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Hogyan hozhatsz jó döntéseket?
Milyen döntéseket kell hoznod naponta? És mennyit? El kell döntened, mit
vegyél föl, kit hívjál föl, melyik tévéműsort nézd meg stb. Meg kell azonban hoznod számos fontosabb és nehezebb döntést is: kivel barátkozz,
milyen programra menjél a hétvégén, megtedd-e, amit a szüleid kérnek,
amikor nem nagyon fűlik hozzá a fogad, vagy akkor is a helyes utat válaszd-e, amikor a legtöbb osztálytársad máshogyan gondolja stb.
Isten azt akarja, hogy az Ő jó és helyes útját válaszd mindig. Ehhez nélkülözhetetlen az Istennel való kapcsolat, ill. a vele töltött csendes idő. Miközben olvasod Isten Igéjét és imádságban beszélgetsz vele, Isten segít
megértened, mi a helyes út.
Ez az áhítatos füzet az elkövetkező három hónapra ad segítséget a csendes időd megtartásához. Döntsd el, hogy mikor olvasol Bibliát; talán amikor felébredsz, vagy mielőtt lefekszel. Ne feledd előkészíteni ezt a füzetet,
de legyen nálad írószerszám is és, ha van, egy Biblia.
Mindennap megteheted a következő lépéseket.
Beszélj Istennel! Kérd, hogy segítsen megértened, amit olvasol.
Olvasd el az aranymondást a lap tetején! Ha van Bibliád, keresd is ki
az igeverset. Vajon mennyi idő alatt tudod kívülről megtanulni?
Olvasd el az áhítatos füzetből az aznapi részt! Választ ad egy-egy fontos
kérdésre. Szánj időt az olvasásra és arra is, hogy átgondold, amit olvastál.
Írd le a válaszodat! Olvasd el a gondolatébresztő után álló feladatot és
válaszolj. Jobban emlékszel, ha le is írod, amit gondolsz.
Ismét beszélj Istennel! Ehhez ad segítséget a lap alján olvasható imádságminta. Köszönd meg Istennek mindazt, amit érted tesz. Mondd el neki
gondjaidat, és tőle kérj segítséget akár magadnak, akár valakinek, akit szeretsz. Isten nagyon várja, hogy naponta együtt légy vele
Feladatlap. A füzetben három feladatlapot találsz. Lássuk, mire emlékszel
mindabból, amit olvastál.
Mindennap tölts egy kis időt Istennel!
Így megerősödsz, és ki tudsz majd állni érte!

it mond Isten az élet
tiszteletben tartásáról?
„Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy;
csodálatosak alkotásaid” (Zsoltárok 139,14).
Mondta-e már neked valaki, hogy
nagyon hasonlítasz édesapádra?
Vagy hogy úgy mosolyogsz, mint
édesanyád? Miért van ez így?
Olyan sajátos tulajdonságokkal
születtél, amelyek hasonlóvá
tesznek a szüleidhez.
A Biblia ezt mondja: „Megteremtette Isten az embert a maga
képmására” (1Mózes 1,27). Ez
azt jelenti, hogy Isten olyan különleges tulajdonságokkal alkotott meg, amelyekkel Őrá mutathatsz. Van személyiséged, tudsz gondolkozni és imádkozni. Vannak érzéseid, mint az öröm és a szomorúság. Isten segítségével képes vagy
megkülönböztetni a jót a rossztól,
döntéseket hozni és válaszolni hívására. Isten olyan lélekkel aján-

dékozott meg, amelyik örökké fog
élni. Mindez csak néhány példa arra,
hogy Isten milyen csodálatosan alkotott meg. Isten teremtette az egész
világegyetemet, de csak az embert
teremtette a saját képmására.
Istennek minden élet fontos és értékes, de mivel Isten az embert, téged
is a saját képmására teremtett különlegesen értékes vagy neki. Egyetlen
állatot vagy növényt sem teremtett
az Ő képmására, csak téged. A Bibliában Isten azt parancsolja: „Ne ölj!”
(2Mózes 20,13). Minden egyes emberi élet fontos Istennek. Senkinek
sincs joga elvenni egy másik ember
életét. Isten azt akarja, hogy tiszteld
Őt, miközben véded és becsben tartod az életet.

Miért akarja Isten, hogy tiszteld az életet?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy a saját képmásodra teremtettél! Segíts tisztelnem az
életemet és azoknak az életét, akik körülöttem vannak! Jézus nevében. Ámen.

ogyan tartották
tiszteletben az életet
a Bibliában szereplő emberek?
„Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy;
csodálatosak alkotásaid” (Zsoltárok 139,14).
– Minden újszülött héber fiút öljetek meg! – adta ki a parancsot a dühös fáraó, Egyiptom királya (2Mózes
1,22). A két héber bába elsietett a fáraótól. Megértették parancsát, de Istennek akartak engedelmeskedni. [A
bába segít az anyukáknak a kisbabák
születésénél.]

nek értékesek a meg nem született
csecsemők is. A Biblia azt mondja,
hogy Isten már világra jövetelük
előtt pontosan eltervezi és megformálja testük minden egyes
részletét (Zsoltárok 139,13).

Amikor egy orvos a szülőkkel
egyetértésben abortuszt hajt
A héberek (zsidók) rabszolgák voltak végre (megöl egy babát még
Egyiptomban. A fáraó attól félt, hogy mielőtt megszületne), megöl
majd ellenségei mellé állnak, és el- egy életet, amelyet Isten teremlene fognak harcolni. Ezért akarta tett. Egyedül Istennek van joga
megöletni a fiúkat. A fáraó nem tisz- ahhoz, hogy életet adjon vagy eltelte az emberi életet, de a két bába vegyen. Sok ország vezetői olyan
igen, ezért megvédték a fiúgyerme- törvényeket hoztak, amelyek megkek életét.
engedik, hogy megöljék a meg nem
Minden emberi élet fontos Isten- született csecsemőket. Imádkozz
nek. Mikor kezdődik egy élet? Akkor, azért, hogy minden ország vezeamikor Isten elkezd formálni egy kis- tője engedelmeskedjen Istennek!
babát az édesanyja testében. Isten- Imádkozz, hogy ők is tiszteljék és
védelmezzék az emberi életet!
Írj hálaadó imádságot Istennek az életedért!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy megteremtettél! Kérlek, segíts védenem és tisztelnem
az emberi életet! Jézus nevében. Ámen.

ogyan tisztelhetem
az életet?
„Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy;
csodálatosak alkotásaid” (Zsoltárok 139,14).
Szeretsz videojátékokkal játszani?
Némelyek szórakoztatóak, de vannak olyan videojátékok is, amelyek
tele vannak erőszakkal. Arra bátorítanak, hogy „ölj meg” másokat azért, hogy nyerni tudj.
Talán azt gondolod: ez nem
is annyira rossz dolog, hiszen
csak játék. De minél többet
játszol ilyen játékokat, annál
kevésbé fog zavarni az erőszak.

Aztán elmennek, és megpróbálják
utánozni mindazt, amit láttak. Megtörtént már külföldön, hogy gyerekek fegyvert vittek be iskolájukba
és megsebezték sőt meg is ölték néhány társukat, tanárukat.

Isten gyűlöli az erőszakot. Azt mondja: „Ne ölj!” (2Mózes 20,13). Tehát bűn
kioltani mások életét, de a sajátodat
is. Senkinek sincs joga egy ember
életét elvenni. Isten azt akarja, hogy
Az erőszak jelen van a tévében, a tiszteld az életet, beleértve a sajátofilmekben, a zenében, még a rajz- dat is.
filmekben is! Vannak emberek, akik Vigyázz, hogy mit hallgatsz, és mit
olyan zenét hallgatnak, amely gyil- nézel! Ne töltsd meg elmédet gyilkolásról szól. Nemsokára pedig azon kos gondolatokkal! Kapcsold ki az
gondolkoznak, hogyan bántsanak erőszakot tartalmazó tévéműsoromásokat, vagy éppen saját magu- kat és videojátékokat! Hallgass olyan
kat. Mások olyan filmeket néznek, zenét, amely ünnepli az életet! Istent
amelyek gyilkosokról vagy gyil- tiszteled, ha az életet tiszteled.
kosságok áldozatairól szólnak.
Mi az a három dolog, amivel bizonyíthatod, hogy tiszteled az életet?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts nemet mondanom az erőszakos videojátékokra, tévéműsorokra és zenére! Segíts tisztelnem téged úgy is, hogy tisztelem az életet! Jézus nevében. Ámen.

it mond Isten a hatalom
tiszteletben tartásáról?
„Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy;
csodálatosak alkotásaid” (Zsoltárok 139,14).
Az osztálykiránduláson Jenő papírgalacsinokkal dobálta a buszon az
előtte ülő lányokat. A sofőr rászólt,
hogy hagyja abba, de amikor nem
látta, Jenő tovább folytatta. Klárira
rászólt a tanár, hogy ne tolakodjon.
Klári szemtelenül visszafeleselt neki.
Jenő és Klári nem mutattak tiszteletet a felnőttek iránt, ezért amikor az
osztály kiszállt fagyizni, Jenőnek a
buszban kellett maradnia, hogy ös�szeszedje a szemetet, Klári utoljára
kaphatott fagyit.
Mutatsz-e tiszteletet azok iránt, akik
felelősek érted? Vagy visszafeleselsz
nekik, és nem engedelmeskedsz?
A Biblia ezt mondja: „Minden lélek
engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak” (Róma 13,1). Isten terve az,

hogy vezetőidet kedves beszéddel
és engedelmességgel tiszteld. Isten a te érdekedben helyez melléd embereket, hogy segítsenek betartanod a szabályokat,
és így biztonságban élhess.
Segítenek jól választani, hogy
mindenki boldoguljon.
Azokat, akik tiszteletlenül viselkednek, és nem engedelmeskednek vezetőiknek, megbüntetik, ahogyan Jenőt és Klárit.
Amikor tiszteletlen és engedetlen
vagy, magadnak és másoknak is nehézséget okozol. Ha tiszteletlen vagy
engedetlen voltál, valld meg Istennek! Kérd, hogy segítsen tisztelned
azokat, akik felelősek érted!

Sorolj föl néhány embert, akik felé több tiszteletet kell mutatnod!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Kérlek, bocsásd meg, amikor tiszteletlen és engedetlen voltam vezetőimmel! Segíts tisztelnem őket! Jézus nevében. Ámen.

ogyan tartotta tiszteletben
Dávid a hatalmat?
„Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos
vagy; csodálatosak alkotásaid” (Zsoltárok 139,14).
Isten megígérte egy Dávid nevű fiatal fiúnak, hogy eljön a nap, amikor ő lesz Izráel királya. Addig
türelemmel kellett tisztelnie
uralkodóját, Saul királyt.
Egy nap az asszonyok azért
dicsérték Dávidot, mert jobb
katona volt Saulnál. Saul féltékeny lett. Később, amikor
Dávid a hárfáján játszott, Saul
elméjét elborította a gyűlölet és
a féltékenység. Dávid felé dobta
dárdáját, de Isten megmentette Dávid életét. Ettől fogva Saul üldözte
Dávidot, és meg akarta ölni.

langba. Nem tudta, hogy Dávid és
katonái ott bujkálnak. Dávid emberei meg akarták ölni Sault, de Dávid
nem engedte. Levágott egy darabot
Saul köntöséből. Be akarta bizonyítani, hogy megölhette volna. De
utána még azt is bánta, hogy a király
köpenyéből levágott egy darabot.
Dávid tisztelte a király hatalmát annak ellenére, hogy Saul engedetlen
volt Istennel szemben.

Dávidhoz hasonlóan te is tiszteld vezetőidet! Légy türelmes és várj, amíg
Isten véghezviszi az Ő tervét! Amikor
elérkezett a megfelelő idő, Isten felmagasztalta Dávidot és Izráel kiráDávid tudta, hogy király lesz, mert
lyává tette. Isten téged is megbecsüismerte Isten tervét. Saul ellen forlésben fog részesíteni, ha tiszteled
dulhatott volna, de tiszteletben
azokat, akik hatalmon vannak.
tartotta Saul királyi hatalmát.
Egyszer Saul bement egy barHogyan tudta Dávid tisztelni Saul királyt?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts tisztelnem a vezetőket még akkor is, amikor az nehéz! Jézus nevében. Ámen.

ogyan tarthatom
tiszteletben a hatalmat?
„Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy;
csodálatosak alkotásaid” (Zsoltárok 139,14).
A Bibliában Isten sok utasítást ad,
amelyek segítenek abban, hogy
megértsd hogyan kell tisztelned
azokat, akik feletted állnak.

Isten nevét átokként vagy viccelődve
használni tiszteletlenség. Emlékezz
arra, hogy Isten szent! Csak akkor használd a nevét ha Őhozzá
A legfontosabb személy, akinek szólsz vagy az Ő csodálatos szehatalma van fölötted, Isten. A Tíz- mélyéről beszélsz másoknak.
parancsolat első parancsa így szól: Isten különböző embereket
„Ne legyen más istened rajtam kívül!” rendelt melléd, akik felelőség(2Mózes 20,3). Semmi sem lehetne gel tartoznak érted. ValószínűIstennél fontosabb. Őt illeti meg az leg először apukád és anyukád
első hely. Add át Istennek az első jut eszedbe. Isten egyik paranhelyet úgy is, hogy mindennap időt csolata azt mondja, hogy „Tiszteld
töltesz vele, azaz olvasod a Bibliát és apádat és anyádat” (2Mózes 20,12).
imádkozol!
Úgy tisztelheted legjobban a szüleA negyedik parancsolat arra buzdít, idet, hogy megfelelő magatartással
hogy a vasárnapodat szánd neki, pl. engedelmeskedsz nekik. Isten elrendelte, hogy rajta kívül másoknak is
menj el gyülekezetbe!
engedelmeskedj. Kérd, hogy segítIsten neve is tiszteletet érdemel. sen tisztelned azokat az embereA harmadik parancsolatban ezt ol- ket is!
vassuk: „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét!” (2Mózes 20,7).
Nevezz meg két módot, ahogyan tisztelheted a szüleidet!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm a szüleimet! Segíts tisztelnem őket azáltal, hogy készségesen engedelmeskedem nekik! Jézus nevében. Ámen.

it jelent kívánni
a másét?
„Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel”
(1Timóteus 6,6).
– Add nekem a szőlődet! – parancsolta Aháb király. A szőlőskert
egy Nábót nevű ember tulajdona
volt, aki azt apjától és nagyapjától örökölte (1Királyok 21).

De Isten tudta, mi van Aháb király
szívében. Nábót halála után Aháb
király elment a szőlőbe, hogy birtokba vegye. Isten elküldte Illést, az
Ő prófétáját, hogy ott találkozzon a
– Nem! – válaszolta Nábót. – királlyal. Illés megmondta a királyNem adom neked a szőlőmet. nak, hogy Isten meg fogja büntetni
szörnyű tettéért.
Aháb király dühös lett. Visszasietett a palotába, lefeküdt az A Biblia azt mondja: „Vigyázzatok,
ágyra, arcát befelé fordította, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól
és nem evett semmit. Duzzogott, [kívánástól]” (Lukács 12,15). Isten fimert nem sikerült véghezvinnie, gyelmeztet, hogy ne akard azt, ami
amit akart. Aháb király Nábót szőlő- nem a tied! Inkább légy hálás Istenjére vágyott. Valamit megkívánni azt nek mindazért, amid van! Helyezd
jelenti, hogy erős vágyat érzel valami Istent első helyre az életedben, és Ő
iránt, ami nem a te tulajdonod. A ki- mindent megad, amire szükséged
rály annyira akarta Nábót szőlőjét, van!
hogy később megölette Nábótot.
Megkívánni a másét szörnyű dolgokhoz is vezethet.
Mit kell tenned, amikor valamilyen kívánság kísért?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Mutasd meg, hogy milyen bűnös kívánságaim vannak! Segíts megelégednem azzal, amit adtál nekem! Jézus nevében. Ámen.

it mond Isten
a megelégedettségről?
„Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel”
(1Timóteus 6,6).
– Anyu! Kaphatok pénzt, hogy megvehessem a(z) ________? – Mit írnál
a hiányzó szó helyébe? Egy játékot?
Egy videojátékot? Édességet? Talán
láttál már üzletben gyerekeket, akik
követelőztek és nyafogtak valamiért.
Talán veled is megtörtént már, hiszen
a bűn miatt elégedetlenek vagyunk,
azaz mindig többre vagy másra vágyunk.
Isten tud téged megelégedetté tenni, tőled pedig a következőket várja:
*Adj hálát! Először gondold át, men�nyi mindent kaptál Istentől, és csak
azután sorold a kéréseidet. „Imádságban és könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten előtt” (Filippi 4,6).
*Gyakorold a türelmet! Ez nehéz,
mert mindent azonnal akarunk. Isten
azonban azt ígéri, hogy időben meg-

adja, amire szükséged van. „És Isten
békessége, mely minden értelmet
meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus
Jézusban” (Filippi 4,7).
*Fogadd el Isten válaszát! Ha Isten nemet mond, gondolj arra,
hogy az Ő válasza a legjobb. A
Bibliában a Filippiekhez írt levél szerzője, Pál írta ezt: „megtanultam, hogy körülményeim
között elégedett legyek” (Filippi
4,11). Te is tanulhatod ezt!
*Higgy Isten jóságában! Akkor lesz
örömöd és békességed, ha nem vonod kétségbe azt, amit Isten neked
is ígér: „Az én Istenem pedig be fogja
tölteni minden szükségeteket az ő
gazdagsága szerint dicsőséggel a
Krisztus Jézusban” (Filippi 4,19).

Neked melyik a legnehezebb a négy közül? Miért?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy betöltöd minden szükségemet! A te erőd által megelégedett lehetek! Jézus nevében. Ámen.

ogyan lehetsz egyre
jobban megelégedett?
„Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel”
(1Timóteus 6,6).
A világ egyik leggazdagabb emberének feltették a kérdést: Mennyi
pénz teszi boldoggá az embert?
– Még több dollár!– válaszolta.
Ezzel azt mondta, hogy soha
nem volt elég pénze. Mindig
többet akart.

soha nem fog elhagyni. Veled lesz
otthon, az iskolában és mindenhol,
ahol éppen jársz. Be fogja tölteni
szükségeidet. Jézussal elégedett lehetsz úgy, ahogy vagy: elégedett
lehetsz a külsőddel, az életkörülményeiddel és mindazzal, amid van.

Sok keresztyénnek gyakran
ugyanez a gondja: mindig többet akar. A Biblia ezt mondja:
„érjétek be azzal, amitek van, mert
ő mondta: »Nem maradok el tőled«”
(Zsidók 13,5). A megelégedés azt
jelenti, hogy kielégít mindaz, amid
van. Amikor nem vagy megelégedett, valójában azt mondod, hogy
Isten neked nem elég.

Amikor nem vagy megelégedett,
állj meg, és adj hálát Istennek azért,
amid van! Köszönd meg neki, hogy
veled van, és be fogja tölteni minden
szükségedet. A Róma 8,23 ezt mondja: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt
mindent?” Ha Jézus a tiéd, mindened
megvan, ami szükséges, sőt, még
annál több is! Ma elégedett vagy-e?

Ha rábíztad életedet Jézusra mint
Megváltódra, Ő azt ígéri, hogy

Sorolj fel három dolgot, amiért hálás lehetsz Istennek!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy ha hiszek az Úr Jézusban, Ő mindig velem van! Segíts
megelégedettnek lennem Őbenne! Jézus nevében. Ámen.

it mond Isten
a kapzsiságról és a lopásról?
„Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel”
(1Timóteus 6,6).
Marika nagyon szerette az epret.
Egyik este anyukája epret szolgált föl
desszertnek. Amikor a tál hozzá ért,
Marika telerakta a tányérját eperrel.
Csak néhány szemet hagyott a testvéreinek. Marika kapzsi volt. Nem
elégedett meg azzal, hogy csak néhány szemet vegyen, a többit pedig
megossza másokkal. Mindet magának akarta.
A kapzsiság erős vágy, hogy megkapj mindent, amit csak lehet. Amikor kapzsi vagy, akkor csak magadra
gondolsz. A Biblia szerint „kárt okoz
saját házának a nyerészkedő” (Példabeszédek 15,27).

donos mással kezdett el foglalkozni.
Akkor odasétált a kosárhoz. Elvett
egy almát és az ingébe dugta. Aztán pedig kisétált anélkül, hogy
kifizette volna. Kornél lopott.
Isten nyolcadik parancsolata így szól: „Ne lopj!” (2Mózes 20,15). Lopás az, amikor
elveszel valamit, ami nem
a tied. Becsületes úton kell
pénzt keresned. Nem szabad elvenned a másét! A kapzsiság és a
lopás önző vágyak, amelyek távol
tartanak a megelégedéstől.

