”
Börtönbe velük! Minden bizonnyal ezt ordította a feldühödött tömeg,
amely rátámadt Pálra és Szilászra. Az elöljárók megbotoztatták őket, majd
a sok sebből vérző két férfit börtönbe vetették. Minden okuk megvolt,
hogy zúgolódjanak és elégedetlenkedjenek a sötét börtönben, ám ők se
nem zúgolódtak, se nem elégedetlenkedtek.
A Biblia elmondja, hogy imádkoztak és Istent dicsőítő énekeket énekeltek. A többi fogoly és a börtönőr hallották ezt. Nehéz helyzetükben Pál
és Szilász így hívták fel a körülöttük lévő emberek figyelmét Istenre. Éjfélkor hirtelen földrengés rázta meg az épületet, és a börtönajtók kinyíltak.
A börtönőr megrémült, hogy a foglyok megszöktek, ezért végezni akart
magával, de Pál kikiáltott neki a cellából. A történtek hatására a börtönőr
megkérdezte: „Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?”. Pál és Szilász elmondták neki az evangéliumot, és a börtönőr a házában élő emberekkel
együtt még azon az éjszakán hittel elfogadta Jézus Krisztust Megváltójának (Apostolok cselekedetei 16,25−31).
Nehéz időszakon mész keresztül? Jusson eszedbe Pál és Szilász példája,
akik imádkoztak és magasztalták Istent még a szorult helyzetben is! Azzal,
ahogyan viselkedtek, Istenre mutattak. Mi a helyzet veled? Ha te már Isten
gyermeke vagy, engeded-e, hogy Isten használjon mások életében még a
nehéz időkben is?
gondold át!
Válaszd ki, hogyan tudsz Istenre mutatni a nehéz időkben is?
Dühöngök.
Istent dicsőítő énekeket éneklek.
Imádkozom.
Siránkozom.	Olvasom a Bibliát.
Imádkozhatsz így is:
Istenem, segíts, hogy a viselkedésemmel Rád mutassak
minden helyzetben! Jézus nevében. Ámen.
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15.

Mi az isteni gondviselés?

Zsoltárok 23,6
„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.”
Raktál már össze puzzle-t? Ugye milyen összevisszaság az egész, amikor
szétteríted a darabjait? Mégis minden kicsi darabnak megvan a maga helye. Amikor mindegyik a helyére kerül, gyönyörű képet kapsz.
Az a terv is, amelyet Isten a te életedre készített, sok pici részből áll.
Ebben a tervben szerepelnek jó és rossz dolgok is. Isten az Ő titokzatos
módján úgy rakja össze mindezt, mint egy óriási puzzle-t. Isten mindig
figyel az Ő gyermekeire, gondjukat viseli, és irányítása alatt tartja életük
minden eseményét. Ez Isten jóságos és szerető gondviselése. Ezért dicsőítheted Őt gondviseléséért, még ha nem látod is azonnal, hogyan áll majd
össze a kirakó.
Te talán nem mindig érted, miért történik veled valami, ám Isten mindent átlát, mindennek tudja az okát és a célját. Biztos lehetsz benne,
hogy azzal is jót akar elérni, amit te most rossznak látsz. A Biblia el is
mondja ezt: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden
javukra szolgál” (Róma 8,28). Jó, ha azt is tudod, hogy Isten jóságát nem
érdemled meg; Jézusért bánik veled ilyen kegyelmesen. Ezért imádkoznak
a keresztények Jézus nevében.
gondold át!
Mondj olyan jó és rossz dolgokat, amelyeket Isten megengedett az életedben!

Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy Jézusért jó vagy hozzám.
Segíts minden esemény mögött meglátnom szerető
gondviselésedet! Jézus nevében. Ámen.
© 2020 Child Evangelism Fellowship, Inc. Minden jog fenntartva!

CsodAklikk .com

16.

Mi az életem értelme?

Efezus 2,8.10
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka… Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban
jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok
szerint éljünk.”
Miért vagyok a világon? Ez a kérdés minden embert foglalkoztat. Sokan
azért nem találják rá a választ, mert nem jó helyen keresik. A Bibliából
tudhatjuk, hogy minden ember, így te is azért születtél meg erre a világra,
mert Isten akarta, hogy legyél.
Isten a Teremtőd, aki teljesen egyedinek alkotott. Bár rengeteg ember él
a földön, nincs még egy olyan köztük, mint te, még ha ikertestvéred van
is. Az, aki vagy, az, ahogyan gondolkozol, az, ami megnevettet vagy elszomorít, mind, mind megkülönböztet mindenki mástól. Isten tudatosan
alkotott ilyennek, ezért különleges vagy.
Ennek ellenére Istennek minden emberrel ugyanaz a célja. Boldoggá
akar tenni minket, és tudja, hogy ez csak akkor lehetséges, ha kapcsolatba kerülünk Vele. Istennel úgy kerülhetsz kapcsolatba, ha hiszel Jézusban.
Sok ember gondolja, hogy jó cselekedetekkel kiérdemelheti ezt. Ám Isten
világosan elmondja, hogy az a jó, amit Ő annak mond. Az Isten szerinti jó
cselekedetekre csak azok képesek, akik már Isten gyermekei.
Isten tehát okkal és céllal teremtett. Azt akarja, hogy boldog életet élj
Vele, és az új életed Őt dicsőítse.
gondold át!
Mit válaszolnál arra a kérdésre, hogy miért vagy a világon?

Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy egyedinek teremtettél, és
boldoggá akarsz tenni. Köszönöm, ha már Jézusért új életet
adtál. Add, hogy felismerjem, milyen jó cselekedeteket
készítettél el nekem! Jézus nevében. Ámen.
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17.

Mi volt Isten célja Józseffel?

1Mózes 41,15–16
„A fáraó ezt mondta Józsefnek: Álmodtam valamit, de senki sem tudja
megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod
fejteni. József így felelt a fáraónak: Nem én, hanem Isten ad megnyugtató
választ a fáraónak.”
A Biblia beszél egy József nevű fiatalemberről, aki tíz bátyjával együtt
nevelkedett. Az édesapja kivételezett vele. Még egy díszes köntössel is
megajándékozta. Ezért a testvérei féltékenykedni kezdtek.
Egyszer a mezőn apjuk nyáját őrizték, amikor meglátták Józsefet közeledni. Elvették tőle a gyönyörű köntöst, őt pedig bedobták egy mély
kútba. Kis idő múlva eladták rabszolgának. József életében nehéz időszak
következett. Egyiptomban még börtönbe is zárták valamiért, amit el sem
követett.
Mialatt József börtönben volt, az ország királya, a fáraó különöset álmodott. Isten bölcsességet adott Józsefnek az álom megfejtéséhez, és azt
mondta neki, hogy a fáraó gyűjtsön össze annyi gabonát, amennyit lehet,
mert nemsokára nem lesz ennivaló. A fáraó azzal jutalmazta meg Józsefet
a bölcs tanácsért, hogy őt bízta meg ezzel a fontos feladattal. Mivel József
engedte, hogy Isten használja, sok ember menekülhetett meg az éhezéstől.
József megértette, hogy a sok nehézség ellenére Istennek jó terve volt
vele. Megtanította őt minden körülmények között Benne bízni és Neki
engedelmeskedni. Éppen a nehéz időszakok készítették fel arra a fontos
feladatra, amellyel a fáraó bízta meg. Azzal, hogy József elfogadta azt, amit
Isten adott, élete Istent dicsőítette.
gondold át!
Mi mutatja Isten gondviselését József életében?

Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy jó terved van velem is, mint
Józseffel volt. Segíts, hogy én se lázadozzak, hanem
elfogadjam azt, amit adsz! Jézus nevében. Ámen.
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18.

Hogyan válaszolt József a nehézségekre?

1Mózes 50,19–20
„De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek!… Ti rosszat terveztetek ellenem,
de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van,
és sok nép életét megtartsa.”
Hogyan éreznéd magad, ha a családtagjaid gyűlölnének? Ha a testvéreid
eladnának rabszolgának? Ha idegenek börtönbe vetnének valamiért, amit
nem is követtél el? A Bibliából tudjuk, hogy Józseffel mindez megtörtént.
Hogyan válaszolt ő minderre? Lázadozott? Haragudott Istenre? Vagy
bosszút akart állni a testvérein? Egyiket sem tette! Bár sok igazságtalanság
érte, elfogadta Isten tervét, és engedelmeskedett Neki. Keményen dolgozott, és mindig helytállt ott, ahová Isten helyezte. Pedig akkor még nem
sejthette, hogy Egyiptom második legfontosabb embere lesz.
Hogyan viszonozta azt, amit a testvérei egykor tettek vele? Képzeld, a
testvérei egy nap megjelentek előtte! Gabonát akartak vásárolni, mert otthon éhezett a családjuk. Nem ismerték föl Józsefet, ám ő fölismerte őket.
Bosszút állhatott volna, de ehelyett megbocsátott nekik. Egyiptomba költöztette minden rokonát, és gondoskodott róluk. Így mentette meg őket is.
Nem emlékeztet József valakire? Arra, akivel szintén igazságtalanságok történtek, de a végén nagy méltóságra emelték, és sokakat megmentett. Igen, Jézusra gondolok. Bár elmondta Magáról, hogy Isten Fia, sokan nem ismerték
fel, sőt, meg is gyűlölték ezért, és a halálát kívánták. Jézus bosszút állhatott
volna rajtuk, de nem tette. Ehelyett végrehajtotta Isten tervét: szenvedett és
meghalt az emberek bűnéért. Mindazok, akik hisznek Őbenne, megmenekülnek és kapcsolatba kerülnek Istennel. Jézus feltámadt, és ma Ő a világmindenség Ura. Kész megbocsátani neked, ha hittel és bűnbánattal Hozzá
fordulsz. Látod? Isten a nagy rosszból, Jézus igazságtalan halálából a legnagyobb jót hozta ki! Te is így menekülhetsz meg a végső büntetéstől. A legfontosabb kérdés az, hogy te akarod-e ezt. Ha igen, most is odafordulhatsz
Jézushoz.
gondold át!
Elfogadtad Jézust Megváltódnak? Ha nem, mi az akadálya?