Kornél a boltban volt, amikor megpillantott néhány almát az ajtó mellett egy kosárban. Várt, amíg a tulajMit kell tenned, amikor kapzsiság vagy a lopás vágya kísért?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts, amikor jön a kísértés, hogy ellopjak valamit, vagy amikor nagyon erősen vágyom valamire, amire talán nincs is szükségem. Segíts megelégednem azzal, amim van! Jézus nevében. Ámen.

i történt Ákán
kapzsisága miatt?
„Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel”
(1Timóteus 6,6).
– Hurrá! Miénk a győzelem! Isten
győzelmet adott nekünk Jerikó
felett! – örvendezett a nép. Isten
megsegítette Izráel hadseregét,
és legyőzték az erős várost. Ám
amikor a sokkal kisebb Aj városa ellen mentek harcba, Izráel elveszítette a csatát. Józsué,
a vezér mély szomorúsággal
járult az Úr elé. Isten megmondta Józsuénak, hogy mi volt a baj:
„Vétkezett Izráel” (Józsué 7,11). Valaki elvett a hadizsákmányból.
Isten világos útmutatásokat adott. Az
összes kincset, amit Jerikóból elhoztak, az Úr házához kellett vinni. Bárki, aki megtartott magának valamit
a kincsekből, Isten büntetését
hozta a népre. A jerikói csata so-

rán egy Ákán nevű embert hatalmába kerített a kapzsiság. Elvett néhány
értékes dolgot és elásta a sátrában.
Isten megmutatta Józsuénak, hogy
Ákán volt a bűnös. Ákán beismerte
tettét. Akkor családjával együtt meg
kellett halnia, és minden tulajdonát
elpusztították. Mindez a kapzsiság
miatt történt (Józsué 7).
Ha beengeded életedbe a kapzsiságot, annak szomorú és súlyos következményei lehetnek. Gondolj bele,
mennyi emberre lehet hatással a te
kapzsiságod! A te rossz példád hamis képet mutat Istenről másoknak,
és ezért talán néhányan emiatt nem
akarják majd elfogadni Jézust Megváltójuknak.

Hogyan érinthet másokat kapzsiságod?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts megelégedettnek lennem azzal, amim van, és ne legyek kapzsi,
hogy így másoknak istenfélőként példát tudjak mutatni! Jézus nevében. Ámen.

ogyan tudom
elkerülni a kapzsiságot?
„Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel”
(1Timóteus 6,6).
A kapzsiság erős vágy, hogy valamit
megszerezz magadnak. A kapzsiság
ellentéte a megelégedettség: elégedettnek lenni azzal, amit Isten adott
neked. Egyedül Isten tud segíteni,
hogy megelégedett légy. Köszönd
meg Istennek, hogy megbocsátotta bűneidet, és adj hálát a sok jóért,
amellyel megajándékozott! Amikor
megelégedett vagy, ahelyett, hogy
mindig kapni szeretnél, adni akarsz.
Istennek adhatod az idődet, amikor
imádkozol és Bibliát olvasol. Pénzed
egy részét is Istennek adhatod a gyülekezeti gyűjtés alkalmával. Tehetségedet és képességeidet Isten szolgálatára fordíthatod. Énekelhetsz egy
éneket a dicsőítés alkalmával vagy
rajzolhatsz egy képet, amely a gyüle-

kezeti termet díszítheti. Adni Istennek nagyszerű alkalom arra, hogy
távol tartsd magadat a kapzsiságtól.
Isten abban is tud segíteni,
hogy másoknak adj, ahelyett
hogy kapzsi lennél. Megoszthatod a játékaidat másokkal,
vagy odaadhatod a fölösleges
kabátodat annak, akinek nincsen.
Kérd Istent, mutassa meg, hogyan
tudnál segíteni, és hogyan tudnád
betölteni mások szükségleteit! Engedd, hogy Isten segítsen megelégedettnek lenned! Adj Istennek és az
embereknek, így nem adsz lehetőséget a kapzsiságra!

Hogyan tudsz védekezni a kapzsiság ellen?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts megelégedettnek lennem! Segíts neked és másoknak is adnom
ahelyett, hogy kapzsi legyek! Jézus nevében. Ámen.

it mond Isten
a türelemről?
„Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes
a szólásra, késedelmes a haragra” (Jakab 1,19).
A Várj! az egyik olyan szó, amelyiknek a legnehezebb engedelmeskedni. De Isten a várakozást arra
használja, hogy türelemre tanítson. A türelem az a képesség, amely segít nyugodtan
várakoznod még a nehéz vagy
unalmas időszakokban is. Isten
néha megenged nehézségeket gyermekei életében, mert
így tanítja meg őket a türelemre.
Ez nehéz lecke lehet!
A Biblia ezt mondja: „Teljes örömnek
tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe [nehéz próbákba]
estek, tudván, hogy hitetek próbája
állhatatosságot [türelmet] eredményez” (Jakab 1,2–3). Az életedben

előforduló nehéz időszakok próbára
teszik Istenbe vetett hitedet. Talán
legszívesebben ilyeneket mondanál
Istennek: Segíts, hogy jobban legyek!
Segíts, hogy hamarosan új biciklit
kapjak! Türelmes leszel-e és bízol-e
Istenben akkor is, ha azt mondja neked, hogy várj?
Keresztyénként türelmesen várhatsz
az Úrra, tudva, hogy életedet Isten
irányítja. „Reménykedj az Úrban, légy
erős és bátor szívű, reménykedj az
Úrban!” (Zsoltárok 27,14). Amikor
az Úrra várva gyakorlod a türelmet,
megerősödsz. Legközelebb, amikor
nehéz időszakon mész keresztül, engedd, hogy Isten közben türelemre
tanítson.

Írd le, miként tanít téged Isten türelemre!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm életem nehéz időszakait! Segíts türelmesen várnom rád és
bíznom terved megvalósulásában! Jézus nevében. Ámen.

ogyan jutalmazta meg
Isten Jób türelmét?
„Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes
a szólásra, késedelmes a haragra” (Jakab 1,19).
Jób gazdag ember volt. Volt 7000
juha, 3000 tevéje, 500 pár ökre és
500 szamara. Jóbnak és feleségének
hét fia és három lánya volt.
A legfontosabb azonban az, hogy
Jób hitt Istenben. Jóbnak mindennél
fontosabb volt az Istennel való kapcsolata. De Isten megengedte, hogy
Jób nehéz időket éljen meg. Egy napon az ellenség elrabolta összes ökrét, szamarát és tevéjét, juhai pedig
tűzben pusztultak el. Gyermekei egy
házban lakomáztak, amikor nagy
szél támadt. A ház rájuk szakadt, és
mind meghaltak. El sem tudod képzelni, mekkora volt Jób szomorúsága, és Jób mégsem vétkezett: nem
hibáztatta Istent (Jób 1,14. 18–19).

ezekkel a szavakkal fordult hozzá:
„Átkozd meg Istent, és halj meg!” (Jób
2,9). Az élet már nem lehetett ennél rosszabb. De Jób nem vétkezett beszédével sem. Istenbe
vetett hitén kívül Jób minden
mást elveszített. Barátai és
a családja miatt elcsüggedt,
mégis türelmes volt. Azért tudott türelmes maradni, mert
hitte, hogy Isten jó, és hatalma
van mindent jóra fordítani.

A Biblia elmondja, hogy Isten végül
megjutalmazta Jób türelmét. Vagyona kétszeresét adta vissza Jóbnak.
Még gyermekekkel is megajándékozta. Isten többet adott neki vissza,
mint amije azelőtt volt (Jób 42,12).
Aztán Isten megengedte, hogy Jób Ha neked is nehéz most az életed,
testét rosszindulatú fekélyek borítsák bízz Isten jóságában és tőle kérj
tetőtől talpig (Jób 2,7). Jób felesége türelmet. Ő bármikor jóra fordíthatja a dolgokat.
Hogyan maradt Jób hűséges Istenhez élete nehéz időszakában?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts türelmesnek lennem a nehéz időszakokban! Hadd lehessek
mindig hűséges hozzád! Jézus nevében. Ámen.

ogyan lehetek
türelmes?
„Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes
a szólásra, késedelmes a haragra” (Jakab 1,19).
– Bárcsak lehetne egy saját kutyám!
– gondolta Tomi. Arról álmodozott, hogy az udvaron a fűben
fogócskázik és birkózik a kutyájával. Megkérdezte a szüleit, de
ők azt válaszolták, hogy nem
tudnának egy kutyát eltartani. Tomi nem panaszkodott.
Továbbra is imádkozott és reménykedett. Végül, hosszú idő
múlva Tomi szülei beleegyeztek,
hogy legyen egy kutyája. Tomit
megjutalmazták türelméért.
Isten és a szüleid néha nemet mondhatnak, vagy türelemre inthetnek
valamilyen kéréseddel kapcsolatban, amikor például kutyát, biciklit vagy egy játékot kérsz tőlük.
Ilyenkor „légy csendben, és várj

az Úrra!” (Zsoltárok 37,7). Ne hisztizz
és ne panaszkodj! Imádkozz tovább,
és bízz Istenben, hogy Ő a legjobbat
akarja! Isten pontosan tudja mi neked a legjobb, még akkor is ha te azt
éppen rossznak gondolod.
Talán Istentől sokkal komolyabb dolgot kérsz: gyógyítsa meg egy haldokló barátodat vagy segítsen egy
komoly, családi helyzetben. Csendben lenni és türelmesen várakozni
Istenre nehéz. Lehet, hogy évekig
kell várakoznod. De ne feledd: Isten
ezt az időt használja arra, hogy egyre
jobban megismertesse veled akaratát, formálja hitedet és felkészítsen
téged arra, amit adni akar neked. A
türelem által akarja megértetni veled, hogy minden, amit Ő ad, az jó.

Hogyan jutalmazott meg Isten a türelmedért?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts türelmesen várnom és bíznom abban, hogy a megfelelő időben
válaszolsz imádságaimra! Jézus nevében. Ámen.

it mond Isten
a haragról?
„Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes
a szólásra, késedelmes a haragra” (Jakab 1,19).

Mikor leszel haragos? Akkor, amikor az öcséd feldúlja szobádat, vagy
amikor a húgod felveszi a ruháidat?
Talán akkor, amikor a szüleid nemet
mondanak valamilyen kérésedre?
A harag sok gondot okozhat. Amikor
haragszol, olyat mondhatsz vagy tehetsz, amitől később rosszul érzed
magadat. Szégyenkezel és bűntudatod van miatta. A harag tönkretehet
egy barátságot. Az emberek nem
szeretnek haragos személlyel barátkozni. A harag még az egészségedet is tönkreteheti. Néha helyénvaló
haragot érezni, de a féktelen harag
bűn. Istennek az a vágya, hogy békességben élj Ővele, önmagaddal és
másokkal is. Ez nem mindig könnyű!

Íme egy jó és követendő szabály:
„a nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Efezus 4,26). Más szóval: ne
engedd, hogy a harag irányítsa
az életedet! Ha már megengedted, hogy a harag eluralkodjék az életeden, valld meg
Istennek, és kérd, hogy változtassa meg az indulataidat. Ha
haragszol valakire, beszélj vele!
Próbáld megoldani a problémát!
Lehet, hogy bocsánatot is kell kérned. Emlékezz az igeversre: „legyen
minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra” (Jakab 1,19).

Hogyan okozhat kárt a harag az életedben?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Kérlek, segíts, hogy türelmes lehessek másokkal, és késedelmes legyek
a haragra! Jézus nevében. Ámen.

an-e jogunk valaha is
haragudni?
„Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes
a szólásra, késedelmes a haragra” (Jakab 1,19).
Egyszer szülők gyermekeket vittek
az Úr Jézushoz, hogy megérintse
őket, és imádkozzon értük. Amikor a tanítványok látták a feléjük
közeledő gyermekeket, megpróbálták távol tartani őket.
Jézus megharagudott a tanítványokra.
Megparancsolta,
hogy engedjék hozzá menni a
gyerekeket (Márk 10,13–16).
Egy másik alkalommal Jézus bement a templomba (az imádság
helyére). Embereket talált ott, akik
állatokat adtak-vettek, pénzt váltottak és be is csaptak másokat. Isten szent házát saját, önző céljaikra
használták. Jézus kiűzte őket, és
felborította asztalaikat, miközben
ezt kiáltotta: „Nincs-e megírva:

Az én házam imádság háza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek” (Márk 11,17).
Ha Isten gyermeke vagy, természetes, hogy haragot érzel a szívedben, amikor a bűnnel találkozol. Ez
a Szentlélek munkája benned. Talán
haragszol, amikor valaki kábítószerrel kínál valakit, vagy Isten nevét káromolja. Ez a fajta harag nem jelenti
azt, hogy vétkezel is. Isten Igéje azt
mondja: „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek (Efezus 4,26). Haragudhatunk a bűn miatt, de nem szabad
engedni, hogy a harag eluralkodjék
rajtunk. Kérd Istent, hogy adjon helyes hozzáállást ahhoz az emberhez,
aki miatt haragot érzel.

Miért kell a bűnre haragudnod?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Adj szeretetet azok iránt, akiknek a bűnei miatt haragszom. Adj erőt,
hogy tudjak nekik segíteni. Jézus nevében. Ámen.

iként gyakorolhatom
az önmegtartóztatást?
„Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes
a szólásra, késedelmes a haragra” (Jakab 1,19).
Az önmegtartóztatás azt jelenti: engeded Istent benned munkálkodni,
engeded, hogy Ő irányítsa gondolataidat, érzéseidet és cselekedeteidet
ahelyett, hogy azok irányítanának
téged. Jézus megmutatta nekünk,
hogyan legyünk önmegtartóztatóak. Gyermekként az Úr Jézus önmegtartóztatást gyakorolt, mert szüleinek mindenben engedelmeskedett
(Lukács 2,41–51). Felnőttként önmegtartóztató volt; visszautasította
a bűnt, amikor a Sátán megkísértette (Lukács 4,1–13). Még halálakor is
önmegtartóztatást mutatott, amikor
megbocsátott azoknak, akik keresztre feszítették (Lukács 23,34).

lataidat, beszédedet és cselekedeteidet! Maradj távol azoktól az emberektől és helyektől, akikkel vagy
ahol fennáll a veszélye annak,
hogy elveszíted önuralmadat!

Minden reggel add át életed
irányítását Istennek! Mondhatod ezt: „Istenem! Odaadom
neked a szám, hogy az igazat
szóljam. Odaadom a kezemet,
hogy segítsek másoknak. Odaadom az elmémet, hogy tiszta
gondolataim legyenek. Odaadom
a szememet, hogy Igédet olvassam.” Kérd, hogy adjon növekedést
az önmegtartóztatásban. Bízzál és
engedd, hogy a Szentlélek munkálA Szentlélek ereje által lehetsz ön- kodjon benned!
megtartóztató. Engedd, hogy a benned élő Szentlélek irányítsa gondoAz életed mely területein legnehezebb az önmegtartoztatás?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts életem minden területét neked adnom, hogy Szentlelked uralkodjék az életemben! Jézus nevében. Ámen.

it mond Isten
a jóságról?
„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott
nektek a Krisztusban” (Efezus 4,32).
Jóságosnak tartanak-e téged az
emberek? Akkor vagyunk jóságosak, amikor másokhoz szeretettel és tisztelettel viszonyulunk.
A jóság cselekvő szeretet. Gondold el, hogy Jézus mennyire
jóságos volt, amikor a földön
élt. Bár az emberek nem érdemelték meg, Ő mégis jó volt
hozzájuk. Jóságos volt a szegényekhez, a betegekhez, a gyerekekhez és az öregekhez is. Jóságos
volt a barátaihoz és az ellenségeihez. Még azokhoz az emberekhez is,
akiket mások gyűlöltek.

idért és az én bűneimért. Kész volt
azért szenvedni, vérezni és meghalni, hogy mi bűnbocsánatot nyerhessünk. Még azokhoz is jóságos volt,
akik halálra adták.

Mivel Jézus ilyen jóságos hozzánk,
gyermekeihez, mi is legyünk jóságosak másokhoz. Legyél jóságos odahaza; segíts a házi körüli munkákban
anélkül, hogy erre megkérnének! Legyél jóságos az iskolában valakihez,
akit a többiek nem kedvelnek! Legyél jóságos az idősekhez; takarítsd
le helyettük a járdát, add át nekik a
helyedet a buszon stb. Keress leheJézus szeretetének és jóságának a tőségeket, hogy Isten jóságát közvelegnagyobb bizonyítéka az, hogy títsd mások felé!
meghalt a kereszten a te bűneHogyan lehetnél jóságos valakihez ezen a héten?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts bemutatnom másoknak a te szeretetedet és jóságodat! Jézus
nevében. Ámen.

iként volt jóságos
Abrám Lóthoz?
„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok
meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a
Krisztusban” (Efezus 4,32).
Abrám gazdag ember volt. Isten azt
mondta neki, hogy hagyja el otthonát, és menjen egy másik országba.
Isten megígérte Abrámnak, hogy
családját nagy néppé teszi, és földet
ad neki, amely az otthona lesz (1Mózes 12,1–2).

ten már Abrámnak adta, de Abrám
jóságos, nagyvonalú ajánlatot
tett Lótnak. Megengedte, hogy
ő válasszon először. Lót a legjobb földet választotta, ahol jó
termőföld és sok tiszta vizű kút
volt. Abrámé lett, ami megmaradt. Megtarthatta volna
magának a legjobb földet, de
úgy döntött, hogy jóságos lesz
Lóthoz, és a legjobb földet adja
neki (1Mózes 13,8–11).

Abrámmal együtt utazott felesége,
Száraj és unokaöccse, Lót. Abrámnak
és Lótnak is sok állata és szolgálója
volt. Amikor megérkeztek az új országba, látták, hogy nincs elegendő
élelem és víz az összes állatnak. Szol- Abrám nagyszerű példát mutat
gálóik összevesztek emiatt (1Mózes arra, hogy családtagjainkhoz mi is
13,5–7).
legyünk jóságosak. Ez nem mindig
Abrám azt ajánlotta Lótnak, hogy könnyű, de Isten erejével lehetséváljanak szét, így jószágaiknak ele- ges!
gendő ennivaló és víz jut. A földet Is-

Hogyan lehetsz jóságos az egyik családtagoddal?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm a családomat! Segíts minden egyes családtagommal jóságosan bánnom még akkor is, amikor az nehéz! Jézus nevében. Ámen.

iként lehetek
jóságos másokhoz?
„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott
nektek a Krisztusban” (Efezus 4,32).
Ahhoz, hogy jóságos legyél másokhoz, szükség van a gondolataidra, szavaidra és cselekedeteidre.
Másokat részesítesz előnyben
önmagaddal szemben? Jézust
tedd az első helyre, majd a
többi embert és legvégül önmagadat! Ezt jelenti a Biblia
tanítása: „alázattal különbnek
tartsátok egymást magatoknál”
(Filippi 2,3).

egyáltalán ne mondj semmit! Keress
kedves szavakat, amikor beszélsz!

Végezetül, a jóság kifejezéséhez cselekedetekre is szükség van. Keress
lehetőségeket, hogy segíts másoknak! Segíts egy osztálytársadnak,
akinek nem megy jól a tanulás! Segíts a szomszédnak összegereblyézni a faleveleket! Segíts anyukádnak
a kistestvéredre vigyázni! Segíts egy
beteg barátodnak: küldj neki egy
A jóság kifejezésében a szavaknak kedves képeslapot vagy sms-t.
is fontos szerepük van. Az embe- Amikor jóságosan bánsz valakivel,
rek mondhatják, hogy A szavak soha sokan talán jobban megértik, mit is
nem bántanak meg, de bizony a sza- jelent az, hogy keresztyén vagy. Tavak sokszor bántanak. Néhány gyer- lán majd elmondhatod másoknak
mek egész életén át emlékszik a is, hogy Jézus mennyire jó hozzád.
gúnynevére. Gondolkozz, mielőtt Amikor jóságos vagy másokhoz, Jézus
megszólalsz! Ha nem tudsz sem- szeretetét közvetíted.
mi jót mondani, akkor inkább
Sorolj fel három módot, hogyan leszel jóságos másokhoz ezen
a héten!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts megmutatnom a te jóságodat másoknak a gondolataimmal,
a szavaimmal és a tetteimmel! Jézus nevében. Ámen.

it mond Isten
a megbocsátásról?
„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Efezus 4,32).
A megbocsátás azt jelenti, hogy nem
haragszom, és nem állok bosszút
valakin, aki megsértett engem. Az
igazi megbocsátás Istentől jön. Amióta a bűn az első emberek, Ádám és
Éva által belépett a világba, minden
embernek szüksége van Isten bocsánatára. Jézus Krisztus, Isten Fia azért
halt meg a kereszten, hogy lehetővé
tegye bűneink bocsánatát. Akik hisznek Jézusban mint Megváltójukban,
bűnbocsánatot nyernek, megtisztulnak vétkeiktől. Ha rábíztad életedet
Jézusra mint Megváltódra, köszönd
meg neki, hogy megbocsátott.

hoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan
Isten is megbocsátott nektek a
Krisztusban” (Efezus 4,32). Bocsáss meg másoknak, mert
Isten megbocsátott neked.
Talán valaki valami rosszat
mondott vagy tett ellened.
Ne tarts haragot vele! Gondolj
arra a sok bűnre az életedben,
amelyeket Isten megbocsátott!
Aztán bocsáss meg annak, aki
megbántott téged! Annak ellenére,
hogy az az ember talán soha nem
kér tőled bocsánatot azért, amit tett,
Ha elnyerted Isten bocsánatát, Ő azt mégis megbocsáthatsz, mert Isten is
akarja, hogy bocsáss meg azoknak, már megbocsátott neked.
akik téged megbántanak. Igeversünk ezt mondja: „legyetek egymásMiért várja Isten, hogy megbocsáss másoknak?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy megbocsátottál nekem! Segíts megbocsátanom másoknak, ahogyan te tetted! Jézus nevében. Ámen.

ogyan bánt József
a testvéreivel?
„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott
nektek a Krisztusban” (Efezus 4,32).
Ha valakinek jó oka volt arra, hogy
gyűlölje testvéreit, akkor az József
volt. A Biblia szerint testvérei
annyira féltékenyek voltak rá,
hogy beledobták egy kútba, és
azt tervezték, hogy megölik,
de végül eladták rabszolgának. Isten segítségével és áldásával József Egyiptom második
leghatalmasabb embere lett.
Amikor szörnyű éhínség pusztított és nem volt mit enni, messzi
távolból érkeztek emberek Egyiptomba, hogy élelmet vásároljanak.
Isten József által gondoskodott arról,
hogy Egyiptomban legyen elegendő
élelem az éhínség idején is.

bátyja áll előtte. Megismerte őket,
de ők nem ismerték meg Józsefet,
mivel úgy öltözött és beszélt, mint
egy egyiptomi. József bosszút állhatott volna testvérein, de nem tette.
Megbocsátott nekik. Még meg is köszönte Istennek, hogy Egyiptomba
küldte őt. Megértette, hogy Isten a
testvéreit használta arra, hogy az Ő
tökéletes tervét megvalósítsa. József
teljesen megbocsátott. Elhívta apját,
testvéreit és azok családjait, hogy
jöjjenek, és éljenek Egyiptomban,
ahol gondoskodni tud róluk (1Mózes
50,16–21).

Te is tanulj meg megbocsátani másoknak, ahogyan Isten is megbocsáEgy nap, amikor József élelmet tott neked. Egyedül Isten tud neked
osztott szét, észrevette, hogy tíz belső erőt adni a megbocsátáshoz.
Miben hasonlít József megbocsátása ahhoz, ahogyan Isten megbocsátott neked?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy József által is tanítasz! Segíts teljesen megbocsátanom! Jézus nevében. Ámen.

ogyan bocsáthatok meg
azoknak, akik megbántanak?
„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Efezus 4,32).
Kornélia csendesen sírdogált a szobájában. A nagyobb gyerekek megint
piszkálták őt a buszon. Nagyon megbántották, ezért haragudott.
Endre nagyon megdöbbent. Késő
este hallotta szüleit veszekedni, de
soha nem gondolta volna, hogy
apukája összepakol egy bőröndbe,
és elmegy. Endre most úgy érezte,
hogy ez az ő hibájából történt. Nagy
fájdalmat és haragot érzett.
Minden embernek voltak már fájó érzései. Néha a sérülés fizikai, mint az
ütés vagy a rúgás. A bántással gyakran együtt jár a harag, amelyet az iránt
az ember iránt érzünk, aki a sérülést
okozta. Ha Isten bocsánatára gondolsz, az segíthet megbocsátani azoknak, akik megbántottak, és Ő változtathatja meg az érzéseidet is.

Imádkozz azért az emberért, aki
megbántott téged! Kérd Istent,
hogy változtassa meg őt! Gondolj valami kedves dologra,
amit ezért az emberért tudnál
tenni. Ez nehéz lehet. Isten
nem azt mondja, hogy csak a
barátaidhoz legyél jó. Ő erőt
ad jóságosnak lenned a barátaidhoz és az ellenségeidhez
egyaránt!
Gondolj arra, hogy Jézus megbocsátott azoknak, akik keresztre szegezték és végignézték halálát! Ezt
mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, mit cselekszenek”
(Lukács 23,34). Kérd Isten erejét,
hogy ugyanígy te is meg tudj bocsátani!

Hogyan bocsáthatsz meg azoknak, akik megbántanak?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Megbántottak mások. A te erőddel most megbocsátok nekik (mondd
el a nevüket Istennek). Jézus nevében. Ámen.

it mond Isten
a becsületességről?
„Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt,
hanem az emberek előtt is” (2Korinthus 8,21).
Halottad-e már azt a mondást,
hogy legjobb út az egyenes út? Bár
nincs benne a Bibliában, mégis
jó, ha eszedbe jut, amikor döntés előtt állsz.

még a gondolataidat is.

Légy tisztességes az emberek előtt
is. Légy becsületes! Az emberek figyelnek téged. Ha nem vagy becsületes, talán nem hisznek majd neked,
Isten emlékezteti a hívőket amikor Jézusról teszel nekik bizonyarra, hogy legyen gondjuk ságot.
„a tisztességre nemcsak az Úr A becsületesség nagyon fontos Iselőtt, hanem az emberek előtt tennek, és azt akarja, hogy még a
is” (2Korinthus 8,21). Vannak al- gondolataid is őszinték legyenek. A
kalmak, amikor vagy becsületes Biblia azt tanítja: „Egyébként pedig,
(tisztességes, jó), vagy becstelen testvéreim, ami igaz (tisztességes)…
(tisztességtelen, rossz) döntést ho- azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4,8).
zol. Vannak emberek, akik talán azt Emlékezz arra, hogy Isten és az emmondják, hogy nem gond, ha tisz- berek is figyelnek téged! Ne feledd,
tességtelen vagy mindaddig, amíg ahhoz, hogy becsületesen éljél, előnem kapnak rajta. Az igazság az, ször a gondolkodásodnak kell meghogy mindig rajtakapnak. Isten változnia.
ismeri minden cselekedetedet,
Milyen alapon mondhatják az emberek rólad, hogy becsületes vagy?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Add, hogy azt tartsam becsületesnek, amit te, mert így tudok én is becsületesen élni és helyesen bemutatni téged másoknak. Ámen.

i történt, amikor Jákób
nem volt becsületes?
„Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt,
hanem az emberek előtt is” (2Korinthus 8,21).
A Biblia beszél két férfiról, Ézsaúról és
Jákóbról, akik ikrek voltak, de mégis
különböztek egymástól. Ézsaú, az
elsőszülött szeretett vadászni és a
szabadban lenni. Jákób leginkább
az otthonuk közelében dolgozott, és
szeretett főzni.
Egy nap Izsák, az apjuk különleges
áldásban akarta részesíteni Ézsaút.
Rebeka rábeszélte fiát, Jákóbot,
hogy vezesse félre apját azzal a
céllal, hogy ő kapja meg az áldást.
Édesanyja segítségével finom ételt
készített. Aztán Rebeka kecskegida
bőrével borította be Jákób nyakát és
kezeit. A becstelen Jákób bevitte az
ételt édesapja sátrába. Megjátszva,
hogy ő Ézsaú, odaadta apjának az
ételt.

nyújtotta kezét és megérintette
Jákób két kezét, amelyek olyan szőrösek voltak, mint Ézsaú kezei. – Ez
biztosan Ézsaú – gondolta. Izsák
megette az ételt és megáldotta
fiát. Jákób becsapta apját.
Amikor Ézsaú megérkezett,
feldühödött azon, amit Jákób
tett. – Meggyilkolom az öcsémet, Jákóbot – mondta (1Mózes 27,41).

Jákóbnak ezért menekülnie kellett. Hosszú éveket töltött távol.
Később Jákób feleségének az apja
többször is tisztességtelen volt
Jákóbbal. Gyakran ugyanaz megtörténik veled, amit te már elkövettél
másokkal. Milyen szomorú dolgok
történtek meg ebben a családIzsák feltehetően már több mint száz ban is a becstelenség miatt!
esztendős volt, és nem látott jól. KiMiként lehet hatással családtagjaidra a te becstelenséged?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts becsületesnek lennem a családommal és a barátaimmal! Jézus
nevében. Ámen.

ogyan lehetek
mindenben becsületes?
„Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt,
hanem az emberek előtt is” (2Korinthus 8,21).
Dénes és öccse, Dávid nagyon szerettek társasjátékot játszani. Mivel
Dénes volt az idősebb, mindig
ő számolta a pontokat. Dávid
nem volt valami jó matekos, így
örömmel adta át Dénesnek a
pontok számolását. Egyik délután, amikor Dénes vesztésre
állt, arra gondolt, mi lenne, ha
több pontot írna be magának.
Dávid úgysem venné észre. Mit
tegyen? Számít-e ez valamit egyáltalán? Hiszen ez csak játék!

egyáltalán? Hiszen csak aprópénzről
van szó!
Igen, Istennek számít! Azt akarja,
hogy a gondolataid, a szavaid és a
cselekedeteid becsületesek legyenek. Emlékezz arra, hogy Isten mindent tud rólad! Ő tudja, ha megváltoztatod a játék állását, vagy ha
megtartod a visszajáró pénzt. Neki a
legapróbb dolgok is számítanak.

Amikor az emberek látják, hogy az
apró dolgokban becsületes vagy,
később nagyobb feladatokat és feleAndi elment az élelmiszerboltba be- lősséget bíznak rád. Gondolkozz bevásárolni az édesanyjának. Kifizette csületesen, aztán cselekedj becsülea zöldséget, de amikor a pénztáros tesen! Isten előtt mindez kedves.
visszaadta az aprót, Andi észrevette, hogy több pénzt kapott vissza.
Mit tegyen? Számít ez valamit
Miért fontos becsületesnek lenni még az apró dolgokban is?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Kérlek, segíts becsületesnek lennem még az apró dolgokban is! Jézus
nevében. Ámen.

it mond Isten
a félelemről?
„Ha félek is, benned bízom!” (Zsoltárok 56,4).

Dávid király tudta, milyen érzés a
félelem. Élete során sok félelmetes
tapasztalatban volt része. Pásztorfiúként vadállatoktól kellett megvédenie nyáját. Fiatalemberként megküzdött egy óriással, aki egész Izráelt
rettegésben tartotta.
Később, amikor felnőtt, Dávid sokszor vezette csatába hadseregét
úgy, hogy gyakran a saját élete is
veszélyben forgott. De a félelmetes
események ellenére Dávid tudta, mit
tegyen félelmeivel.
A Zsoltárok 23,4-ben Dávid ezt írta:
„nem félek semmi bajtól, mert te [Isten] velem vagy”. Egy másik zsoltárban ezt írja: „Ha félek is, benned [Isten-

ben] bízom!” (Zsoltárok 56,4). Dávid
gyakran emlékeztette magát arra,
hogy akárhová megy, Isten mindig ott van. És valóban: Isten
mindig vele volt.
Természetes dolog néha félni.
De ha már rábíztad életedet
Jézusra mint Megváltódra,
biztos lehetsz abban, hogy Isten mindig veled van. Ő ezt ígéri
Igéjében: „Nem maradok el tőled”
(Zsidók 13,5). Ő minden nap minden egyes pillanatában veled van,
bárhová mész is. Amikor félsz, tégy
úgy, mint Dávid. Emlékezz arra, hogy
Isten veled van, és bízzál benne!

Mit tett Dávid, amikor félt?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy te mindig velem vagy! Segíts bíznom benned, amikor
félek! Jézus nevében. Ámen.

it tettek
Jézus tanítványai,
amikor féltek?
„Ha félek is, benned bízom!” (Zsoltárok 56,4).

ték Jézust, és így kiáltottak: „Mester,
nem törődsz azzal, hogy elveszünk?”
(Márk 4,38). Jézus felkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a viharnak: „Hallgass el, némulj meg!” (Márk
4,39). Azonnal elállt a vihar, megállt
Az Úr Jézus Krisztus a Galileai- a szél, és a hullámok is elültek. Nagy
tenger partján tanított. Amikor csendesség lett.
leszállt az est, tanítványaival Jézus így szólt tanítványaihoz: „Miért
együtt beszállt egy kis hajóba, féltek ennyire? Miért nincs hitetek?”
hogy átkeljenek a tó másik part- (Márk 4,40). A tanítványok kezdték
jára. Amint elindultak, Jézus mély meglátni és megérteni, hogy Jéálomba merült.
zusnak, az Isten Fiának nagy hatalEkkor erős szélvihar támadt. A hul- ma van mindenek felett. Jézus meg
lámok átcsaptak a hajó oldalán, a akarta tanítani őket arra, hogy bentanítványok pedig mindent megtet- ne bízzanak, amikor félnek. Jézus azt
tek, hogy ne süllyedjenek el. Mivel akarja, hogy ezt a leckét te is megtaféltették az életüket, felébresztet- nuld!
– Evezzünk! Mindjárt felborul a hajónk! Megint jön egy nagy hullám!
– Jézus tanítványai rettegtek. Sohasem gondolták volna, hogy
egy Jézussal eltöltött nap ilyen
félelmetes véget érhet.

Írj egy olyan esetről, amikor féltél, és Jézus úgy segített, hogy bátorságot adott!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy velem vagy! Segíts benned bíznom, amikor félek!
Jézus nevében. Ámen.

it tegyek,
amikor félek?
„Ha félek is, benned bízom!” (Zsoltárok 56,4).

Mi kelt benned félelmet? Talán a sötétség vagy a vihar. Lehet, hogy félsz
egyedül otthon, vagy amikor felelned kell az egész osztály előtt. Néha
komoly nehézségek tartanak félelemben, mint például egy betegség
vagy a szüleid válása.
A félelem velünk született, bűnös
természetünk része, és ezért életünk
végéig hordozzuk. Akár kicsi, akár
nagy dolog okozza, szörnyű gond
lehet: átveheti az irányítást, és akkor
minden cselekedetünket a félelem
határozza meg, nem pedig az Isten
iránti bizalom. De a félelem kihathat a szervezetedre is, és betegséget
okozhat.

Isten megoldása a félelemre az,
ha benne bízunk. Istennek semmi sem okoz meglepetést, ami
történik. Ő mindenek fölött
áll, és mindent Ő irányít. Itt
egy különleges ígéret Istentől, amelyre emlékezhetsz, ha
félsz: „Légy erős és bátor. Ne
félj, és ne rettegj, mert veled
van Istened, az Úr mindenütt,
amerre csak jársz” (Józsué 1,9).
Nem számít, mi történik, Isten veled
van. Beszélj vele azokról a dolgokról,
amelyek félelmet keltenek benned!
Mondd el magadban ezt az igeverset, és hidd el, amiről szól! Bízz Istenben akkor is, amikor félsz. Ő soha
nem hagy cserben.

Mit szeretnél tenni legközelebb, amikor félsz?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Amikor félek, segíts arra gondolnom, hogy velem vagy! Segíts benned
bíznom! Jézus nevében. Ámen.

EGÉSZ LÉNYEMMEL ISTENNEK ÉLHETEK!
Töltsd ki az üresen hagyott helyeket úgy, hogy a hiányzó mondatrészek
az Istennek szánt életet jellemezzék!
Az elmém Istenről gondolkodhat.
A szemem __________________ .
A szám _____________________ .
A szívem ____________________ .
A kezem ____________________ .
A lábam ____________________ .

Gondold át még egyszer!
1. Miért különlegesen értékesek az emberek Istennek?
_____________________________________________________________
2. Milyen viselkedést szeretne látni Isten az életedben azokkal szemben,
akiknek hatalma van fölötted?
_____________________________________________________________
3. Mit tehetsz, amikor nem vagy megelégedett?
_____________________________________________________________
4. Miért kell másokhoz jóságosnak lenned?
_____________________________________________________________
5. Milyen magatartást vár Isten akkor, amikor valaki megbánt?
_____________________________________________________________
6. Mire emlékezhetsz, amikor félsz?
_____________________________________________________________
Amennyiben szükséges, a válaszokat megtalálod a füzetben. A zárójelbe tett számok az elmélkedés
számát jelölik. 1. (271), 2. (274), 3. (279), 4. (289), 5. (292), 6. (298).

annak-e dolgok, amelyek
mindig helyesek vagy mindig
helytelenek?
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők
gonoszak” (Efezus 5,15–16).
Ricsi már harmadszor lopott az iskolai büféből. János ezt mondta neki:
– Ricsi, egyszer már figyelmeztettelek, hogy ne tedd ezt. Most észrevették, és keresik a tettest. Beszélnem
kell az osztályfőnökkel.
Ricsi kérlelni kezdte:
– János, várj! Ha nem mondasz meg,
odaadom az ebédpénzemet. – Ha
János elfogadja a pénzt, iskola után
tud édességet venni. Mit tegyen János? Elhallgassa a bűnt és hazudjon
Ricsi miatt?

lán a barátod dolgozatáról lemásoltál egy választ, vagy éppen
te engedted meg, hogy rólad
másoljanak. Több mindennel
ámíthatod magadat: jó okod
volt arra, amit tettél; nem is
volt akkora bűn, amit tettél stb.
János akkor dönt jól, ha beszél
az osztályfőnökkel. Tudja, hogy
Isten szerint az a helyes, ha megmondja az igazat. Ráadásul Ricsinek
arra van szüksége, hogy szembesüljön a bűnével, mert csak így fog tudni változni.

Kellett-e valaha Jánoshoz hasonlóan
döntened? Talán hazudtál, mert azt Isten az Ő Igéjében ezt mondja:
gondoltad, hogy ezzel tehetsz jót va- „Azt tedd, amit helyesnek és jónak
lakinek, esetleg saját magadnak. Ta- lát az Úr” (5Mózes 6,18).
Nevezz meg egy dolgot, amiről tudod, hogy helyes, és egy másikat, amiről tudod, hogy helytelen!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy szeretsz. Segíts nemet mondanom a rossz dolgokra, és
segíts megcselekednem azokat, amelyeket te jónak látsz! Jézus nevében. Ámen.

lfogadja-e Isten
az embereket függetlenül attól,
ahogyan élnek?
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők
gonoszak” (Efezus 5,15–16).
A Biblia beszél két városról,
Sodomáról és Gomoráról, amelyek nem találhatók meg a mai
térképeken. Ennek a két városnak a lakói szörnyű dolgokat cselekedtek. Isten szerette őket, de gyűlölte gonosz
cselekedeteiket. Az emberek
nem törődtek Istennel. Szerettek bűnben élni, és nem akartak
megváltozni. Isten nem engedhette meg, hogy továbbra is bűnben éljenek. Cselekedeteik annyira gonoszak voltak, hogy Isten úgy döntött:
el kell pusztulniuk. Még a városok is
megsemmisültek. Ezért nincsenek
már rajta a mai térképeken.

Tudtad, hogy Istent érdekli az, ahogyan élsz? Ha még sohasem bíztad
életedet Jézusra mint Megváltódra,
tudnod kell, hogy Isten szeret téged,
de bűneidet komolyan veszi. Lehet,
hogy nem kell szembenézned azonnal minden bűnöd következményével, de ha nem nyersz bűnbocsánatot, örökre távol maradsz Istentől.
Ha te már keresztyén vagy, Jézusért
Isten elfogad mint tökéletes gyermekét, mégis várja, hogy a tiszta életeddel is megmutasd: hozzá tartozol. Mivel Isten szent, az életed csak
akkor dicsőíti Őt, ha az iránta való
hálából neki tetszően élsz, és döntéseiddel neki akarsz örömet szerezni.