Ha most szeretnél odafordulni Jézushoz, imádkozhatsz így is:
Köszönöm, Úr Jézus, hogy az én bűneimért is meghaltál. Fájnak a
bűneim. Hiszem, hogy te vagy a világ Ura. Köszönöm, hogy kész
vagy megbocsátani nekem is, hogy megmenekülhessek. Ámen.
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19.

Hogyan válaszoljak a nehézségekre?

Jakab 1,2.12
„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek…
Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát,
elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.”
Ez nem igazság! Miért mindig velem történik valami rossz?! Mondtál vagy
gondoltál már ilyet? Mindannyian átmegyünk nehéz időszakokon. Most
például itt ez a bezártság és a fertőzéstől való félelem. De az is nehéz, amikor
a szüleid folyton veszekszenek, vagy már el is váltak, vagy éppen elveszítették a munkahelyüket. De attól is lehetsz szomorú, hogy csúfolnak, mert te
hiszel Jézusban, vagy mert nincs senki, akivel Róla tudnál beszélgetni.
Az eszeddel tudod, hogy ezeket is Jézusra kellene bíznod. Ám valami
belül arra csábít talán, hogy megharagudj Istenre vagy azokra, akik bántanak. Ez a kísértés. A nehezekben nagy a kísértés, hogy ilyeneket gondolj:
Ha Isten igazán szeretne, nem engedné, hogy mindez a rossz megtörténjék
velem. A kísértésben úgy tudsz kitartani, hogy készakarva emlékezteted
magadat mindarra, amit Istenről már megtanultál és meg is tapasztaltál.
Ez egy lelki harc, de Jézus azt ígéri, hogy az erejét adja hozzá. Ezért kérheted, hogy csendesítse le a háborgásodat, vegye el az önsajnálatodat, mielőtt
azok elhatalmasodnának rajtad.
Ám az is megtörténhet, hogy már nem tudsz lenyugodni. Olyankor elönt az indulat, megbántasz másokat, és magadban Isten ellen lázadsz. Ettől előbb vagy utóbb rossz érzéseid lesznek, hiszen a kapcsolatod Istennel
megromlik. A Bibliából tudhatod, hogy Isten ilyenkor is szeret. Egy dolgot
vár tőled: valld meg Neki, amiben bűnösnek érzed magad, és jusson eszedbe, hogy Jézusért Isten már megbocsátott neked.
Milyen jó, hogy Isten a próbatételeket is arra akarja használni, hogy
még szorosabb legyen a kapcsolat közöttetek!
gondold át!
Írd le röviden Istennek, miket érzel azokkal kapcsolatban,
amik most történnek veled!
Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy számíthatok Rád, amikor
kísértések jönnek. Segíts, hogy felismerjem őket, és a
Te erőddel ellen tudjak állni! Jézus nevében. Ámen.
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20.

Miért van szenvedés a világban?

Róma 5,3–4
„Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a
kipróbáltság a reménységet.”
Miért nem mehetnek mindig jól a dolgok? Miért van egyáltalán szükség
szenvedésre? Addig, amíg az első emberpár, Ádám és Éva bűnbe nem esett,
nem volt szenvedés a földön. A szenvedés a bűnbeesés egyik következményeként jelent meg a világban. Ma minden ember átmegy valamilyen
szenvedésen. Ezek lehetnek testi vagy lelki fájdalmak. Okozhatják betegségek, balesetek, illetve szomorúság, harag, indulatok, sérelmek és különböző bűnök.
Isten a szenvedésből is jót tud kihozni. Azok, akik még nem hisznek Benne, sokszor a szenvedésben fordulnak Hozzá. Azokat pedig, akik már az Ő
gyermekei, a megpróbáltatás megerősíti a hitükben. A szenvedés téged is
átformálhat, és így egyre inkább hasonlíthatsz az Úr Jézusra. Például, miközben várod, hogy Isten tegyen valamit, és nem lázadsz, egyre türelmesebbé válsz. Vagy egy betegségben érted meg, hogy az egészség nem természetes, hanem Isten ajándéka, és elkezdesz apró dolgokért is hálát adni.
Ne feledd, a szenvedésben nem vagy egyedül! Isten éppen azért küldte
az Ő Szentlelkét, hogy azok, akik az Úr Jézusban hisznek, soha ne legyenek többé egyedül. A Biblia úgy is nevezi a Szentlelket, hogy Pártfogó. Ő
mindig melletted van, hogy erőt adjon, segítsen kitartanod és még a nehezekben is Istenre mutatnod.
Egyszer eljön a nap, amikor az Úr Jézus visszajön. Isten gyermekeit beviszi a Mennybe, ahol nem lesz többé szenvedés. Ám azokat, akik nem
fogadták Őt el, az örök szenvedés helyére küldi. Ezért életbevágó, hogy
minél előbb kapcsolatba kerülj Jézussal.
gondold át!
Szenvedsz-e most valami miatt? Mi lehet Isten célja vele?
Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy Neked a szenvedéssel
is jó céljaid vannak. Köszönöm, hogy a Szentlélek
velem van és erősít. Jézus nevében. Ámen.
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21.

Mi vigasztal a szenvedésben?

2Korinthus 1,3–4
„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban
azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.”
A Biblia beszél egy emberről, aki elképzelhetetlenül sokat szenvedett.
Jóbnak hívták. Gyermekei egy viharban haltak meg. Háza és hatalmas vagyona elveszett. Végül egy fájdalmas betegség támadta meg. Többen próbálták vigasztalni. Néhányan azt mondták, Isten büntette meg. Ez egyáltalán
nem segített Jóbon. Rajtunk sem segít a nehéz helyzetekben, mert nem igaz,
hogy Isten büntet bennünket. Egyetlen ember volt csak, aki Jób gondolatait a hatalmas, teremtő, bűnbocsátó Istenre igyekezett terelni. Végül Jób
is megértette, hogy Istenben minden szenvedésre van vigasz, ezért megvigasztalódott.
A te életedben is bizonyára volt már szenvedés. Emlékszel-e, milyen események enyhítették a fájdalmadat? Valaki felhívott, küldött egy apróságot,
rajzolt valamit, vagy egyszerűen csak megölelt. Az is lehet, hogy küldött
egy igeverset a Bibliából, amely megérintette a szívedet. Ezek mind Isten vigasztaló szeretetének a jelei voltak. Ő nagyon találékony abban, hogy bárkit
bármivel és bármikor meg tudjon vigasztalni.
Ismersz-e valakit, aki most szenved? Akarod-e, hogy Isten általad is vigasztalja az illetőt? Ha te már Hozzá tartozol, kérd, hogy mutassa meg, mit tegyél!
Lehet ez bármilyen apróság. Isten pontosan tudja, mire van a másiknak szüksége: egy messenger-üzenetre, egy mémre, egy aranyos képre. De lehet, hogy
egy kedves érdeklődés, egy bevásárlás is sokat számít egy idős embernek.
Isten az igazi Vigasztaló. Ezért, amikor másokat vigasztalsz, azt is kérdezd
meg Istentől, hogy mivel tudnád a szenvedő gondolatait Rá irányítani, ahogyan Jób barátja is tette!
gondold át!
Isten azt akarja, hogy vedd észre, ha valaki
és úgy

,

, hogy közben Istenre mutatsz.
Imádkozhatsz így is:

Istenem, köszönöm, hogy Te mindenkit meg tudsz
vigasztalni. Segíts, hogy én is tudjak másokat vigasztalni
és közben Rád mutatni! Jézus nevében. Ámen.
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22.

Isten még a kórházban is velem lesz?

Zsoltárok 56,4–5
„Ha félek is, benned bízom! Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!”
Amikor nem érzed jól magad és fáj valamid, elég nehéz Istennel foglalkozni. Ha nagyon beteg vagy, talán még kórházba is kell menned. Ha elfog
a félelem, gondolj arra, hogy Isten most is tudja, hol vagy, és ott van veled.
Ő alkotta a testedet, ezért még a legjobb orvosnál is sokkal jobban ismeri
a működését. Bízz abban, hogy Ő még az orvosoknak is tud segíteni megtalálni a baj okát, és meggyógyítani téged.
Az imádság nagy segítség félelem idején. Imádkozz az orvosodért, hogy
Isten segítsen neki kigondolni a legjobb kezelést. Imádkozz a nővérekért,
hogy legyen erejük türelmesen ellátni a betegeket! Imádkozz a szobatársaidért, hogy össze tudjatok barátkozni, és jókat beszélgessetek! Imádkozz
magadért is! Kérd Istent, hogy vegye el minden félelmedet! Mondd együtt
a zsoltáríróval: „Ha félek is, benned [Istenben] bízom!” (Zsoltárok 56,4).
Kérj bátorságot Istentől Róla beszélni! Ő adhat lehetőséget elmondanod
az orvosoknak és a nővéreknek, hogy te a hatalmas, szerető Istenben bízol.
Talán bátoríthatsz egy másik beteget, aki nagyon fél. Bármennyi időt kell
is kórházban töltened, Isten ott lesz veled. Bízhatsz abban, hogy figyel rád,
és a gondodat viseli.
gondold át!
Mit tehetsz, amikor kórházba kerülsz és nagyon félsz?

Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy ismered a testemet. Adj
bátorságot, ha kórházba kell mennem! Ámen.
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23.

Mit kezdjek azzal, ha meghal,
akit szeretek?

1Thesszalonika 4,13–14
„Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől,
és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha
hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az
elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.”
Jóska nagypapája meghalt. A kisfiú könnyes szemmel gondolt az együtt
töltött, vidám időkre. Nagyapa nagyon fog neki hiányozni!
Teljesen természetes, ha szomorú vagy, amikor meghal valakid, akit
szeretsz. Az sem baj, ha sírsz. Isten tudja, mit érzel. Hiányozni fog az illető,
és előfordulhat, hogy felteszed a kérdést: Miért kellett meghalnia? Életünk
ideje Isten kezében van. Tudta, mikor fogunk megszületni, és tudja, mikor
fogunk meghalni.
Hol vannak azok, akik meghaltak? Sokféle választ hallhattál már erre a
kérdésre: angyalok lettek, újra meg fognak születni egy másik életre, az égben vannak. Az igazságot a Bibliából tudhatod meg. Jézus mondja el: „Én
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él” (János
11,25). Vagyis Jézus olyan élettel ajándékozza meg azokat, akik hisznek
Őbenne, amely soha nem ér véget. A testük meghalhat, ám a lelkük örökké
él ott, ahol Jézus él, vagyis a Mennyben. Aznap pedig, amikor Jézus visszajön, a testük is feltámad egy új formában.
Azok a hívők, akik meghaltak, most a Mennyben vannak. Ezért, ha az,
akit szerettél, hitt Jézusban, tudhatod, hogy most békében él Jézusnál. Ha
te is Jézushoz tartozol már, egy nap találkozhattok. Ettől függetlenül most
biztosan szomorú vagy. Bátran beszélj az érzéseidről, félelmeidről, bizonytalanságaidról Istennek! Ne feledd, Ő meg tud vigasztalni, és békességet
tud adni a szívedbe.
Talán most már érted, miért akarja Isten, hogy mindenki halljon Jézusról, és elfogadhassa Őt Urának még életében.
gondold át!
Kire gondolsz most, akinek a halála fáj? Milyen szép emlékeket őrzöl róla, amelyért hálát adhatsz Istennek?
Imádkozhatsz így is:
Istenem, valaki, akit szerettem, meghalt. Te tudod, mit érzek.
Segíts felidéznem a szép, vidám emlékeket!
Jézus nevében. Ámen.
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24.

Mi a hit?

Zsidók 11,1.6
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok
létéről való meggyőződés… Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten
előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.”
Most éppen ülsz? Mielőtt leültél volna, megvizsgáltad-e a széket, hogy
elég erős-e, és meg tud-e tartani? Ugye nem? Valószínűleg eszedbe sem
jutott. Vagy amikor veszel egy zacskó csipszet, nem mész el bevizsgáltatni, hogy nincs-e megmérgezve. Elhiszed, hogy a szék megtart, a csipsztől
nem esik bajod, és ezt a tetteiddel mutatod meg. Ugyanígy van azzal a
hittel is, amelyről Isten beszél.
A Bibliában ezt mondja: „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten
előtt” (Zsidók 11,6). Istenben hinni azt jelenti, hogy igaznak fogadod el,
amit mond, ezért nem kezdesz el vitatkozni, hanem engedelmeskedsz Neki.
Amikor azt mondja, hogy az Úr Jézus az egyetlen Hozzá vezető út, akkor
azt is elhiszed, és az Úr Jézusba veted a hitedet. Még akkor is, ha körülötted mindenki ilyeneket mond: Sokféleképpen lehet Istenhez menni. Mindegy,
miben hiszel, csak higgy valamiben. A jó emberek a Mennybe jutnak.
Hinni azért nehéz, mert fel kell adnod a saját elképzeléseidet. Például, hiába gondolsz valamit jónak, ha Isten azt helytelennek vagy tévesnek tartja. De honnan tudhatod, hogy Isten szerint mi a jó? A Bibliából.
A Biblia kitartó olvasása formálja a gondolkodásodat, és erősíti a hitedet,
mert: „a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által”
(Róma 10,17). Az is nagyon jó, ha részt tudsz venni olyan alkalmakon,
ahol magyarázzák is neked a Biblia történeteit, igéit. Isten tudja, mi van a
szívedben. Még ha nem régóta jársz is az Úr Jézussal, nem értesz is sokat a
Bibliából, az életed mégis kedves Isten előtt.
gondold át!
Fejezd be a mondatot: Nekem a hit Istenben azt jelenti,
hogy…
Imádkozhatsz így is:
Istenem, olyan jó, hogy ha hiszek az Úr Jézusban,
az életem kedves Előtted! Segíts egyre jobban megismernem
a Te gondolataidat! Jézus nevében. Ámen.
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25.