Miért érdekli Istent az, ahogyan élünk?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy segítesz neked tetsző életet élnem. Kérlek, segíts
bölcsnek lennem és engedelmeskednem Igédnek! Jézus nevében. Ámen.

ogyan hozhatok
olyan döntéseket,
amelyekkel tisztelem Istent?
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők
gonoszak” (Efezus 5,15–16).
A Biblia beszél Roboámról, Izráel
királyáról, aki hatalmas hibát követett el. Barátai azt tanácsolták, hogy
szörnyű tetteket vigyen véghez, és
ő hallgatott rájuk. Izráel népe megharagudott. Minden megváltozott.
Bárcsak hallgatott volna azokra az istenfélő emberekre, akik megpróbálták megmondani neki, mi a helyes!
De már túl késő volt. Roboám rosszul
döntött. (1Királyok 12,1–19)
Megengedted-e már valaha, hogy
bárki rávegyen valami rosszra? Miután megtetted, örültél-e, hogy hallgattál az illetőre? Vagy inkább azt
kívántad, hogy bárcsak helyesen
cselekedtél volna? Sokszor azonnal

tudod, mi a helyes, és mi a helytelen. De néha nagyon nehéz
dönteni.
Hogyan tudsz Istennek tetsző döntéseket hozni? Először
is imádkozz, és kérd Istent,
hogy segítsen felismerned,
mi a helyes! Másodszor, olvasd
a Bibliát! Keress olyan igehelyeket, amelyek segítenek megértened, hogyan kell helyesen cselekedned! Harmadszor, kérdezz meg
Istent szerető embereket, hogy mit
tennének, ha nekik kellene dönteniük! Negyedszer, amikor tudod, mi
a helyes, tedd azt!

Nevezz meg három embert, akik segíteni tudnak helyes döntéseket hoznod!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy tanítasz bölcs döntéseket hoznom. Segíts megtennem azt, amiről biztosan tudom, hogy helyes! Jézus nevében. Ámen.

zámít-e Istennek az,
ahogyan másokkal
bánok?
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők
gonoszak” (Efezus 5,15–16).
Melyik ételt szereted a legjobban? Melyik játékoddal szeretsz
játszani? Gyakran azokat a dolgokat szeretjük a legjobban,
amelyekhez hozzászoktunk.
Sokszor nehéz az újat vagy a
mást elfogadni, megszokni.
Néha az emberek azért rosszindulatúak egymással, mert különböznek egymástól. Talán más a bőrük színe, más nyelven beszélnek,
vagy nagyon különbözik a személyiségük. Vagy talán csak nem tudják
ugyanazokat a dolgokat élvezni.

kit szeret. Minden ember fontos
neki. Nem számít, milyenek, hol
laknak, vagy hogy néznek ki. Isten
azt mondja, nem szabad véleményt
alkotnod róluk annak alapján, amit
látsz rajtuk. „Az ember azt nézi, ami a
szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami
a szívben van” (1Sámuel 16,7).

Ismersz tőled különböző embereket? Keresztyénként az a feladatod,
hogy megmutasd nekik Isten szeretetét. Ismerd meg őket! Hamar rá
fogsz jönni, hogy több közös dolgotok van, mint ahogyan azt gondolIsten azt mondja, hogy bűn, ha tad. Talán egykettőre megfeledkezel
valaki rosszindulatúan viszonyul arról, hogy egyáltalán különböztök
a másik emberhez. Ő minden- egymástól.
Hogyan tudsz jóindulatúan bánni valakivel, aki más, mint te?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy te mindenkit szeretsz. Segíts megmutatnom a szeretetedet azoknak, akik mások, mint én! Jézus nevében. Ámen.

ogyan legyek tisztelettudó
és mégis hűséges Istenhez?
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők
gonoszak” (Efezus 5,15–16).
A Biblia beszél egy Dániel nevű emberről, aki szerette Istent. Dániel engedelmeskedett feletteseinek, akik
megbíztak benne. Voltak azonban
olyanok, akik meg akartak szabadulni tőle. Az ő rábeszélésükre a király törvénybe adta, hogy alattvalói
csakis őhozzá, a királyhoz imádkozhatnak. Bárkit, aki megszegte ezt a
törvényt, az oroszlánok elé kellett
vetni, hogy azok élve felfalják.
Dániel hallott a törvényről, de nem
vitatkozott és nem panaszkodott.
Ő csak azt tette, ami szerinte helyes
volt: az egyetlen igaz Istenhez imádkozott továbbra is. Ezért a király emberei bedobatták Dánielt az oroszlánok közé. Amikor a király meghallotta, hogy mi történt Dániellel, azt

kívánta, bárcsak ne hozta volna meg
a törvényt. Azt mondta Dánielnek,
hogy reméli, Isten megőrzi őt.
Másnap a király elment megnézni, mi történt. Csodák csodája, Dánielt élve találta! Isten
bezárta az oroszlánok száját,
így Dániel biztonságban töltötte az éjszakát az oroszlánok
között (Dániel 6,1–23).
Istennek tetszik, amikor engedelmeskedsz azoknak, akik felelősek érted. De ha olyat kérnek tőled,
ami engedetlenség lenne Istennel
szemben, kérj tőle bátorságot, hogy
azt tedd, ami helyes. Dánielhez hasonlóan te is lehetsz tisztelettudó
úgy, hogy közben kitartasz Isten
mellett.

Mit kell tenned, ha valaki, akinek engedelmességgel tartozol, azt
mondja, tegyél meg valamit, ami helytelen?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm azokat az embereket, akik felelősek értem. Segíts tisztelettudónak lennem velük, ugyanakkor neked engedelmeskednem! Jézus nevében. Ámen.

iért engedelmeskedjem
Istennek akkor is, amikor
mások nem ezt teszik?
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők
gonoszak” (Efezus 5,15–16).
Miért fontos, hogy amikor mások
látszólag büntetés nélkül tehetik
a rosszat, te mindig a helyes utat
válaszd? Sok évvel ezelőtt egy
Ászáf nevű ember boldogtalan
volt, mert az emberek büntetlenül vétkeztek. Elmondta Istennek, hogy ez mennyire bántja,
és kérte, segítsen megértenie a
helyzetet (Zsoltárok 73).
Isten segített Ászáfnak, aki elkezdte a dolgokat Isten szerint látni.
Megértette: Isten azt várja tőle, hogy
akkor is helyesen cselekedjen, amikor mások büntetlenül teszik a ros�szat. Tudta: Isten azt akarja, hogy ő
más legyen, mint a többi ember.

Te is különbözzél azoktól, akik nem
tartoznak Istenhez. Isten Szentlelke
segíteni fog, hogy legyen erőd engedelmeskedni akkor is, amikor az
nehéz. Isten jó dolgokat ígér, ha helyesen cselekszel. Azt is megígérte,
hogy a mennyországban jutalmat
kapsz.
Továbbra is cselekedj helyesen még
akkor is, ha mások nem ezt teszik. Talán úgy tűnik, néhányan megússzák
büntetés nélkül, ám egy napon Isten
mindent megítél. Kérd Istent, hogy
segítsen úgy látnod a dolgokat, ahogyan Ő látja. A Bibliában ez áll: „A jó
cselekvésében pedig ne fáradjunk el”
(Galata 6,9).

Miért fontos neked, hogy helyesen cselekedj még akkor is, amikor
mások rosszat tesznek?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy erőt adsz engedelmeskedni. Kérlek, segíts helyesen
cselekednem függetlenül attól, hogy mások mit tesznek! Jézus nevében. Ámen.

ogyan engedelmeskedjem
Istennek úgy, hogy közben ne
ítéljek meg másokat?
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők
gonoszak” (Efezus 5,15–16).
Amikor egy új játékot tanultok, nek. Elfeledkeztek Isten legfontoamelynek sok szabálya van, általá- sabb szabályáról: arról, hogy Isten
ban mindenki nagyon figyeli, hogy szeretetét közvetítsék mások felé.
a többiek betartják-e a szabályokat. A Bibliában Isten parancsolaHa valaki hibázik, azonnal jön a kö- tokat, szabályokat adott, hogy
vetkezmény: kiesik a játékból vagy ezeket betartva boldog élebüntetést kap. Néhányan azt hiszik, tet élhess. Te elsősorban azért
a keresztyén élet ehhez hasonló: Is- vagy felelős, ahogyan te élsz,
ten előtt csak az lehet kedves, aki viselkedsz és megtartod Isminden törvényét megtartja, ezért ten parancsolatait. Talán nem
Ő is így figyeli az életünket. Azt gon- értesz egyet valakinek a döntédolják, az a feladatuk, hogy mások sével, de nem vagy felelős azért,
életében hibákat keresgéljenek.
amit egy másik ember csinál. EnA bibliai időkben élő, vallásos vezetők, akiket farizeusoknak hívtak,
ugyanezt tették. Sok szabályt alkottak, és szerintük csak az szerezhetett
örömet Istennek, aki az általuk megalkotott összes szabályt betartotta. A
farizeusok közül sokan azzal voltak
elfoglalva, hogy másokat megítélje-

gedd, hogy Isten ítélje meg, vajon az
az ember helyesen cselekszik-e vagy
sem! A te feladatod megmutatni neki
Isten szeretetét és segíteni helyesen
cselekednie. Legyél bölcs! Ne légy
olyan, mint a farizeusok, akik szerettek hibát találni másokban és
megítélni másokat!

Mit tegyél, amikor azt gondolod, hogy a többiek helytelenül cselekszenek?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy szeretsz. Segíts, hogy ne ítéljek meg másokat még akkor sem, ha úgy gondolom, rosszul cselekszenek! Segíts, hogy szeretni tudjam
őket! Jézus nevében. Ámen.

zándékosan teremtett Isten
különbözőnek mindenkit?
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők
gonoszak” (Efezus 5,15–16).
Mi történne, ha Isten mindenkit
egyformának teremtett volna?
Zavaró és unalmas lenne. Isten
minden egyes személyt egyedinek teremtett meg. Még az
ikrek is, akik úgy hasonlítanak
egymásra, mint két tojás, különböznek egymástól. Isten
azért teremtette különbözőnek
az embereket, hogy mindannyian egyen-egyenként elvégezzük
azt a fontos munkát, ami személy
szerint a feladatunk. A Biblia azt
mondja, hogy Isten mindenkinek
különleges ajándékokat adott: „a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak” (Róma
12,6).

Isten a mi különbözőségeinket a test
különböző részeihez hasonlítja. Ha a
szem a fül munkáját akarná elvégezni, nem látnánk. Ha a lábunk ugyanazt a munkát akarná elvégezni, mint
a szívünk, nem tudnánk járni. A test
minden egyes része fontos.
Te is különleges és fontos vagy. Isten ajándékokat és képességeket
adott neked, amelyeket különleges
módon tud használni. Isten mindezt
szándékosan tette. Azt akarja, hogy
képes legyél elvégezni azt a feladatot, amelyet neked szánt. Azért adott
megfelelő testet, tehetséget és családot, hogy szolgálni tudd Őt. Köszönd meg neki azt, ahogyan megalkotott téged!

Nevezz meg három adottságot vagy képességet, amelyeket Isten
adott neked! _______________________________________________

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy különlegesnek alkottál meg. Segíts értékelnem azt,
hogy minden egyes embert másnak alkottál! Jézus nevében. Ámen.

ogyan szerethetem
azokat az embereket,
akikkel nem értek egyet?
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők
gonoszak” (Efezus 5,15–16).
Amikor Jézus a földön élt, a vallási
vezetők közül sokan nem szerették
azokat a férfiakat és asszonyokat,
akikkel Jézus az idejét töltötte. Jézus
olyan emberekkel vacsorázott, akik
loptak és hazudtak. Barátságos volt
azokhoz, akik megszegték Isten törvényeit.

Ismersz-e olyan embereket, akikről
tudod, hogy rosszat cselekszenek, vagy rossz dolgokban hisznek? Ne kövesd a példájukat,
de mondd el nekik, hogy Isten
szereti őket! Légy kedves hozzájuk! Engedd, hogy meglássák
a hit által benned élő Jézust!

Tudta-e Jézus, hogy ők ennyi rossz
dolgot cselekedtek? Igen! Jézus a
Fiú Isten. Mindenről tudott, amit
azok az emberek elkövettek. Soha
nem mondta, hogy bűnös útjaik
helyesek. Elmagyarázta nekik, hogy
mindenkinek, aki vétkezik, szüksége
van Istenre. Megmutatta nekik Isten
szeretetét, hogy megtudják, hogyan
nyerhetnek bűnbocsánatot.

Amikor Jézus a földön élt, látta
a világ bűneit. Nem értett egyet
a rossz dolgokkal, amelyeket az
emberek cselekedtek, de megmutatta Isten irántuk való szeretetét azzal is, hogy meghalt és föltámadt. Ő
tud erőt adni ahhoz, hogy szeretetét
másoknak is megmutasd függetlenül attól, hogy ők mit választanak. „A szeretet türelmes, jóságos”
(1Korinthus 13,4).

Fejezd be a mondatot! Szeressem embertársaimat, akikkel nem
értek egyet, mert …

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy Jézus a bűneim ellenére is szeretett engem, és meghalt értem. Segíts, hogy én is tudjak másokat igazán szeretni! Jézus nevében.
Ámen.

iként hazudik
a Sátán Istenről?
„… mert [az ördög] hazug, és a hazugság atyja”
(János 8,44).
Tudtad, hogy az első hazugságot az
első emberpárnak mondták, amelyet Isten megteremtett? Ez akkor
történt, amikor a Sátán, Isten
ellensége becsapta Ádámot és
Évát, hogy ne engedelmeskedjenek Istennek. Elhitette velük
azt a hazugságot, hogy Isten
hazudott nekik és nem akar
nekik valamit jót megadni.
Tudtad, hogy a Sátán, az ördög
téged is be akar csapni? Rávesz,
hogy megkérdőjelezd Isten irányítását. Azt sugallja, hogy Isten nem
törődik velünk, mivel megengedi a
betegséget, a fájdalmat, a háborút
stb. Az igazság az, hogy az összes
betegség, fájdalom és háború a
bűn és a Sátán miatt kezdődött.
Isten jó és szerető Isten. A Biblia

azt mondja, hogy Ő „jó, mert örökké
tart szeretete” (Zsoltárok 106,1).
Talán a Sátán megpróbálja elhitetni
veled, hogy ő erősebb Istennél. Az
igazság az, hogy Isten már megnyerte a Sátán ellen vívott csatát. Amikor
Jézus feltámadt, miután kereszthalált halt a mi bűneinkért, megmutatta, hogy a Sátánnak semmilyen
hatalma sincs fölötte. Ha rábíztad az
életedet Jézusra mint Megváltódra,
a Sátánnak fölötted sincs hatalma.
A Biblia azt mondja: „nagyobb az [Jézus], aki bennetek van, mint az [a Sátán], aki a világban van” (1János 4,4).
A Sátánt hazugság atyjának is nevezik.
Amikor félsz vagy aggodalmaskodsz,
ne hallgass a Sátán hazugságaira! Ehelyett beszélj Istennel! Kérd Őt, hogy
segítsen meglátnod az igazságot!

Miért nem kell félned a Sátántól és az ő hazugságaitól?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Tudom, hogy erősebb vagy a Sátánnál. Tudom, hogy sohasem hazudsz. Segíts bíznom a te Igédben, és segíts, hogy ne higgyek a Sátán hazugságainak! Jézus nevében. Ámen.

iként hazudik
a Sátán Jézusról?
„… mert [az ördög] hazug, és a hazugság atyja”
(János 8,44).
Sokan elhiszik, hogy Jézus Krisztus
jó ember és híres tanító volt. De azt
már nem hiszik el, hogy Ő Isten Fia, a
Megváltó. Ezek az emberek elhitték a
Sátán egyik hazugságát. A Sátán azt
akarja, hogy elhidd: az Úr Jézus csak
egy ember volt. Nem akarja, hogy
életedet rábízd Jézusra mint Megváltódra.
Jézus azonban nem csupán ember
volt! Ő Isten volt emberi testben.
„Az Ige [Jézus] testté lett, közöttünk
lakott” (János 1,14). Jézus soha nem
tett semmi rosszat. Tökéletes volt:
„azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette
értünk” (2Korinthus 5,21). Senki más
nem volt tökéletes, még a legnagyszerűbb emberek sem.

Mivel Jézus Krisztus tökéletes volt,
meghalt, hogy halálával kifizesse bűneid árát. Isten volt, ezért
újra életre kelhetett. Még soha
senki nem támasztotta fel önmagát a halálból, „ámde Krisztus feltámadt a halottak közül”
(1Korinthus 15,20).
Emlékezz arra, hogy a Sátán
hazug! Hallgass Isten igazságára! „Jézus így válaszolt: »Én vagyok
az út, az igazság és az élet; senki sem
mehet az Atyához, csakis énáltalam«”
(János 14,6).

Nevezz meg két dolgot, amiben Jézus különbözik minden valaha
élt embertől!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy elküldted Fiadat, Jézust, hogy meghaljon értem. Köszönöm, hogy feltámasztottad Őt! Jézus nevében. Ámen.

iként hazudik a Sátán
az Istennel való
kapcsolatunkról?
„… mert [az ördög] hazug, és a hazugság atyja”
(János 8,44).
Isten azért teremtette az embert,
hogy szeretetteljes, közeli kapcsolata legyen vele. Isten az első emberpárnak, Ádámnak és Évának
gyönyörű otthont adott, amelyben bőségesen termett minden,
amivel táplálkozhattak, és Isten
a kert művelését is rájuk bízta
(1Mózes 2,15). Isten mindennap
meglátogatta őket, hogy külön
időt töltsön velük (1Mózes 3,8).
De volt valaki, aki ezt a különleges
kapcsolatot meg akarta rontani. Ez a
valaki a Sátán volt. A Sátán hazudott
Évának, és meggyőzte, hogy legyen
engedetlen Istennel szemben. Rávette, hogy elhiggye: talán Isten
nem tudja, mi a legjobb, és az engedetlenség nem is okoz fájdalmat. Amikor Ádám és Éva enge-

detlenek lettek, megjelent szívükben
a félelem és a szégyen. Bűnük miatt
Isten nem engedhette meg, hogy
továbbra is gyönyörű otthonukban
maradjanak. A különleges alkalmak,
amelyeket Istennel együtt töltöttek,
véget értek (1Mózes 2,1–8, 23).
A Sátán meg akarja rontani az Istennel való kapcsolatodat. Arról akar
meggyőzni, hogy szerető mennyei
Atyád igazából nem is törődik veled.
A Sátán nem akarja, hogy elhidd:
mindent Isten irányít. Azt akarja,
hogy légy engedetlen Istennel szemben. Ne hallgass a Sátán hazugságaira! Tölts időt Istennel mindennap!
Bízzál benne, és engedelmeskedj parancsolatainak! Kérd Őt, hogy tegyen
bölccsé és erőssé, hogy elkerülhesd
a Sátán csapdáit!

Mit tehetsz azért, hogy az Istennel való kapcsolatod épüljön?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy időt akarsz tölteni velem. Kérlek, segíts, hogy jobban
megismerjelek! Jézus nevében. Ámen.

i a New Age tanítása?
„… mert [az ördög] hazug, és a hazugság atyja”
(János 8,44).
Hallottad-e már valaha a „New Age”
kifejezést (ejtsd: nyú édzs; jelentése:
új korszak)? Talán hallottál már róla
az iskolában, a tévében, vagy olvastál róla könyvekben. A New Age az a
gondolkozásmód és hit, amelyik ellentétben áll a Biblia tanításával. Igazából nem újdonság, hiszen tele van
a Sátán régi gondolataival.

(Zsidók 9,27). A New Age azt is hirdeti, hogy te isten vagy. A New Age
hívei szerint bármit megtehetsz, a
legnagyobb hatalom te magad
vagy. Ezzel szemben a Bibliában Isten azt mondja, hogy
Ő az egyetlen, igaz, élő Isten.
Jézus Krisztus, Isten Fia pedig
ezt mondja: „nélkülem semmit
A New Age egyik tanítása az, hogy sem tudtok cselekedni” (János
az emberek jók és nem bűnösek. Is- 15,5).
ten Igéje ellenben azt mondja, hogy Több hamis New Age-tanítás
„mindenki vétkezett” (Róma 3,23). A van még. Ezeket a Sátán gyakran
New Age másik hitelve a reinkarná- igazságnak tünteti fel. Mindig ellenció. Ez azt jelenti, hogy az emberek őrizd, hogy egy tanítás összeegyezmeghalnak, és különböző alakban tethető-e azzal, amit a Biblia mond!
többször is visszatérnek a földre. Ha nem, akkor helytelen! Ne enDe Isten ezt mondja: „elrendeltetett, gedd, hogy becsapjanak!
hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig az ítélet következik”
Mit gondolsz, miért akarja a Sátán, hogy az emberek higgyenek
a New Age tanításában?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy Igédben elmondod nekem az igazságot. Segíts felismernem a Sátán hazugságait, és segíts, hogy ne tudjon becsapni! Jézus nevében. Ámen.

ehetek-e jó Isten nélkül?
„… mert [az ördög] hazug, és a hazugság atyja”
(János 8,44).