Hogyan mutathatom meg a hitemet?

1Sámuel 17,45–46
„Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával jössz
ellenem, de én a Seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében
megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak,
és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi
madaraknak és a mezei vadaknak adom, hadd tudja meg mindenki a
földön, hogy van Isten Izráelben.”
Dávidnak az egyszerű pásztorfiúnak szó szerint óriási problémája támadt. Egy Góliát nevű óriási harcos ordítozva fenyegette Izráel hadseregét, és gúnyolta az egy, igaz, élő Istent. Senki sem mert kiállni ellene a
katonák közül. Még a hatalmas Saul király is rettegett tőle.
Dávid ennivalót vitt a hadseregben szolgáló testvéreinek. Amikor meghallotta, hogyan szidja a háromméteres Góliát Istent, haragra gerjedt. Bement a királyhoz, és közölte vele, hogy megküzd az óriással. Mivel Dávid
nem tanult harcolni, mindenki megdöbbent: Honnan van ennek a fiúnak
bátorsága kiállni egy ilyen hatalmas ellenséggel?!
Mi adott Dávidnak ekkora elszántságot? Az a hit, hogy Istennek van hatalma legyőzni Góliátot. Hitét azzal is megmutatta, hogy mindössze egy
parittyával és 5 sima kövecskével közelített az óriás felé. Egyetlen kövecskét lőtt csak ki, ám az éppen homlokon találta Góliátot. Az óriás hatalmas
puffanással terült el a földön. Dávid odaszaladt, és megölte. Hite Istent dicsőítette, hiszen mindenki megértette, hogy csakis Isten hatalmával győzhette le a félelmetes ellenséget.
A te életedben is jelentkezhetnek olyan nehézségek, amelyek emberileg leküzdhetetlennek tűnnek. Olyankor jusson eszedbe, hogy Isten talán éppen azért engedte meg azokat, hogy megmutathassa a hatalmát. Az
pedig nemcsak a te hitedet erősítheti, hanem azokét is, akik látják Istent
cselekedni. Arra is fontos emlékezned, és esetleg egy naplóba le is jegyezheted, ahogyan Isten egy-egy nehézségben megoldást adott. A múltban
átélt szabadítások bátoríthatnak később, amikor újra valami nehézség jön.
gondold át!
Hogyan segített Isten egy óriási problémádban?
Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy olyan sokszor megláthattam
hatalmadat. Köszönöm, hogy hittel várhatom
a megoldásaidat. Jézus nevében. Ámen.
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26.

Megszünteti-e Isten
a nehézségeket, ha imádkozom?

2Korinthus 12,7–9
„Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem
az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: Elég neked
az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék
bennem.”
Isten mindig válaszol gyermekei imádságára. Az is válasz, ha megszünteti a nehézségeket, de az is, ha nem. A Bibliából ismerheted Pál apostol
példáját, akinek volt valami testi baja. Pontosan nem tudjuk, mi. Egy biztos: Pál háromszor is kérte Istent, hogy szabadítsa meg tőle.
Isten válaszolt Pál imádságára, de nem úgy, ahogyan ő remélte. Ezt
mondta neki: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség
által ér célhoz” (2Korinthus 12,9). Isten nemet mondott Pálnak, de közben
biztatta is. A betegség ugyan megmaradt Pál testében, ami biztosan nem
volt jó. Ám Isten nagy dolgokat tett a gyenge, testi bajjal küszködő Pál
által. Így mindenki előtt világos volt, hogy a mindenható Isten cselekszik,
nem pedig egy erőtlen ember. Ezért sokan odafordultak az Úr Jézushoz, és
megmenekültek az örök büntetés elől. Ez viszont nagyon jó volt.
Isten háromféle választ adhat az imádságodra. Vagy megadja, amit kérsz,
tehát megoldja a gondodat. Vagy várnod kell egy ideig, és a várakozás alatt
sok mindent tanulhatsz Istenről, önmagadról, másokról. Vagy nemmel
válaszol. Nem szünteti meg a nehézséget, de erőt ad hozzá. Amikor mások
látják ezt, elkezdhetik keresni Istent. Így a te életed is dicsőítheti Őt.
gondold át!
Miért nem oldja meg Isten azonnal az összes gondodat?