– Miért csináltam ezt? … Nem hiszem el, hogy ilyen szörnyű dolgot tettem! – Mondtál-e már ehhez hasonlókat, miután valami
rosszat tettél? Gyakran akkor
sem tudunk jók lenni, amikor
igazán törekszünk a jóra.
Isten hűséges szolgája, Pál
is hasonló kérdéseket tett fel
magának. A Római levél 7. részében így ír: „Mert tudom, hogy
énbennem, vagyis a testemben nem
lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra,
hogy megtegyem, nincs” (Róma 7,18).
Vagyis azt állítja magáról, hogy sok-

szor nem tette meg azt, amiről tudta,
hogy jó, és túl gyakran tette azt, amiről tudta, hogy rossz. Rájött, hogy
a saját erejéből nem tud jó lenni.
Pálhoz hasonlóan te sem lehetsz jó
Isten nélkül. De van egy jó hír! Ha Isten gyermeke vagy, akkor Szentlelke
benned él, és erőt tud adni ahhoz,
hogy megtedd a jót, és elkerüld a
rosszat. Mondd el Istennek, hogy tudod: az Ő erejére van szükséged ahhoz, hogy jó legyél. Kérd Őt, hogy a
Szentlélek által segítsen felismerned
a jót! Engedelmeskedj a Szent-léleknek, amikor választanod kell jó és
rossz között!

Nevezz meg valamit, aminek abbahagyásához Isten segítségére
van szükséged!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! A te segítségedre van szükségem ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjak. Kérlek, adj erőt azt tennem, ami helyes! Jézus nevében. Ámen.

iért nem tudom
magamat megmenteni?
„… mert [az ördög] hazug, és a hazugság atyja”
(János 8,44).
Egy nap egy fiatalember szólította
meg az Úr Jézust. Meg akarta tudni, hogyan üdvözülhet. Talán azt
várta, Jézus megdicséri, hiszen sok
jót tett, ismerte az Írásokat, sok időt
töltött imádsággal, és tőle telhetően
mindent megtett annak érdekében,
hogy jó ember legyen. Jézus válasza
bizonyára meglepte. Jézus tudatta a
fiatalemberrel, hogy mindez helyes,
de nem fogja megmenteni. A tanítványok: „nagyon megdöbbentek, és
így szóltak: »Akkor ki üdvözülhet?«”
(Máté 19,25).

ni. Bűnös természettel születtél.
Egyedül Jézus tudja neked adni
az üdvösség ajándékát, vagyis Ő tud megmenteni, mert
sohasem vétkezett: „azt, aki
nem ismert bűnt, bűnné tette értünk” (2Korinthus 5,21).
Üdvösséged van, ha elhitted,
hogy Jézus magára vette bűneid büntetését. Az üdvösség ajándéka egyedül Isten szeretetéből
és kegyelméből lehetséges. „Hiszen
kegyelemből van üdvösségetek a hit
által, és ez nem tőletek van: Isten ajánIsten elmondja Igéjében, hogy sen- déka ez” (Efezus 2,8).
ki sem tudja önmagát megmente-

Hogyan szabadulhatsz meg bűneidből?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy megtetted, amit én nem tudtam megtenni. Köszönöm, hogy megmentettél bűneimből! Jézus nevében. Ámen.

alóban nekem szólnak
Isten ígéretei?
„… mert [az ördög] hazug, és a hazugság atyja”
(János 8,44).
Megtörtént-e már, hogy valaki ígért
valamit, de nem tartotta meg a
szavát? Van valaki, aki sohasem
szegi meg a neked tett ígéreteit: Isten. A Biblia azt mondja,
hogy drága és hatalmas ígéreteket kaptunk Istentől (2Péter
1,4). Például Isten megígérte,
hogy örök életet ad mindenkinek, aki hisz az Ő Fiában, Jézus
Krisztusban. Megígérte, hogy
gondot visel gyermekeiről. Megígérte, hogy mindig meghallgatja
imádságaikat, és válaszol is rájuk.
Azt is megígérte, hogy mindig veled
lesz, ha az Ő gyermeke vagy.

A Sátán, a hazugság atyja el akarja
hitetni veled, hogy Isten nem tartotta meg ígéreteit. Talán arra is rá akar
venni, hogy elhidd: Isten ígéretei valójában nem neked szólnak. Azt sugallja, hogy Isten elfeledkezett rólad.
Ne higgy a Sátán hazugságainak!
Hallgass Isten Igéjére: „hű az [Isten],
aki ígéretet tett” (Zsidók 10,23).
Néha Isten másként vagy más időben válaszol az imádságodra, mint
ahogyan azt várnád. Olyankor a Sátán megpróbálhat becsapni. De ne
feledd: Isten szeret téged! A legjobbat akarja neked, és a megfelelő időben teljesíti ígéreteit.

Sorolj fel három ígéretet, amelyet Isten neked tett!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy megtartod ígéreteidet. Kérlek, segíts nekem is megtartanom, amit másoknak ígérek! Jézus nevében. Ámen.

iként hazudik
a Sátán a Bibliáról?
„Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok
a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett”
(Róma 1,25).
A Sátán nem akarja, hogy olvasd
a Bibliát. Tudja, hogy segít hited
épülésében, és távol tart a bűntől.
„Szívembe zártam beszédedet, hogy
ne vétkezzem ellened” (Zsoltárok
119,11).

Talán a Sátán megpróbálja veled elhitetni, hogy a Biblia csupán egy
jó könyv. Ám „a teljes Írás Istentől
ihletett” (2Timóteus 3,16). Minden szó, amelyet Isten megíratott, igaz, mert Isten nem
Azért, hogy távol tartson a Biblia ol- hazudik.
vasásától, a Sátán hazudni fog ne- Talán a Sátán azt is el akarja
ked. Talán megpróbálja elhitetni, veled hitetni, hogy nem fontos
hogy Isten Igéje tele van hibákkal. a Bibliát olvasnod. Ne engedd,
Isten tökéletes. Ő nem hibázhat. Az hogy becsapjon! Szánj időt a BibŐ Szentlelke segített az emberek- lia olvasására mindennap! Isten
nek pontosan azt leírni, amit Isten le azt mondja, figyelmesen tanulmáakart íratni: „a Szentlélektől indíttatva nyozd az Ő Igéjét, hogy megismerd
szólaltak meg az Istentől küldött em- és megértsd Őt. Csak így tudsz ellenberek” (2Péter 1,21).
állni a Sátán Bibliával kapcsolatos
hazugságainak.

Honnan tudjuk, hogy a Biblia Isten Igéje?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm a Bibliát. Segíts mindennap olvasnom! Jézus nevében.
Ámen.

it akar a Sátán elhitetni
a teremtésről?
„Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok
a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett”
(Róma 1,25).
Tételezzük fel, hogy a családod
építkezik. Ahelyett, hogy alaposan megterveznétek a házat,
fogjátok az összes deszkát, szögeket, festéket, és földobjátok
a levegőbe. Amikor minden
leesik, vajon összeáll-e egy
gyönyörű otthonná? Természetesen nem! Kell lennie egy
tervnek, és szükség van valakire, aki gondosan kivitelezi.
Házat nem lehet építész nélkül építeni. A Föld sem állhatott volna elő
Teremtő nélkül! „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet” (1Mózes 1,1). A Sátán megpróbálta elhitetni az emberekkel, hogy a Föld
véletlenül keletkezett egy nagy
robbanás következtében.

A Sátán akkor is hazudik, amikor azt
mondja, hogy az embereket nem
Isten teremtette. Azt állítja, hogy az
ember fokozatosan állatokból fejlődött ki [alakult]. Isten azt mondja,
hogy ez nem igaz. „Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába.
Így lett az ember élőlénnyé” (1Mózes
2,7).
Miért akarja a Sátán, hogy azt hidd,
te a véletlen műve vagy? Nem akarja,
hogy tudd: különleges vagy, és van
egy szerető, mennyei Atyád, aki a saját képmására alkotott téged.

Hiszed-e, hogy Isten teremtette a világot? Miért?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönök mindent, amit megteremtettél. Köszönöm, hogy engem is
olyannak alkottál meg, amilyen vagyok! Jézus nevében. Ámen.

i az okkultizmus?
„Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok
a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett”
(Róma 1,25).
Tudtad, hogy egy harc részese vagy?
A Biblia azt mondja, hogy a keresztyének szellemi harcot vívnak. „Mert
a mi harcunk nem test és vér ellen
folyik, hanem a… gonoszság lelkei
ellen” (Efezus 6,12). A Sátán sok embert vont bele okkult praktikákba.
Ezek, mint pl. a boszorkányság, a néger varázslás (vudu), az asztrológia
vagy a jóslás mind az Isten és az Ige
ellen irányuló tevékenységek.

foglalkozni, mert azt gondolják,
hogy szórakoztató dolgok. Horoszkópot olvasnak és jósnőkhöz járnak. Azt remélik, természetfölötti tudást és erőt szerezhetnek, de az az erő nem Istentől
jön, hanem a Sátántól, aki ráveszi őket, hogy őt szolgálják
és imádják. Talán mindez viccesnek tűnik, de megrontja az
Istennel való közösségedet, sőt
Sokan vallásnak tekintik az okkult rabul is ejtheti a szívedet.
praktikákat. A Földet, a Napot vagy A Sátán nem akar jót neked. Nem
magát a Sátánt imádják. A Bibliának akarja, hogy Isten igazságában
erről ez a véleménye: „Akik az Isten higgy. Isten azt akarja, hogy maradj
igazságát hazugsággal cserélték fel, távol az okkult tevékenységektől.
azok a teremtményt imádták és szol- Bízz Őbenne, hogy szellemi harcagálták a Teremtő helyett” (Róma 1,25). idban győzedelmeskedni tudj!
Mások azért kezdenek ilyesmikkel
Miért kell távol maradnod az okkult praktikáktól?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy te erősebb vagy a Sátánnál. Segíts távol maradnom
az okkult dolgoktól! Jézus nevében. Ámen.

alóban beleláthatnak-e
az emberek a jövőbe?
„Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok
a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett”
(Róma 1,25).
Mi fog történni a jövőben? Ahhoz, totta. A Biblia azt mondja, hogy Pál,
hogy ezt megtudják, sokan jósokhoz aki Isten Igéjét prédikálta, megpafordulnak, akiket médiumnak is ne- rancsolta a démonnak, hogy hagyja
veznek. A médiumok azt állítják, el a lányt. Amikor a démon kiment
hogy ismerik a jövőt. A legtöb- belőle, többé már nem tudott a jövőben közülük csak találgatnak. be látni. A fölötte álló sátáni hatalom
Néha ezek a találgatások igaz- megtört (Apostolok cselekedetei
16,16–19).
nak bizonyulnak, néha nem.
A legtöbb médium azonban
nem csupán jól tud találgatni. Vannak, akik a Sátánra és
démonaira hallgatnak. Isten Igéje beszél egy esetről, amikor egy
Pál nevű férfi (Pál apostol) találkozott egy jósnővel. A jósnő szolgálólány volt, aki tulajdonosának
sok pénzt keresett azzal, hogy
másoknak megmondta a jövőt.
A szolgálólány nemcsak találgatott, hanem egy démon irányí-

Amikor egy médiumra hallgatsz,
akkor „az Isten igazságát hazugsággal cseréled fel”. A Sátán távol akar
tartani téged attól, hogy Istenben
bízz a jövővel kapcsolatban. Talán
azt gondolod a médiumokról, hogy
szórakoztatóak, de hallgatni rájuk és
a tanácsaikat megfogadni nagyon
veszélyes. Ne engedd, hogy a Sátán
hazugságai becsapjanak! Bízz Istenben és az Ő Igéjében a jövővel kapcsolatban is!

Miért nem szabad médiumokra hallgatnod?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Te ismered a jövőt. Segíts egyedül benned bíznom, hogy ne essek a
Sátán csapdáiba! Jézus nevében. Ámen.

iért hisznek emberek
az asztrológiában?
„Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok
a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett”
(Róma 1,25).
Hallottál-e már az állatövekről? Ez egy
részekre vagy jegyekre osztott térkép.
Mindegyik jegy csillagok és bolygók
állását mutatja meghatározott esztendőkre nézve. Az asztrológusok
(emberek, akik az állatöveket tanulmányozzák) ezeket a jegyeket használják a horoszkópok megírásához.
A horoszkópok megmondják az embereknek, hogy a saját csillagállásuk
alapján mit tegyenek és mit ne. Emellett megjósolják, hogy mi fog történni
velük a jövőben. Sokan naponta elolvassák a horoszkópjukat. Azt hiszik,
hogy a csillagok és a bolygók állása
határozza meg cselekedeteiket. Az
asztrológiában bíznak, attól várják,
hogy mutassa meg nekik a jövőt.

nál. El akarja hitetni veled, hogy
a jövővel kapcsolatos kérdéseidre az asztrológia megadja
a választ. De Isten nem azért
alkotta a csillagokat és a bolygókat, hogy megválaszolják
az élettel és a jövővel kapcsolatos kérdéseidet. Ezekre
a kérdésekre a választ a Bibliában találhatod meg. Isten az
Ő Szentlelkét adta neked, hogy
megértsd Igéjét. Segít neked,
hogy bölcsességben növekedj,
egyre jobban megismerd Őt, és
benne bízz a jövőddel kapcsolatban.

Ismerd meg Isten teremtő munkáját!
Dicsérd Őt csodálatos alkotásaiért! Ügyelj arra, hogy a Teremtőt
Ellenséged, a Sátán azt szeretné, ha imádd, ne pedig a teremtményeIsten helyett a horoszkópban bíz- it!
Hol találsz választ az élettel kapcsolatos kérdéseidre?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm csodálatos alkotásaidat. Emlékeztess arra, hogy benned
bízzak a jövőmmel kapcsolatban! Jézus nevében. Ámen.

ívánja-e Isten
az én imádatomat?
„Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok
a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett” (Róma 1,25).
Jártál-e már úgy, hogy valaki felbos�- be látsz, csupán ártatlan szórakoszantott, aztán pedig meglepődött zási lehetőségek. A Sátán pont ezt
azon, hogy megsértődtél? Talán akarja elérni. Jó színben tüntet fel
ezt mondta: Csak vicceltem! – Azt olyan dolgokat, amelyek valójában
gondolta, szórakoztató, amit károsak. Isten Igéje azt mondja, hogy
tesz, de fájdalmat okozott. Van maradj távol az okkult praktikáktól,
néhány ehhez hasonló játék: amelyek démonokkal, varázslással
pl. a Dungeons & Dragons sze- vagy jövendőmondással kapcsolarepjáték, vagy az Ouija-tábla tosak. Ezt találod pl. a Harry Potter
(boszorkánytábla). Jó szóra- könyvekben.
kozást ígérnek, ám valójában Isten szeret, és a legjobbat akarja nerendkívül károsak. A Sátán arra ked. A Sátán csak fájdalmat és puszhasználhatja ezeket a játékokat, tulást akar okozni. Engedelmeskedj
hogy irányítása alá vonjon, aztán Isten Igéjének! Utasítsd vissza azokat
gondolataidat és cselekedeteidet a játékokat, amelyek az ördög csapIsten ellen hangolja. Márpedig Isten dái lehetnek! Ne engedd, hogy a ráazt akarja, hogy egyedül Őt imádd, bírjon az Isten elleni engedetlenségmert neked is az a jó.
re, lázadásra! „Végül pedig: erősödNéhányan úgy vélik, az olyan játékok, amelyekben azt játszod,
hogy természetfölötti erőd van,
megátkozol valakit, vagy a jövő-

jetek meg az Úrban és az ő hatalmas
erejében… hogy megállhassatok az
ördög mesterkedéseivel [csapdáival]
szemben” (Efezus 6,10–11).

Miért kell távol maradnod az okkult játékoktól?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy szeretsz, és megmutatod nekem az igazságot a te
Igédben. Segíts, hogy ne essek a Sátán csapdáiba! Jézus nevében. Ámen.

onnan jön az igazi erő?
„Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok
a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett”
(Róma 1,25).
Valószínűleg láttál már olyan rajzfilmeket vagy képregényeket, amelyekben a főhősöknek természetfölötti erejük van. Bámulatos dolgokat
tudnak végrehajtani, és senki sem
tudja őket megállítani. Vágytál-e
már valaha arra, hogy neked is ilyen
erőd legyen? Néhányan azt hiszik,
hogy erősek lehetnek, ha testüket
edzik, vagy különleges vitaminokat
szednek. Mások azt gondolják, hogy
a természetfölötti erő már benned
van, csak ki kell hoznod magadból.
Mi az igazság? Honnan jön az igazi
erő?

síteni. Az, hogy Isten ereje a tiéd,
nem jelenti azt, hogy fizikálisan
erős vagy. Isten ereje belső erő,
amely képessé tesz arra, hogy
kiállj Istenért és neki tetsző
életet élj.

Isten az Ő Szentlelkének erejét
adja, hogy segítsen győzedelmeskedned a bűn és a Sátán
felett. Hogyan kaphatsz erőt Istentől? Olvasd naponta Igéjét és
imádkozz! Kérd az Ő Szentlelkét,
hogy adjon elég erőt kiállnod Istenért! Válaszd az Isten iránti engedelmességet, és tedd, ami helyes! Adj
Az igazi erő Istentől jön. Amikor hálát Istennek a győzelemért, amemegtértél, hit által megkaptad Isten lyet az Ő ereje ad neked!
Szentlelkét. Egyedül Ő tud megerőMit tehetsz azért, hogy Isten erejével megerősödj?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy elküldted hozzám a te Szentlelkedet. Erősítsd meg a
hitemet, hogy benned bízva győzni tudjak a bűn és a Sátán ellen! Jézus nevében. Ámen.

ogyan válhatok
bölccsé?
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz” (2Korinthus 12,9).
Ha a világon egyetlen egy dolog
lehetne a tiéd, mit választanál?
Pénzt? Barátokat? Isten azt
mondta Salamon királynak,
hogy bármit kér tőle, megadja
neki. A király bölcsességet kért
Istentől, mert tudta, hogy a
bölcsesség Istentől jön, és nagyon értékes (1Királyok 3,5.7–
12).
A bölcsesség az, amikor tudod, mi
a jó Isten szemében, és azt is cselekszed. Tudod-e, hogy Isten bölcsességet ígér, ha kéred tőle? „Ha pedig
valakinek nincsen bölcsessége, kérjen
bölcsességet Istentől,… és meg is
kapja” (Jakab 1,5).

Talán nem érzed magad túl bölcsnek. Lehet, hogy néha hibázol, bármennyire is igyekszel. A jó hír az,
hogy nem a magad erejéből kell
bölccsé válnod. Isten azt mondja,
hogy Ő majd megadja a szükséges
erőt neked: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által
ér célhoz” (2Korinthus 12,9).
Ha valóban vágysz bölcsességre,
kérd Isten, hogy adjon neked bölcsességet! Olvasd az Igét és engedelmeskedj! Kérd Istent, hogy segítsen
bölcs döntéseket hoznod! Isten meg
fogja tartani ígéretét.

Hogyan lehetsz bölcs?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Kérlek, adj bölcsességet! Segíts, hogy minden, amit teszek, kedves legyen előtted! Jézus nevében. Ámen.

ol találhatok választ
azokra a dolgokra,
amelyeket nem értek?
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz” (2Korinthus 12,9).
Dávid király rendkívüli életet élt.
Néha biztosan elgondolkozott azon,
hogy Isten miért engedett annyi váratlan nehézséget az életében. Sok
dolgot nem érthetett, és néhány
kérdésére valószínűleg soha nem
kapott választ.
Vannak-e dolgok, amiket te sem
értesz? Sok választ megtalálhatsz
a Bibliában. Isten világossá tehet
valamit, amikor imádkozol. Adhat
bölcs, istenfélő felnőtteket, akik segítenek, amikor valamit nem értesz. De
lesznek olyan kérdéseid, amelyekre
nem fogsz választ kapni, amíg Istennel nem leszel a mennyországban és
lesznek, amelyekre akkor sem!