Imádkozhatsz így is:
Istenem, olyan jó, hogy a te erőddel el lehet
viselni a nehézségeket. Szeretném, ha az életem
Téged dicsőítene! Jézus nevében. Ámen.
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27.

Hogyan lehetnék hálás, amikor
éppen rossz nekem?

Filippi 4,6–7
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége,
mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.”
Pálnak a testi gyengeségén kívül sokféle szenvedést kellett kiállnia.
Többször is került börtönbe, amiért Jézusról beszélt az embereknek; hajótörést szenvedett; tengeri viharban hánykolódott; rablók támadták meg;
igazságtalanul megvádolták és bíróság elé állították; megbotozták, megkövezték, láncra verték. Egyszer még egy vipera is megmarta! Attól fogva,
hogy keresztyén lett, szinte szüntelenül veszély leselkedett rá. Végül halálra ítélték és Jézusért kivégezték.
Pál sok levelet írt. A Bibliában elolvashatod őket. Vajon panaszkodott,
vagy sajnáltatta magát? Nem, soha! Helyette megtanult minden helyzetben hálát adni Istennek. Az egyik sötét börtöncellájában ezt írta a többi kereszténynek: „Örüljetek az Úrban mindenkor!” (Filippi 4,4). Mindig
meglátta a legapróbb dolgokat is, amelyeknek örülhetett, és amelyeket
megköszönhetett. Tulajdonképpen egyfolytában tudott az Úr Jézus jelenlétének és személyének örülni.
Te hogyan viselkedsz, amikor valami rossz történik veled? Dacosan azt
mondod, hogy majd te megoldod, nincs szükséged segítségre? Vagy befelé
fordulsz, és elkezded rettenetesen sajnálni magadat? Vagy teljesen kétségbe
esel, és elvárod, hogy mindenki veled foglalkozzon? Vagy elkezdesz panaszkodni, hőbörögni? Megpróbáltad már olyankor kinyitni a Bibliát és megkérni a Szentlelket, hogy segítsen megértened, amit olvasol? Közben pedig
figyelhetnél Isten szeretetének és hatalmának a jelzéseire. Gyakorolhatnád a
hálaadást, hogy még a szenvedés ellenére is tudj örülni. „A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja” (Példabeszédek
17,22). Talán eddig nem tudtad, de ugyanúgy, ahogyan a siránkozás ragadós,
az öröm is „megfertőzheti” és Jézus felé indíthatja a körülötted élőket.
gondold át!
Írd össze, mennyi mindent tett már érted Isten!
Imádkozhatsz így is:
Istenem, add, hogy meglássam azokat az apró dolgokat,
amelyeknek akkor is örülhetek, amikor közben nehéz! Szeretnék
másoknak segíteni Hozzád találni. Jézus nevében. Ámen.
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28.

Isten mindig válaszol az imádságra?

1János 5,14–15
„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő
akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk,
meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.”
Sok olyan ember van, aki imádkozik, de soha nem tapasztalja meg,
hogy Isten válaszolna. Ez azért van, mert Istent csak azok hallhatják és
érthetik meg, akik már Hozzá tartoznak. Ha nincs köztetek kapcsolat, az
kicsit olyan, mintha a barátoddal üzengetnétek egymásnak messengeren,
de egyikőtöknél sem működne a net. Az oldal tetején olvasható igeversek
Isten gyermekeihez szólnak. Azok Isten gyermekei, akik egyszer bűnbánattal elfogadták az Úr Jézust Szabadítójuknak. Isten Jézusért máshogyan
tekint rájuk. Nekik ígéri, hogy válaszol az imádságaikra. Közben arra is tanítja őket, hogy bízzanak Benne, mert Ő, mint egy szerető Atya, mindent
megad nekik, amire a formálódásukhoz szükségük van. Isten gyermekei
tudják, hogy a legfontosabbat, az Úr Jézust és Vele együtt az örök életet és
a bűnbocsánatot már megkapták.
A Bibliában sok imádságot olvashatsz. Amikor Illés próféta tüzet kért a
Mennyből, Isten azonnal teljesítette a kérését (1Királyok 18,38). Akkor az
egész nép együtt dicsérte Istent. Emlékszel? Amikor Pál azért imádkozott
többször is, hogy szűnjön meg a testi gyengesége (2Korinthus 12,7−9), Isten nemmel válaszolt, de segített Pálnak elviselnie a fájdalmakat, és arra
használta őt, hogy sok embert megmentsen. És amikor két nővérnek,
Mártának és Máriának megbetegedett a testvérük és üzentek Jézusért,
hogy gyógyítsa meg, Jézus nem indult el azonnal. Akkor ment el hozzájuk,
amikor a testvérük, Lázár már meghalt. Jézus szabályosan kivárta, amíg
meghal, majd feltámasztotta a halálból. Sokan ekkor hitték el, hogy Jézus
valóban Isten Fia (János 11,5.32.43−44).
Akármilyen választ ad is Isten, mindig ugyanaz a célja. Azt akarja, hogy
sok ember Jézushoz találjon, és életük Őt dicsőítse.
gondold át!
Milyen választ adhat Isten az imádságodra?
Várj!	Nem.
Igen.	Nem érdekel.
Imádkozhatsz így is:
Istenem, szeretném minden válaszodat elfogadni.
Köszönöm, ha meg is érthetem, hogy valamit miért nem
adsz meg. Jézus nevében. Ámen.
© 2020 Child Evangelism Fellowship, Inc. Minden jog fenntartva!
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29.