Amikor valamit nem értesz, kutasd
Isten Igéjét, és kérj tőle segítséget! Ha még mindig nem érted,
hogy egyes dolgok miért vannak, határozd el, hogy mindenképpen Istenben bízol! Ne
arra támaszkodj, amit értesz,
hanem ismerd el, hogy Isten
értelme nagyobb, mint a tied!
Megígérte, ha benne bízol, akkor
Ő egyengetni fogja ösvényedet. A
Biblia ezt mondja: „Bízzál az Úrban
teljes szívből, és ne a magad eszére
támaszkodj! Minden utadon gondolj
rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet”
(Példabeszédek 3,5–6).

Írd le, amit nem értesz az életeddel kapcsolatban!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts benned bíznom, amikor nem értem, hogy mi miért történik! Jézus nevében. Ámen.

eszél-e hozzám
Isten?
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz” (2Korinthus 12,9).

Honnan tudod, hogy beszél hozzád valaki? Általában látod, aki
hozzád beszél, rád néz, és hallod a hangját. Amikor Isten
beszél hozzád, nem láthatod
Őt, és nem hallod a hangját. Ő
mégis beszél hozzád.

ke eszedbe juttatja a Szentírást és
az Istentől származó gondolatokat.
Amikor azon tűnődsz, hogy valami
jó vagy rossz, Isten Lelke segít felismerned az igazságot.

Isten más keresztyének által szól
hozzád. Néha Isten embereket haszIsten az Ő Igéjében szól hoz- nál, hogy megértsd, mit akar neked
zád. Amikor a Bibliát olvasod, mondani. Hallgass, és figyelj az istenIsten szavát látod leírva. Isten azt félő emberekre!
akarja, hogy az írott Igére ugyan- Isten igenis beszél hozzád. Kérd,
úgy figyelj oda, mintha hangosan hogy segítsen megértened és megbeszélne.
tenned, amit akar.
Isten az Ő Szentlelke által szól hozzád. Amikor imádkozol, és Isten
Igéjéről gondolkodsz, SzentlelNevezz meg háromféle módot, ahogyan Isten beszél hozzád!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Kérlek, segíts figyelnem és engedelmeskednem, amikor szólsz hozzám! Jézus nevében. Ámen.

dja-e Isten mindenkinek
az Ő kegyelmét?
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz” (2Korinthus 12,9).
Borzasztó dolgot tett! Biztos volt
benne, hogy senki sem követett el
még hasonló szörnyűséget. Bizonyára Isten sohasem bocsát meg neki.
Nagyon szégyellte magát.
Talán ezt érezte Péter, Jézus egyik
követője. Azon az éjszakán, amikor
az Úr Jézust letartóztatták, Péter három különböző embernek mondta,
hogy nem ismeri Jézust. Péter hazudott, mert nagyon félt. Megérdemelte, hogy megbocsássanak neki?
Nem, mégis bocsánatot nyert. Jézus
Krisztus azért halt meg a kereszten,
hogy magára vegye Péter bűneinek
és a világ bűneinek is a büntetését.
Ez volt Isten kegyelme, az Ő meg
nem érdemelt jósága, amelyet minden bűnös embernek felkínál.

Isten kegyelme számodra is elérhető! Semmivel sem tudod kiérdemelni Isten bocsánatát. Isten
azt ígéri, hogy megbocsát, ha
rábízod az életedet Jézusra
mint Megváltódra. De Isten
kegyelme nem ér véget itt!
Kegyelme elkísér egész életeden át. Bár nem érdemled
meg, az Ő kegyelméből élsz, és
kegyelemből lehet egészséged.
Az Ő kegyelméből imádkozhatsz
és tehetsz bizonyságot róla. Isten
kegyelemből bocsátott meg neked,
ezért mindennap bizalommal vallhatod meg neki bűneidet. Örülsz-e
Isten csodálatos kegyelmének az
életedben? Megköszönted-e ma
már Istennek a kegyelmét?

Mi a kegyelem?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm kegyelmedet életem minden területén. Jó vagy hozzám
annak ellenére, hogy nem érdemlem meg. Jézus nevében. Ámen.

ikor van vége Isten
kegyelmének?
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz” (2Korinthus 12,9).
Az Úr Jézus elmondott egy történetet egy fiatalemberről, aki
megkérte apját, adja oda neki
azt a pénzt, ami apja halála
után járna neki. Bár ez a kérés
elszomorította az apát, mégis
odaadta fiának, amit kért.

nyira örült, hogy hazajött a fia! Soha
nem szűnt meg szeretni őt. Az apa
alig várta, hogy kimutassa szeretetét
és jóságát fia iránt, aki mindezt nem
érdemelte meg. Visszafogadta fiát a
családjába, és visszatérését pompás
lakomával ünnepelték meg (Lukács
A fiatalember távoli vidékre 15,11–32).
költözött, és arra költötte el a Ez a történet csodálatos kép, amely
pénzt, amire csak akarta. Nem- Isten irántad való kegyelmét mutatja
sokára elfogyott a pénze. Nem volt be. Isten minden bűnöst kész magáhol laknia, és nem volt mit ennie. Vé- hoz fogadni, aki bűnbánattal és hittel
gül felismerte, hogy mekkorát hibá- jön hozzá. Ha te így nem jöttél még
zott. Elhatározta, hogy hazamegy és hozzá, tedd meg most. Kegyelmének
ezt be is vallja az apjának. Remélte, nincsen határa, bármit tettél, Ő kész
hogy dolgozhat nála mint szolgája. megbocsátani neked. Ha te már Isten
Mielőtt a házukhoz ért volna, apja gyermeke vagy, úgy háláld meg keelébe szaladt, és megölelte. An�- gyelmét, hogy neki tetszően élsz.
Írj egy rövid imát, amelyben hálát adsz Istennek az Ő kegyelméért!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Megvallom neked, hogy… Hiszem, hogy … Segíts kimutatnom szeretetemet irántad úgy is, hogy engedelmeskedem neked! Jézus nevében. Ámen.

ogyan tapasztalhatom
meg Isten kegyelmét?
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz” (2Korinthus 12,9).
mutatta meg rajtunk a szeretetét,
hogy Krisztus már akkor meghalt
értünk, amikor bűnösök voltunk”
(Róma 5,8). Isten nem azért
akarja megbocsátani a bűneidet és nem azért akar családja
tagjává fogadni, mert megérdemled, hanem egyedül
kegyelméért. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit
által, és ez nem tőletek van: Isten
ajándéka ez” (Efezus 2,8). Isten kegyelmét az által tapasztalod meg,
hogy amikor hittel és bűnbánattal
rábízod magadat az Úr Jézusra, Isten
Megtapasztaltad-e már Isten kegyel- Fiára, Isten megment téged bűneidmét? Isten szeret téged, bár nem ér- ből. Megtapasztaltad-e már így is
demled meg szeretetét. Isten Igéje Isten kegyelmét?
ezt mondja: „Isten azonban abban
Egy nap Saul útra kelt egy városba,
hogy keresztyéneket tartóztasson
le. Gyűlölte őket, és meg akarta akadályozni, hogy Jézusról beszéljenek
másoknak. Utazás közben egyszer
csak fényes világosság vette körül,
amelytől a földre esett. Aztán hangot hallott: „Saul, Saul, miért üldözöl
engem?” (Apostolok cselekedetei
9,4). Az Úr Jézus beszélt hozzá. Saul
soha többé nem volt az, aki azelőtt.
Felismerte, hogy Jézus valóban a Fiú
Isten. Megértette, hogy bűnbocsánatot nyerhet Isten kegyelméből,
meg nem érdemelt jóságából.

Hogyan tapasztalhatod meg Isten kegyelmét?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy szeretsz és az Úr Jézusban megmutattad kegyelmedet. Jézus nevében. Ámen.

ogyan élhetek
Isten kegyelméből?
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz” (2Korinthus 12,9).
Megtanultuk, hogyan mutatja meg
Isten az Ő kegyelmét bűneink bocsánatában, és hogyan tapasztalhatjuk meg azt mindennapi életünkben. De hogyan élhetünk
naponta Isten kegyelméből?
Először: hálás lehetsz Isten kegyelméért, amely megmentett
bűneid büntetésétől. Mikor
mondtál utoljára köszönetet
Istennek az Úr Jézusért, aki meghalt bűneidért és feltámadt?
Másodszor: naponta támaszkodhatsz Istenre, aki kegyelmét adja,
hogy érte élhess mindennap. Minden, amit érte teszel, Isten kegyelméből van. Látják-e az emberek
a cselekedeteiden és a beszédeden, hogy Istenhez tartozol?

Harmadszor: jóságos lehetsz másokhoz, és megbocsáthatsz nekik,
amikor megbántanak. A Bibliában
ezt olvashatod: „legyetek egymáshoz
jóságosak, irgalmasak, bocsássatok
meg egymásnak, ahogyan Isten is
megbocsátott nektek a Krisztusban”
(Efezus 4,32). Mivel Isten megmutatta kegyelmét bűneid bocsánatában,
te is légy kegyelmes másokhoz, és
bocsáss meg nekik, amikor bántanak.
Kérd Istent, hogy segítsen hálásnak
lenned az Ő kegyelméért, segítsen
rá hagyatkoznod és megmutatnod
kegyelmét másoknak a mai napon!

Hogyan mutathatod be Isten kegyelmét másoknak?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm kegyelmedet, amelyet nekem adtál. Segíts kegyelmedből
élnem minden egyes napon! Jézus nevében. Ámen.

TUDOK JÓL VÁLASZTANI!
Egészítsd ki a hiányzó szavakat a táblázatban található szavakkal!
Istent _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
_ _ _ _ _ _ _ a Bibliát, és engedelmeskedem a _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Megkérdezek _ _ _ _ _ _ _, akik szeretik _ _ _ _ _ _.
Amikor tudom, hogy mi a _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ azt.
másokat

Bibliának

imádságban helyes

Istent

megcselekszem

Olvasom

kérdezhetem

Ebben a hónapban Isten segített helyes döntést hoznom, amikor
______________________________________________________________
Gondold át még egyszer!
1. Honnan tudhatod meg, hogy mi a helyes és mi nem?
_____________________________________________________________
2. Hogyan viselkedjél azokkal az emberekkel, akik különböznek tőled?
_____________________________________________________________
3. Mivel kapcsolatban hazudik a Sátán?
_____________________________________________________________
4. Miért nem mentheted meg saját magadat?
_____________________________________________________________
5. Mire akar rávenni a Sátán?
_____________________________________________________________
6. Hogyan beszélhet Isten veled?
_____________________________________________________________
Amennyiben szükséges, a válaszokat megtalálod a füzetben. A zárójelbe tett számok az elmélkedés
számát jelölik.1. (301), 2. (304), 3. (310), 4. (315), 5. (321), 6. (326).

sten egy személyben
három
„Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék” (Zsoltárok 48,2).

Talán néha úgy érzed, hogy senki sem ért meg. Nem értik meg
érzéseidet, és hogy mit miért
teszel. De tudod-e, hogy Isten
mindent tud rólad? Jobban ismer, mint te önmagadat. Ám
ez fordítva nem működik. Istent nem értheti meg senki!
Isten mondja ezt: „Mert amen�nyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az én utaim
a ti utaitoknál” (Ézsaiás 55,9).

Isten. Ám ez a három Személy mégis az egy Isten. Ezt soha nem fogjuk
tudni megérteni, de ha ehhez a csodálatos Istenhez tartozunk, egy nap
ott állhatunk majd előtte a mennyországban.

Gondold csak el! Ha megérthetnénk
Istent, akkor nem lenne többé Isten!
Örülj annak, hogy Isten olyan, amilyen. „Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék” (Zsoltárok 48,1). Most még senki
sem ért mindent Istennel kapcsoA Szentháromság nekünk, emberek- latban, de amikor a mennyországnek érthetetlen fogalom. Azt jelenti, ban leszünk, talán egy kicsit jobban
hogy az egy Isten három Személy: megértjük majd Őt.
Atya Isten, Fiú Isten, Szentlélek

Mit szeretnél, hogy Isten jobban elmagyarázzon Önmagával kapcsolatban?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Dicsérlek, mert te mindent tudsz rólam. Jézus nevében. Ámen.

Isten szent
„Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék” (Zsoltárok 48,2).
Ismersz valakit, aki sohasem hibázik?
Eszedbe jut valaki, aki mindig jó?
Találkoztál-e valaha is bárkivel, aki
sohasem hazudik? Képzelj el valakit,
aki még gondolni sem tud arra, hogy
bármi rosszat tegyen vagy mondjon!
Ha lenne ilyen ember, arra mondhatnánk, hogy szent. Szentnek lenni
azt jelenti, hogy valaki tökéletes, sohasem vétkezik, tehát teljesen más,
mint a többi ember. Egy valaki volt,
aki így élt: Jézus Krisztus, a Fiú Isten.

hogy tökéletes lehetsz? Nem, de
azt akarja, hogy tőled telhetően
mindent megtegyél azért, hogy
olyan legyél, mint Jézus, és egyre többen lássák, hogy hozzá
tartozol. Ha már hiszel Jézusban, Isten Szentlelke benned
él, és erőt ad ahhoz, hogy tiszta, szent életet élhess és győzhess a bűn fölött. Abban is segít, hogy engedelmeskedj az Ő
Igéjének, és azt tedd, ami helyes.

Jézus egy az Atya Istennel, aki ezt
mondja: „Szentek legyetek, mert én
szent vagyok” (1Péter 1,16). Isten
azt akarja, hogy gyermekei is szentek legyenek. Hogyan lehetsz szent,
amikor nap mint nap követsz él bűnöket? Isten valóban azt gondolja,

Hát nem csodálatos tudni azt, hogy
a mi mennyei Atyánk szent és tökéletes példát adott Jézusban, akit
követhetünk? Istenünk hatalmas
és méltó a dicséretre! Kérd Istent,
hogy mindennap egyre jobban
hasonlíthass Jézushoz!

Mit jelent szentnek lenni?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Dicsérlek, mert te tökéletes vagy. Szeretnék mindennap egyre jobban
az Úr Jézushoz hasonlítani. Jézus nevében. Ámen.

Isten Igéje igaz
„Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék” (Zsoltárok 48,2).
Sok ember próbál hibát találni a Bibliában, ezért nagyon figyelmesen
olvassák. És mi történik? A végén
rájönnek, hogy a Biblia valóban
igaz. Isten sohasem hibázik, és
nem hazudik. Ő nem tudott
volna egy olyan, róla szóló
könyvet adni az embereknek,
amelyben benne hagyott volna akár egy hibát is. Isten sok
embert használt, hogy leírják
azokat a gondolatokat és történeteket, amelyeket mindenkivel meg
akart ismertetni. Vannak akik úgy vélik, bár a Biblia Isten könyve, az írók
hibázhattak, hiszen emberek voltak,
és így lehetnek benne tévedések.
Ez nem igaz! Isten, a hatalmánál
fogva pontosan meg tudta mon-

dani a szerzőknek, hogy mit írjanak.
Ugyanakkor megengedte, hogy a
saját stílusukban írjanak. Mivel Ő
felügyelte a Biblia születését, biztos
lehetsz benne, hogy ebbe a különleges könyvbe nem került bele egyetlen hiba sem.
Néhányan nem értenek egyet azzal,
amit a Biblia mond. Íme egy példa! Isten Igéje ezt parancsolja: „ne hazudjatok” (3Mózes 19,11). Ez azt jelenti,
hogy a hazudozás helytelen. Vannak,
akik azt mondják, hogy nem baj, ha
hazudsz, ha jó okod van rá. De nincs
igazuk. Hallgass inkább arra, amit a
Biblia mond, mert a Biblia Istentől
származik, és Ő sohasem téved!

Miért nem helyénvaló a hazugság?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy elhihetem mindazt, ami a Bibliában van, és nem kell
megkérdőjeleznem, hogy igaz-e. Jézus nevében. Ámen.

Isten mindenre képes
„Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék” (Zsoltárok 48,2).
Mire képes Isten? Bármire, amit
meg akar tenni! Amikor a világot teremtette, „amit ő mondott, meglett”
(Zsoltárok 33,9). Nem tudjuk, hogyan csinálta, de így történt! A Biblia
szerint Ő „hatalmas szavával hordozza a mindenséget” (Zsidók 1,3).
A Bibliában olvashatjuk ezt is:
„Uram!… A te kezedben van az erő és
a hatalom, és senki sem állhat meg
veled szemben” (2Krónika 20,6). Isten
bármit megtehet, amit akar, és senki
sem állíthatja meg! Ne feledd, hogy
Isten maga a tökéletes jóság is egyben! Sohasem használja hatalmát
arra, hogy bántson téged.

Isten erőt tud adni neked, amikor
szükséged van rá! Isten Igéje azt
mondja, hogy Ő „erőt ad a megfáradtnak” (Ézsaiás 40,29). Te
senkinek sem tudsz erőt adni,
de Isten meg tud erősíteni
téged anélkül, hogy veszítene a saját erejéből. Hogyan
kaphatsz Istentől erőt, amikor
szükséged van rá? Csak kérj
tőle! Isten mindig ad neked erőt
ahhoz, hogy akaratát teljesítsd.

Hogyan adott Isten erőt ahhoz, hogy valamit megtegyél érte?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Dicsérlek, mert te mindenre képes vagy. Segíts, hogy a te erőddel tudjam megcselekedni az akaratodat! Jézus nevében. Ámen.

Istennek terve van velem
„Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék” (Zsoltárok 48,2).
A felnőttek gyakran teszik fel gyerekeknek a kérdést: Mi leszel, ha nagy
leszel? Jó dolog erről gondolkozni. Ne feledd el, hogy Istennek
terve van veled! Mivel Isten
hatalmas, a veled kapcsolatos
tervei is nagyok.
Sok évvel ezelőtt Isten ezt
mondta népének: „Csak én tudom, mi a tervem veletek” (Jeremiás 29,11). Isten tervét követni
azt jelenti, hogy életed minden
egyes lépésénél neki engedelmeskedsz. A tőled telhető legtöbbet
tanulj meg Istenről. Ezért olvasd a
Bibliát, és hallgass olyan emberekre,
akik Istenről tanítanak téged.

„jó cselekedetekre teremtett” (Efezus
2,10). Ha beszélgetsz Istennel, és olvasod az Ő Igéjét, megtudod, mit vár
el tőled minden egyes napon. Például azt akarja, hogy engedelmeskedj
a felnőtteknek, akik felelnek érted, és
legyél kedves másokkal. Amikor kész
vagy Isten akaratát követni, Ő mindig
segít megtenned a következő lépést.
Így értheted meg azt is, milyen foglalkozást szán neked Isten. Ha bízol
Isten jóságában, akkor később, amikor felnősz, és orvos, háziasszony,
bolti eladó vagy bármi más leszel, a
nehézségekben is az adhatja majd a
békességet, hogy tudod: Isten terve
valósul meg az életedben.

Isten mindig azt teszi, ami jó,
ezért az Ő terve szerint téged is
Írj le három módot, ahogyan ma Isten tervét követni akarod!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Kérlek, mutasd meg tervedet velem kapcsolatban, miközben napról
napra próbálok engedelmeskedni neked! Jézus nevében. Ámen.

Tudom, hogy Isten
szeret engem
„Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék” (Zsoltárok 48,2).
Miből tudod megállapítani, hogy valaki szeret téged? Például abból, hogy
kedvesen beszél veled. A Bibliában Isten kedvesen szól hozzád. „Örök szeretettel szerettelek” (Jeremiás 31,3).

biztat: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak [segítek]” (Zsoltárok 50,15).

Az az ember, aki szeret téged, figyel
is rád, amikor hozzá beszélsz. Isten
figyel, amikor beszélsz hozzá, és válaszol. „Kiálts hozzám, és válaszolok”
(Jeremiás 33,3).

Az az ember, aki szeret téged,
megtartja ígéreteit. Ugyanígy
Isten is. „mert hű az [Isten], aki
ígéretet tett [hűséges minden
ígéretéhez]” (Zsidók 10,23b).
A Biblia szerint Ő mindig megcselekszi azt, amit megígér.

Az az ember, aki szeret téged, olyan
dolgokat is ad, amiket szeretsz. Isten
„megélhetésünkre mindent bőségesen
megad nekünk” (1Timóteus 6,17). Köszönj meg Istennek valami jót, amit
ma adott neked!

Mindezek mellett pedig „abban
nyilvánul meg Isten hozzánk való
szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte
el Isten a világba, hogy éljünk őáltala”
(1János 4,9). Senki más, aki valaha is
szeretett, nem tett ennyit érted!