Hol találhatok választ a kérdéseimre?

Ézsaiás 55,8–9
„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem
az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál.”
Emlékszel a parittyás fiúra, Dávidra, aki legyőzte az óriást? Képzeld,
később Izráel királya lett. Nagyon mozgalmas, kalandos élete volt. Néha
biztosan elgondolkozott azon, hogy Isten miért engedett annyi váratlan
nehézséget az életében. Sok mindent nem érthetett, és biztosan voltak
olyan kérdései, amelyekre soha nem érkezett válasz.
Bizonyára neked is sok kérdésed van. Isten sokféleképpen küldhet válaszokat neked. Van úgy, hogy bibliaolvasás közben értesz meg valamit.
Akkor is megértethet veled valamit, amikor imádkozol. Adhat bölcs, hívő
felnőtteket, akik elmagyarázhatnak neked valamit, ami nem világos. Ám
lehetnek kérdések, amelyekre csak a Mennyben kapsz majd választ, de lehetnek olyanok is, amelyek örökre válasz nélkül maradnak. Ebbe bele kell
nyugodnod, de nem mindegy, hogy sértődötten, vagy hittel és bizalommal
teszed ezt.
Amikor valamit nem értesz, kutakodj a Bibliában, és kérj Istentől segítséget! Ne arra támaszkodj, amit már értesz, hanem ismerd el, hogy Isten
értelme nagyobb, mint a tied! Ő azt ígérte, hogy ha Benne bízol, Ő mindig
megmutatja, mit tegyél, vagy hogyan gondolkodj egy adott helyzetben:
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden
utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet” (Példabeszédek 3,5–6).
gondold át!
Mi az, amit most nem értesz az életeddel kapcsolatban?

Imádkozhatsz így is:
Istenem, segíts Benned bíznom, amikor nem értem,
hogy mi miért történik! Jézus nevében. Ámen.
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30.

Miből tudhatom, hogy Isten szeret?

Zsoltárok 136,1–3
„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Adjatok
hálát az istenek Istenének, mert örökké tart szeretete! Adjatok hálát az
urak Urának, mert örökké tart szeretete!”
Az, aki szeret, kedvesen beszél veled. A Bibliában Isten kedvesen ezt
mondja neked: „Örök szeretettel szerettelek” (Jeremiás 31,3).
Az, aki szeret, figyel rád, amikor hozzá beszélsz. Isten figyel, amikor beszélsz Hozzá, és válaszol. „Kiálts hozzám, és én válaszolok” (Jeremiás 33,3).
Az, aki szeret, ajándékot is ad, hogy örömet okozzon. Isten „megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk” (1Timóteus 6,17). Köszönj meg
Istennek valami jót, amit ma kaptál Tőle!
Az, aki szeret, segít, amikor szükséged van rá. Isten így biztat: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak [segítek]” (Zsoltárok 50,15).
Az, aki szeret, megtartja, amit ígér. Erre csak Isten képes: „mert hű az [Isten], aki ígéretet tett [hűséges minden ígéretéhez]” (Zsidók 10,23b). A Biblia
szerint Ő mindig meg is teszi azt, amit megígér.
Az, aki szeret, kész nagy áldozatot is hozni érted. „Abban nyilvánul meg
Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba,
hogy éljünk őáltala” (1János 4,9). Istennél senki nem szerethet jobban ezen
a földön. Mit válaszolsz erre a végtelen szeretetre?
gondold át!
Válassz az oldalak tetején olvasható igeversek közül egyet,
amelyik neked a legtöbbet mondja Isten szeretetéről! Azt
meg is tanulhatod.

Imádkozhatsz így is:
Istenem, köszönöm, hogy ennyire szeretsz! Bárcsak
viszonozhatnám valamivel! Jézus nevében. Ámen.
© 2020 Child Evangelism Fellowship, Inc. Minden jog fenntartva!
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