Az az ember, aki szeret téged, segít,
amikor szükséged van rá. Isten így
Milyen különleges módon mutatta meg neked Isten, hogy szeret?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Dicsérlek, mert sokféleképpen kifejezed, hogy szeretsz. Jézus nevében.
Ámen.

Megmutathatom
másoknak is Isten szeretetét
„Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék” (Zsoltárok 48,2).

Isten szeretetét megmutatni másoknak könnyűnek hangzik, de
sokkal többet jelent annál, hogy
kedves és tisztelettudó vagy.
Kimutatni Isten szeretetét azt
jelenti például, hogy kivárod a
sorodat anélkül, hogy megsértődnél. Nem irigyled a barátod
új ruháját. Megengeded, hogy
másé legyen a legnagyobb vagy
a legutolsó szelet sütemény. Nem
csúfolsz senkit bosszúból, amiért
csúnyán viselkedett veled. Igyekszel
jót mondani arról, akiről mások ros�szat mondanak. Nem adod tovább,
ha valakiről hallasz valami pletykát. Nem nevetsz ki mást, akinek
nehezen megy valami, mint pél-

dául a focizás. Mindent megteszel,
hogy megtartsd ígéreteidet. Isten
szeretetét közvetíted akkor is, ha
olyan dolgokat mondasz, ami segít
másoknak a helyes dolgokat tenni.
Talán most azt gondolod: Én azért
legtöbbször ilyen vagyok, persze nem
mindig. Egyedül Isten az, aki mindig
tökéletesen szeret. Kérd Őt, adjon
erőt és szeretetet ahhoz, hogy ezen
a héten is többek felé tudd közvetíteni az Ő szeretetét. Néhány embert
könnyű szeretni, másokat viszont
nehéz. Kérd Istent, hogy segítsen
azokat is szeretned, akiket nehéz! Ő
segít azt tenned, ami helyes, így életed bemutathatja Isten szeretetének
nagyságát!

Hogyan tudnád a mai napon különleges módon megmutatni valakinek Isten szeretetét?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy mindig szeretsz engem, még akkor is, amikor nehéz.
Segíts megmutatnom szeretetedet másoknak! Jézus nevében. Ámen.

Isten azt akarja, hogy
beszéljek róla másoknak
„Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék” (Zsoltárok 48,2).
Képzeld el, hogy valaki, akit ismersz,
édességet vagy pénzt ad neked, és
ezt mondja: Mondd meg a barátaidnak, hogy jöjjenek hozzám, és nekik is
adok pénzt! Mit tennél? Ha jól ismered az illetőt, biztosan elmondanád
a barátaidnak, hogy ők is kaphatnak
pénzt vagy édességet.

a sor, hogy elmondd valaki másnak.

Képzeld el, hogy elmondod az
egyik barátodnak, hogyan kaphat édességet vagy pénzt az ismerősödtől. Ám a barátod nem
hisz neked, hanem kinevet és
ott hagy. Ez biztosan rosszul
esne neked, hiszen tudnád,
Isten ennél sokkal jobb ajándékot hogy az igazat mondtad neki.
adott neked! Ha elfogadtad Jézust
Mi van akkor, ha valakinek arról
Megváltódnak, akkor Isten örök élebeszélsz, hogyan kaphat örök
tet adott neked. Ez azt jelenti, hogy
életet, de ő kinevet téged? Ne
benned most hit által Isten élete
keseredj el, és ne add fel! Döntsd
van. Mivel ez az örök élet, egy napon
el, hogy amikor csak lehet, beszélsz
vele élhetsz majd a mennyországvalakinek Jézusról, akár már ezen a
ban. A világ összes pénzén sem lehéten is! Ehhez tudnod kell, hogyan
het megvásárolni az örök életet, de
beszélhetsz Jézusról, és mit mondIsten mindenkinek ingyen ajándékhatsz az örök élet elfogadásáról.
ba adja, aki elfogadja Jézust. Te is
Ebben segíthet mindaz, amit ebmástól hallottál arról, hogyan lehet a
ben a füzetben olvasol.
tiéd ez az ajándék, most pedig rajtad
Mit mondanál el Jézusról valakinek?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts elmondanom valakinek ezen a héten, hogyan kaphat örök életet! Jézus nevében. Ámen.

Isten különlegesnek
teremtett meg engem
„Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele
együtt ti is megjelentek dicsőségben” (Kolossé 3,4).
Amikor valamit készítesz, mondjuk
egy képet, igyekszel azt különlegessé tenni. Megteszel minden
tőled telhetőt, amikor dolgozol rajta. A Biblia ezt mondja:
„Megteremtette Isten az embert… férfivá és nővé teremtette őket” (1Mózes 1,27). Isten
minden fiú és lány testét úgy
alkotta meg, hogy különleges
legyen. A Biblia azt is mondja,
hogy „Te [Isten] alkottad veséimet...”
(Zsoltárok 139,13). Ez azt jelenti,
hogy Isten a bensődet is különleges
figyelemmel formálta meg. Ő alkotta
meg a testedet olyanra, ahogyan az
kinéz és működik. Ő alkotta meg az
elmédet is, hogy jól tudj gondolkodni.

festményeket fest, művésznek hívjuk. Minden egyes alkotásán keményen dolgozik, képeit pedig művészi
munkáknak nevezzük. Nem létezik
két teljesen egyforma kép, ezért az
emberek sok pénzt adnak, hogy
megvehessék azokat.

A Biblia azt mondja, hogy te Isten
alkotása vagy (Efezus 2,10). Ez azt jelenti, hogy te egy „művészi alkotás”
vagy. Isten nem alkotott két teljesen
egyforma embert, akik akár külsőleg,
akár belsőleg ugyanolyanok lennének. Ezért te is sokat érsz Istennek.
Csodálatos otthont készített neked,
hogy egy nap majd ott élhess vele.
Olvasd el a 139. zsoltárt a Bibliában,
hogy lásd, mennyire fontos és értékes vagy Istennek! Ha nincs Bibliád,
Azt a személyt, aki különleges olvasd el ezt az oldalt még egyszer!
Nevezz meg három dolgot, amiért különleges vagy Isten szemében!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy senki sincs olyan, mint én, és hogy a te szemedben
különleges vagyok. Jézus nevében. Ámen.

Isten családjához
tartozhatom
„Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt
ti is megjelentek dicsőségben” (Kolossé 3,4).
Nagyon kell szeretned valakit ahhoz, hogy azt kívánd, bárcsak a családod tagja lenne. Isten téged ennyire szeret. Ha Isten családjába tartozol, mindig Isten közelében lehetsz.
Bármikor beszélhetsz vele. A legjobb
hír az, hogy egy napon vele és az Ő
többi gyermekével együtt élhetsz a
mennyben!

ta meg, és érted halt meg. Hiszed,
hogy Jézus fel is támadt, és most a
mennyben van. Megjelenik a vágy
a szívedben, hogy Isten gyermeke lehess. Vannak emberek, akik
utána ezt el is mondják Istennek egy imádságban. Mindazok, akik ilyen bűnbánattal
és hittel fogadták el Jézust
Miképpen csatlakozhatsz Isten csa- Megváltójuknak, örökre Isten
ládjához? Jézus befogadása által. A családjához tartoznak.
Biblia azt mondja: „Akik pedig befo- Amikor sok család van együtt,
gadták, azokat felhatalmazta arra, miből látszik, hogy te melyik csahogy Isten gyermekeivé legyenek; ládhoz tartozol? Amikor a szülők
mindazokat, akik hisznek az Ő nevé- hívják a gyermekeiket, te a te szüben” (János 1,12).
leidnek engedelmeskedsz, igaz? Így
Befogadni Jézust azt jelenti, hogy van ez Isten családjában is. Jézus azt
elmondod Istennek: hiszel Őbenne. mondta, hogy aki engedelmesA szívedben már fájdalmat érzel a kedik Istennek, „az az én fivérem,
vétkeid miatt, de elhiszed, hogy Jé- nővérem” (Márk 3,35). Látják-e az
zus, az Ő Fia a te büntetésedet kap- emberek, hogy te Isten családtagja vagy?
Miből tudják az emberek megmondani, hogy te Isten családjához
tartozol?

Imádkozhatsz így is:
Köszönöm neked, mennyei Atyám, hogy a te családodhoz tartozhatom. Jézus
nevében. Ámen.

Meg kell vallanom
bűneimet Istennek
„Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele
együtt ti is megjelentek dicsőségben” (Kolossé 3,4).
Hát nem csodálatos, hogy Isten erőt
ad gyermekeinek ahhoz, hogy nemet mondjanak a bűnre? Már nem
kell igent mondanod, amikor a
Sátán rosszra csábít. A Biblia
ezt mondja: „Velem van az Úr…
[Ő az én segítségem]” (Zsidók
13,6). Mégis követsz el bűnt.
Ha te már Istenhez tartozol, Isten akkor sem hagy el, de a bűn
megzavarja a közöttetek lévő
szeretetkapcsolatot. Neked lelkiismeret-furdalásod, sok rossz érzésed lesz, Isten Szentlelke pedig elszomorodik, mert Isten utálja a bűnt.
A Szentlélek megláttatja veled bűneidet. Felismerteti veled, hogy a bűn
miatt nincs minden rendben közted és Isten között. A bűn miatt

úgy érzed, mintha távol kerültél volna Istentől, pedig Isten továbbra is
veled marad. Az ilyen helyzetet bűnvallással rendezheted csak.
Megvallani bűneidet Istennek azt jelenti, hogy a bűnt bűnnek ismered el,
és nem akarod magadat mentegetni. Pontosan elmondod Istennek, mit
tettél, és nem csak azt hajtogatod,
hogy bűnös vagy. Isten azt is szeretné hallani, hogy sajnálod, amit tettél,
és nem akarod még egyszer elkövetni. Az 1János 1,9-ben Isten hűségéről olvasunk, aki, mivel egyszer már
bűnbocsánatot adott neked az Úr
Jézusért, kész újra meg újra elfogadni a bűnvallásodat, és kész folytatni
tisztító munkáját az életedben, mert
kitart melletted.

Miért szükséges megvallanod bűneidet Istennek?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy te mindig kész vagy elfogadni a bűnvallásomat,
mert hű vagy. Ámen.

Isten győzelmet tud adni
nekem a bűn felett
„Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt
ti is megjelentek dicsőségben” (Kolossé 3,4).

Ha Isten gyermeke vagy, a Sátán már
a te ellenséged is! Valószínűleg azt
hitte, megnyerte a csatát, amikor
Jézus meghalt a kereszten. Az volt
minden idők legnagyobb csatája.
Jézus Krisztus meghalt, hogy magára vegye bűneid büntetését. Jézus
győzelme akkor lett egészen nyilvánvaló, amikor az Atya Isten feltámasztotta Őt a halálból. Mivel Jézus
a Győztes, és te már hozzá tartozol,
az Ő erejével és az Ő védelme alatt te
is győzedelmeskedhetsz a bűn felett.

nehéz, mert a Sátán erősebb, mint
te. De emlékezz arra, hogy a benned élő Szentlélek „nagyobb, …
mint az [a Sátán], aki a világban
van” (1János 4,4)! A Szentlélek
segít helyesen cselekedned,
amikor a Sátán bűnre csábít.

A győzelemhez mindennap
Isten erejére van szükséged.
Tanulj annyit a Bibliából, amen�nyit csak tudsz! Ez segít, hogy ne
vétkezzél. Isten Igéje és az imádság
fegyverek a Sátán ellen. Bízz IstenA Sátán nem akarja, hogy győzzél ben, akinek mindennap van hatalma
a bűn felett. Megpróbálja megaka- győzelmet adni neked a bűn felett!
dályozni, hogy engedelmeskedj Istennek. Egyedül harcolni a Sátánnal
Hogyan tud Isten győzelmet adni a bűn felett?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy veled győzhetek a bűn felett. Segíts ezt mindennap
elhinnem! Jézus nevében. Ámen.

Tudom használni
Isten fegyverzetét
„Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele
együtt ti is megjelentek dicsőségben” (Kolossé 3,4).
Régen a katonák páncélt viseltek,
amely védte őket harc közben.
Isten is ad egy különleges fegyverzetet a keresztyéneknek a
Sátánnal vívott harchoz. Ez a
fegyverzet láthatatlan. A Bibliában az Efezus 6,14–18-ban
olvashatsz Isten fegyverzetéről. Emlékszel-e a fegyverzet
darabjaira, és arra, hogy melyik
mire való? (Ha nem, lapozz vis�sza a 2. kötet 162. áhítatához!)
Ki tudod-e tölteni a hiányzó részeket? A fegyverzet egyik darabját az
__________________ övének nevezik. Ez a darab segít felismerned az
igazságot és igazat is mondanod.
A ________________ páncélja
egy másik darab. Ez tudatosítja

benned, hogy Jézusért Isten igaznak
lát, és hálára indít, ami segít helyesen
cselekedned. A _______________
evangéliumának saruja emlékeztet
arra, hogy békességed van Istennel
Jézusért. A ___________ pajzsa az
Isten ígéreteibe vetett bizalmat jelenti. Az _________________ sisakja
védelmezi az elmédet és segít Jézus
személyére és a csodálatos jövőre
figyelned. A védőfelszerelés eddig
említett darabjait azért kell felöltened, hogy megvédhesd magadat. A
Lélek _________, vagyis az Isten Igéje az a fegyvered, amellyel visszaverheted az ellenség támadásait. Kérd
Istent, segítsen használnod fegyverzetét, hogy neki tetsző életet élhess!

A fegyverzet mely részeit használtad a Sátán elleni csatában ezen
a héten?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Emlékeztess arra, hogy mindennap használjam a fegyverzet minden
egyes darabját! Jézus nevében. Ámen.

Isten tud nekem
önuralmat adni
„Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt
ti is megjelentek dicsőségben” (Kolossé 3,4).
Talán ismersz valakit, aki dühében
megüt embereket, vagy csúnya dolgokat mond azért, hogy megbántsa
őket. Vagy ismersz olyanokat, akik
nem tudják abbahagyni a számítógépes játékot vagy az olvasást, amikor eljön a lefekvés ideje. Ezek az
emberek engedik, hogy érzelmeik
irányítsák cselekedeteiket, és nincs
önuralmuk.
Az önmegtartóztatás a Lélek gyümölcsének egyik jellemzője (Galata
5,22–23). Ezt a Szentlélek Isten életed részévé akarja tenni. Az önmegtartóztatás azt jelenti, hogy Isten
irányíthatja gondolataidat, érzéseidet és cselekedeteidet, és nem azok
tartanak fogva téged. Úgy kezeled a
haragot, hogy közben nem sértesz

meg senkit. Abbahagyod a játékot
és az olvasást, mert tudod, hogy
szükséged van megfelelő men�nyiségű alvásra.
Isten azt akarja, hogy képes legyél önuralmat gyakorolni. Így
jobban tud használni téged az
Ő szolgálatában. Jobban tudsz
másoknak segíteni. Talán valaki megkérdezi, hogyan lehet
az önmegtartóztatást megtanulni. Ekkor elmondhatod, hogy
a Szentlélek erőt ad azoknak, akik
már keresztyénné lettek. Ez alkalmat adhat arra, hogy beszélj annak
a valakinek Jézusról. Megengeded-e
Istennek, hogy fejlessze életedben
az önuralmat?

Miből láthatják meg az emberek az önuralmat életedben?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm a Lélek gyümölcsét. Add a te erődet ahhoz, hogy önmegtartóztató lehessek! Jézus nevében. Ámen.

Isten erejével
bármit megtehetek
„Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele
együtt ti is megjelentek dicsőségben” (Kolossé 3,4).
Az egyik író a Bibliában ezt mondja:
„Ó, Uram, Uram! Te alkottad az eget
és a földet nagy hatalommal…
Neked semmi sem lehetetlen”
(Jeremiás 32,17). Egy másik pedig így ír: „Mindenre van erőm
a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4,13).
Időről időre mindannyiunknak
szükségünk van segítségre.
Néha Isten egy másik embert
használ, hogy segítsen nekünk. Az
egyik barátod imádkozhat érted,
amikor beteg vagy. A tanárod segíthet, amikor nehéz helyzetbe kerülsz
az iskolában. De van úgy, hogy csak
Isten segíthet megtenned valamit,
ami nehéz: pl. bocsánatot kérned,

vagy kedvesen beszélned valakivel,
aki megbántott. A Biblia azt mondja,
hogy Isten teremtette a világot, és Ő
erőt tud adni bármihez, ami szerinte
való.
Hogyan kapsz Istentől segítséget?
Isten tudja, mikor van szükséged segítségre. Mégis azt akarja, hogy beszélj neki a nehézségeidről és bízd rá
a megoldást, mert ez növeli az iránta való bizalmadat. Soha ne feledd,
Istennek semmi sem túl nehéz! Így
olvassuk a Bibliában: „Neked [Istennek] semmi sem lehetetlen” (Jeremiás
32,17). Legközelebb, amikor valami
nehéz dolgot kell megtenned, jusson ez eszedbe!

Nevezz meg egy dolgot, amit így szeretnél ezen a héten Istenre
bízni!

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Te tudod, hogy a mai napon mikor lesz különösen szükségem a te segítségedre. Rád bízom a nehéz helyzeteket! Jézus nevében. Ámen.

Életem bizonyság lehet
mások előtt
„Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt
ti is megjelentek dicsőségben” (Kolossé 3,4).
Más vagy-e, amióta elfogadtad Jézus
Krisztust Megváltódnak? A Biblia azt
mondja, „ha valaki Krisztusban van, új
teremtés az” (2Korinthus 5,17). Amikor Jézus a földön élt, élete és szavai
Istenről tettek bizonyságot. Legyen a
a te életed is bizonyság mások előtt!
Istennek a hívő életedre is van egy
terve. Azt akarja, hogy miközben
egyre jobban megismered Őt, az
életed egyre inkább megváltozzon.
Azt ígéri, hogy ha a szeretetkapcsolat egyre szorosabbá válik köztetek,
egyre kevésbé akarsz majd olyan
dolgokat tenni, amelyek szomorúságot okoznak neki is, neked is meg
másoknak is. Például nem akarsz
többé verekedni, hazudni vagy panaszkodni. Ezek helyett szeretnél

örömet okozni Istennek is meg másoknak is azzal például, hogy igazságos, kedves és türelmes leszel
Így a barátaid is megláthatják, mit jelent a gyakorlatban
Istenhez tartozni. Talán észreveszik, hogy panaszkodás
helyett mosolyogsz, és türelmes vagy, amikor hosszan
kell várakoznod! Talán meg is
kérdezik, miért változtál meg, és
akkor bizonyságot tehetsz Isten
erejéről. Elmondhatod, hogy elfogadtad Jézust Megváltódnak. Ő segít azt tenned, ami kedves előtte. Engedd, hogy életed bizonyság legyen
Jézusról a mai napon is!

Miként lehet bizonyság az életed mások előtt?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy az életemmel bizonyságot tehetek rólad. Segíteni
akarok az embereknek, hogy megismerjenek téged. Jézus nevében. Ámen.

Hogyan tudok másokat
tenni az első helyre?
„Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Máté 22,39).
Győzni sokkal jobb, mint veszíteni!
Jobb, ha elsőnek választanak ki,
mint utolsónak. Amikor valamit
elsőként kell elvégezned, talán
fontosnak érzed magadat. Sokan szeretik azt gondolni magukról, hogy ők sok tekintetben fontosabbak másoknál. De
vajon gondolkozhatnak-e így
a keresztyének is?

Sok keresztyén szeretne úgy viselkedni, mint Jézus. Mivel tudják, hogy
a bűn miatt ők is hajlamosak állandóan önmagukkal foglalkozni, tudatosan próbálnak inkább azon gondolkozni, hogy a másik mit szeretne,
vagy mire lenne szüksége. De sajnos
vannak olyan keresztyének is, akik
állandóan önmaguk körül forognak.
Te vajon melyik csoportba tartozol?

A Biblia ezt mondja: „legyetek…
a tiszteletadásban egymást megelőzők” (Róma 12,10). Talán első
helyezést érsz el egy versenyen. Ez
rendben van. De amikor egy játékban neked kell választanod, hogy ki
kezdjen, vagy kié legyen a legjobb
hely, akkor add át a helyedet másnak! Miért? Mert ezt tenné Jézus
is.

Jézus ezt mondta: „úgy szeressétek
egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (János 15,12). Ha igazán szereted a másik embert, őt akarod az első
helyre tenni. Ez nem mindig könnyű.
Isten tudja, milyen nehéz, de megígérte, hogy segít. Bízz a Szentlélekben, aki segít egyre jobban Jézusra
hasonlítanod, miközben arra tanít,
hogyan engedj másokat magad elé!

Mikor tudtál magad elé engedni valakit ezen a héten?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Nehéz másokat engedni az első helyre. Segíts mégis megtennem,
mert Jézus is ezt akarja! Jézus nevében. Ámen.

Közösségben lehetek
Istennel!
„Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Máté 22,39).
Csak gondolj bele! A világ Teremtője azt akarja, hogy időt tölts vele
mindennap! Amikor időt töltesz Istennel, azt úgy is mondjuk, hogy
közösségben vagy vele. Ebben is kövesd Jézus példáját!
Jézus gyakran „visszavonult a pusztába, és imádkozott” (Lukács 5,16).
Neked is legyen olyan időszakod
mindennap, amikor kettesben vagy
Istennel, és mindent megbeszélsz
vele.
Jézus ismerte a Szentírást. Amikor a
Sátán bűnre akarta rávenni, igeversekkel válaszolt neki. Ezt mondta:
„Távozz tőlem, Sátán, mert meg van
írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és
csak neki szolgálj!” (Máté 4,10). Te is
tanulj meg részeket a Bibliából. Minden ige abban segít, hogy szoros
kapcsolatban maradhass Istennel.

Jézus, „szokása szerint bement… a
zsinagógába [az istentisztelet helyére]” (Lukács 4,16). Együtt imádkozott és együtt dicsőítette Istent
más emberekkel. Ezt te a gyerekórán vagy az istentiszteleten
teheted meg minden héten.
Egyszer, amikor Jézus Istenről
beszélt, ezt mondta: „mindig
azt teszem, ami neki kedves”
(János 8,29). Az Istennek való
engedelmesség is nagyon fontos.
Jézus imádkozott, ismerte a Szentírást, zsinagógába járt és engedelmeskedett Istennek. Mindezek azt
mutatták, hogy Istennel szoros közösségben él. Ha követed példáját,
neked is mélyülhet a kapcsolatod
Istennel.

Hogyan lehetsz közösségben Istennel ezen a héten is?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Örülök, hogy közösségben akarsz lenni velem. Te ébressz vágyat a szívemben, hogy én is ezt akarjam! Jézus nevében. Ámen.

jó gyakorolnom
a közösséget azokkal,
akik Isten családjába tartoznak
„Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Máté 22,39).
A világon egészen különböző családok élnek. A te családodat azok
az emberek alkotják, akikkel
együtt élsz.
Amikor elfogadod Jézus Krisztust, tagjává válsz egy másik
családnak is, Isten családjának
(János 1,12). A többi keresztyén
mind a testvéred Krisztusban.
Szükséged van a keresztyén családodra. Imádkozhattok egymásért, és megoszthatjátok egymással,
amitek van, pl. a pénzt vagy az ételt.
Együtt imádhatjátok Istent, és növekedhettek Isten ismeretében. Isten családjának a tagjai szeretnek
összejárni. Együtt imádkoznak,
Istent dicsőítő énekeket énekelnek, tanulmányozzák a Bibliát,

és segítenek egymás gondjait megoldani.
Hol gyűlnek össze a keresztyének
azért, hogy közösségben lehessenek
egymással? Gyülekezetekben vagy
egymás otthonaiban. Kérd Istent,
hogy segítsen olyan keresztyéneket
találnod, akikkel gyakran tudsz találkozni. Talán van a környéken egy
gyülekezet, ahol az Úr Jézusról tanítanak. Elmehetnél oda, hogy közösségben legyél más keresztyénekkel.
A Biblia azt mondja, hogy ha Istennel
közösségben járunk, „akkor közösségünk van egymással” (1János 1,7).
Az Istennel való közösséget éled át,
amikor együtt vagy másokkal, akik
szintén Isten családjába tartoznak.

Miért jó Isten családjába tartozni?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy a családodba tartozhatom. Segíts közösségben lennem azokkal, akik testvéreim a Krisztusban! Jézus nevében. Ámen.

Krisztus nélkül
az emberek elveszettek
„Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Máté 22,39).
Megtörtént-e már veled, hogy elvesztél? Még ha csak néhány percre
is, mégis félelmetes elszakadni azoktól az emberektől, akikhez tartozol.
Az ember másféleképpen is „elveszhet”. Azok, akik még nem fogadták
el Jézus Krisztust személyes Megváltójuknak, olyanok Isten szemében,
mint akik a bűneik miatt elvesztek,
mert Istentől elszakítva élnek.
Az elveszett emberek nem tartoznak
Isten családjába. Nem élhetik át Isten
békességét, amikor nehéz helyzetbe
kerülnek. Nem érezhetik azt az örömet, amelyet Isten csak az Ő gyermekeinek ad. Nincs bizonyosságuk afelől, hogy Isten meghallgatja imáikat.
Amikor az elveszett emberek meghalnak, örökre távol maradnak Istentől. Sohasem lehetnek már együtt

Istennel azon a csodálatos helyen,
amelyet mennyországnak hívnak,
és amelyet Isten az Őt szerető embereknek készített el. Ehelyett
egy szörnyű helyre, a szenvedés és a büntetés helyére kerülnek, amelyet kárhozatnak
neveznek.
Akik nem bízták még rá magukat Jézus Krisztusra mint Megváltójukra, talán nem is tudják,
hogy elveszettek. Ezért nagyon
fontos, hogy te mint keresztyén
figyelmeztesd őket. Mondd el nekik, hogy Jézus Krisztus az egyetlen
út a mennyországba. Jézus mondta:
„senki sem mehet az Atyához, csakis
énáltalam” (János 14,6). Van-e valaki, akinek tudnál Jézusról beszélni ezen a héten?

Mit mondanál Jézusról egy elveszett embernek?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts beszélnem rólad egy elveszett embernek! Jézus nevében. Ámen.

Isten bátorságot ad
a bizonyságtételhez
„Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Máté 22,39).
Jézus ezt mondta követőinek: „tanúim lesztek” (Apostolok cselekedetei 1,8), majd visszatért a
mennybe. A tanú azt mondja
el, amit látott, és amiről tudja, hogy igaz. Jézus követői
tanúskodhattak arról, hogy
Jézus feltámadt a halálból.

kell megtennünk. Honnan volt a tanítványoknak bátorságuk?
Jézus ezt is mondta nekik: „erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” (Apostolok cselekedetei 1,8).
Amikor a Szentlélek eljött, hogy Jézus követőiben éljen hit által, megerősítette a hívőket, akik csodálatos
dolgokat vittek végbe. Tudták szeretni Jézus ellenségeit. Bátran el tudták mondani nekik, Jézus Krisztus
azért halt meg, és azért támadt föl,
hogy őket is megszabadítsa a bűn
hatalmából.

Talán azt gondolod, könnyű
volt nekik! Pedig nem volt!
Azoknak az embereknek kellett
tanúságot, más szóval bizonyságot tenniük, akik az Úr Jézust megölették! Fennállt a veszélye annak,
hogy Jézus követőit is halálba küldik. Ma sem könnyű bizonyságot tenni.
Jézus tanítványai mégis bizonysá- Ha Isten gyermeke vagy, Isten neked
got tettek! Ehhez bátorságra volt is adta Szentlelkét. Kérd Őt, hogy adszükségük. A bátorság az az erő, jon bátorságot valakinek elmondaamelyre akkor van szükségünk, nod mindazt, amit az Úr Jézus Kriszamikor valami nagyon nehezet tus érted tett!
Hogyan lehet bátorságod ehhez?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm Szentlelkedet, aki bátorságot ad nekem ahhoz, hogy bizonyságot tegyek rólad. Jézus nevében. Ámen.

A misszionáriusok Isten
különleges hírnökei
„Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Máté 22,39).
Sok idő múlva, miután az Úr Jézus
visszatért a mennybe, a keresztyének rendszeresen összegyűltek Istent imádni. Egy nap a Szentlélek így
szólt hozzájuk: „Válasszátok ki nekem
Barnabást és Sault arra a munkára,
amelyre elhívtam őket” (Apostolok
cselekedetei 13,2).
Barnabás és Saul lettek az első mis�szionáriusok. Sok városba elmentek,
és sokaknak beszéltek Jézus Krisztusról. Segítettek gyülekezeteket
alapítani.
Az Úr Jézus azt akarja, hogy minden
követője beszéljen másoknak is róla.
Ezt te is megteheted ott, ahol élsz,
az iskolában, az utcán, bárhol, ahol
éppen vagy. Vannak azonban olyan
hívők is, akiket Isten arra hív el, hogy
főállású misszionáriusok legyenek.

A misszionáriusok különféle munkát végeznek. Vannak, akik lelkipásztorok, evangélisták vagy tanítók. Felnőtteknek, fiataloknak és
gyerekeknek segítenek megismerni Jézust. Mások orvosok,
építészek, pilóták, titkárnők
vagy nyomdászok. A misszionáriusok először sokat tanulnak, aztán munkába állnak.
Vannak, akiket Isten egy másik
országba küld. A misszionáriusok életéhez, szolgálatához szükséges pénzt keresztyén emberek
biztosítják, amikor adományt küldenek a misszionáriusoknak.
A misszionáriusok tudják, hogy Isten
különleges feladat elvégzésére választotta ki őket. Ők Isten hírnökei,
akik a Jézusról szóló örömhírt viszik el szerte a világba.

Miért van szükség misszionáriusokra?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm azokat a misszionáriusokat, akiknek az a munkájuk, hogy
rólad beszéljenek az embereknek. Jézus nevében. Ámen.

Talán Isten engem is
misszionáriusnak hív el
„Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Máté 22,39).
Erzsébet egyszer egy távoli országban
dolgozó misszionárius beszámolóját
hallgatta. Miközben figyelt, Isten
megmutatta neki, hogy egy nap ő
is ilyen munkát fog végezni.

Erzsébet egy misszionárius beszámolóját hallotta. Laci imádkozott.
Martina a Bibliát olvasta. Ezek a gyerekek így értették meg, hogy Isten
misszionáriusnak hívja el őket.

Egy éjszaka Laci imádkozott.
Isten egy bizonyos ország nevét juttatta eszébe. Laci attól
kezdve egyre biztosabb volt
abban, hogy egy nap majd abban az országban szolgálhatja
Istent misszionáriusként.

Isten nem telefonon fogja veled tudatni tervét, ha azt akarja, hogy te is
misszionárius légy! Először elülteti
a gondolatot a fejedben, azután segít, hogy a szíved mélyén megértsd,
majd elfogadd az Ő akaratát.

Martina azt a részt olvasta a Bibliában, amikor Jézus ezt mondja: „Nem
ti választottatok ki engem, hanem én
választottalak ki… hogy elmenjetek
és gyümölcsöt teremjetek” (János
15,16). Akkor gondolt először arra,
hogy talán az Úr Jézus misszionáriusnak akarja őt is elhívni.

Ahogy felnőtté válsz, Isten különböző helyzeteket enged átélned, amelyek felkészítenek erre a munkára.
Maradj Isten közelében, és mindennapi döntéseidben engedelmeskedj
neki! Talán Isten téged is misszionáriusnak szán.

Miből tudhatod, hogy Isten misszionáriusnak hív el?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts rád figyelnem, engedelmeskednem és elfogadnom, ha misszionáriusnak hívsz el! Jézus nevében. Ámen.

A mennyország
egy valóságos hely?
„Az én Atyám házában sok hajlék van; … elmegyek
helyet készíteni a számotokra” (János 14,2).
Hallottál-e már valakit így beszélni:
A mennyország nem valóság, csak az
emberek képzeletében él? Pedig a Biblia beszél nekünk a mennyországról.
A mennyország valóságos hely! Az
Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek
Isten otthona. Ott vannak a szent angyalok is. Az angyalok körülveszik Isten trónját, és énekelve dicsőítik Őt.
Azok is, akik hittek Jézus Krisztusban
mint személyes Megváltójukban és
már meghaltak, a mennyországban
vannak Istennel.

sem halál, sem bánat, sem sírás. A
menny a tökéletes öröm és békesség helye.
A mennyország gyönyörű hely.
A Biblia azt mondja, hogy a
mennyország falának alapkövei csillogó drágakövekből
vannak. Minden kapu egy hatalmas gyöngyből van. Képzelj
el egy gyöngyöt, ami elég nagy
ahhoz, hogy a város falának kapuja legyen! A város és az utcák
üveghez hasonló tiszta aranyból
vannak (Jelenések 21,18–21).

A mennyország tökéletes hely. Isten
tökéletesen szent, és ahol Ő él, ott Nagyszerű dolog a mennyországra
nem lehet jelen a bűn. A menny- gondolni! Sokkal jobb hely annál,
országban nincs sem betegség, mint azt bárki is fel tudná fogni! És
mindez valóság!

Kik azok a bibliai személyek, akikkel szívesen találkoznál a mennyországban?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy egyszer én is veled lehetek a te gyönyörű lakóhelyeden. Jézus nevében. Ámen.

Jézus helyet készít
nekem a mennyben
„Az én Atyám házában sok hajlék van; … elmegyek
helyet készíteni a számotokra” (János 14,2).

A bibliai időkben, amikor két ember eljegyezte egymást, a fiatalember egy vagy két szobát
hozzáépített apja házához
feleségének és önmagának.
Amikor ezzel elkészült, elment
a menyasszony házához, hogy
magával vigye új otthonába.
Az esküvőt már ott tartották.
Az esküvő után azokban a szobákban éltek, amelyeket az apja
házánál elkészített. Ez Jézus fenti
ígéretére emlékeztet minket.

majd. A tanítványok szomorúak
és zavartak voltak amiatt, hogy elhagyja őket. Jézus azzal vigasztalta
őket, hogy helyet készít számukra a
mennyben, az Atya házában.

Ha Megváltódként ismered már Jézus Krisztust, akkor Ő neked is készít
helyet. Pontosan nem tudjuk, milyen
is lesz, de biztos lehetsz abban, hogy
gyönyörű és tökéletes hely. Egy nap
Jézus eljön, hogy magával vigye a
mennyországba azokat, akik Megváltóként hisznek benne. Milyen
Kereszthalála előtt Jézus megmond- csodálatos, hogy Jézus helyet készít
ta tanítványainak, hogy elmegy neked is Atyja házában!

Mit gondolsz, milyen lesz a helyed a mennyországban?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy gyönyörű otthont készítesz nekem, ahol örökre veled élhetek! Jézus nevében. Ámen.

Jutalmat kapok
a mennyországban
„Az én Atyám házában sok hajlék van; … elmegyek
helyet készíteni a számotokra” (János 14,2).
A Bibliában ezt olvashatjuk: „az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök
élet” (Róma 6,23). Nem kell megdolgoznod érte! Az örök élet nem egy
versenyen megnyerhető díj. Az örök
élet ajándék, amelyet Isten azoknak
ad, akik rábízzák életüket Jézusra
mint Megváltójukra.

tak, amely néhány nap múlva elhervadt. Keményen dolgoztak azért,
hogy hervadó koszorút nyerjenek. „Mi pedig azért [szolgáljuk
Istent], hogy hervadhatatlant”
nyerjünk (1Korinthus 9,25).
Hogyan gyűjthetsz jutalmat,
amelyet majd a mennyben
kapsz meg? Várod az Úr Jézus
visszatérését és minden tőled
telhetőt megteszel azért, hogy
Isten akaratát követve dicsőítsd Őt.

A legcsodálatosabb ajándék, amelyet valaha is kaphatsz, az, hogy a
mennyországban örökké Istennel
lehetsz. De van egy másik jó hír is!
Egy nap a mennyországban jutalmat A jutalom hasonló a koronához. Senkapsz mindazért, amit Istenért tettél ki sem tudja, milyenek lesznek ezek
itt a földön.
a koronák, de abban biztos lehetsz,
A bibliai időkben azok az atléták, akik hogy megérik a fáradságot!
megnyertek egy jelentős versenyt,
babérlevelekből font koszorút kap-

Hogyan gyűjthetsz jutalmat a mennyországban?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm az örök élet ajándékát. Köszönöm a jutalmat, amelyet
megígértél a mennyországban. Jézus nevében. Ámen.

Jézus visszajön
„Az én Atyám házában sok hajlék van; … elmegyek
helyet készíteni a számotokra” (János 14,2).

Az Úr Jézus megígérte barátainak,
hogy egyszer visszajön. Negyven nappal feltámadása után
a felhők között visszament a
mennybe. Barátai végignézték,
ahogyan eltűnik a szemük elől.
Aztán egy angyal ezt mondta
nekik: „Ez a Jézus … úgy jön el,
ahogyan láttátok őt felmenni a
mennybe” (Apostolok cselekedetei 1,11).
Mikor jön el újra Jézus? A Biblia
nem beszél erről, bár Jézus említett
néhány eseményt, amelyekből sejteni lehet majd, hogy az idő közel
van. Ezeket az eseményeket az Ő
visszajövetele „jeleinek” nevezte.

Az egyik ilyen jel az, hogy „Isten országának ezt az evangéliumát pedig
hirdetik majd az egész világon” (Máté
24,14). Azóta emberek milliói hallottak Jézus Krisztusról. Több más jel is
látható már. Bizonyos, hogy Jézus
hamar visszajön.
Mi történik majd, amikor Jézus eljön?
„Amint felhangzik a riadó hangja, a
főangyal szava és az Isten harsonája,
maga az Úr fog alászállni a mennyből”
(1Thesszalonika 4,16). Mindenki, aki
elfogadta Jézus Krisztust személyes
Megváltójának, felemelkedik, hogy
az égben találkozzon vele. Készen
állsz-e a találkozásra?

Honnan tudod, hogy Jézus újra eljön?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy Jézus egyszer visszajön. Segíts készen állnom az Ő
eljövetelére! Jézus nevében. Ámen.

Nem mindenki lesz készen
Jézus visszajövetelekor
„Az én Atyám házában sok hajlék van; … elmegyek
helyet készíteni a számotokra” (János 14,2).
Ha repülőgéppel akarsz utazni valahová, először jegyet kell venned,
mert csak azzal engednek beszállnod. Az utazás napján ki kell menned
a repülőtérre, és időben meg kell jelenned egy adott beszálló kapunál,
különben lekésed a gépet.
A Biblia szerint Jézus egyszer vis�szatér a földre, hogy magával vigye
a mennyországba azokat, akik hittek Őbenne. Sajnos nem mindenki lesz kész az Ő visszajövetelekor!
Ahhoz, hogy készen várhasd Őt,
hittel és bűnbánattal rá kell bíznod
életedet mint személyes Megváltódra. Ez az egyetlen módja annak,
hogy bemehess a mennyországba.

Sokan hallották már, hogy Jézus
az ő bűneik miatt halt meg, de
nem bízták rá magukat. Ezek az
emberek nem lesznek készen
Jézus visszajövetelekor.
Mások, akik rábízták életüket
az Úr Jézus Krisztusra mint
Megváltójukra, engedélyt kapnak arra, hogy belépjenek a
mennyországba. Azokat, akik
Istennek tetsző életet éltek és
Urukat örömmel, hűségesen szolgálták, Isten megjutalmazza. Rábíztad-e már életedet Jézusra? Készen
állsz-e Jézus visszajövetelére?

Hogyan mondanád el valakinek, hogy készüljön fel Jézus visszajövetelére?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts elmondanom valakinek a héten, hogy hogyan készülhet föl
Jézus visszajövetelére! Jézus nevében. Ámen.

Készen akarok állni
Jézus visszajövetelére
„Az én Atyám házában sok hajlék van; … elmegyek
helyet készíteni a számotokra” (János 14,2).
Tegyük föl, egy barátod azt mondja, hogy elvinne a kedvenc helyére.
Hogyan készülnél föl? Talán tiszta
ruhát vennél föl. Talán izgatottan figyelnéd, mikor jön már a
barátod.

Az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatos reménységedet azzal táplálhatod, ha rendszeresen olvasod a
Bibliát és imádkozol. A szívedet azzal
is készítheted a találkozásra, hogy
mindennap megvallod bűneidet és
engedelmeskedsz az Ő Igéjének. Az
is megerősít a várakozásban, ha ezt
a reménységedet elmondod másoknak is.

Jézus Krisztus megígérte, hogy
egy nap eljön, és elvisz minket
a mennybe. Azt akarja, hogy
készen legyünk. Ez nem azt jelenti, hogy átöltözöl és az ablak- A Biblia arra biztat minket, kereszból figyelsz. De azért van néhány tyéneket, hogy várjuk „a mi boldog
dolog, amit megtehetsz.
reménységünket, a mi nagy Istenünk
Mindenekelőtt azzal készülsz fel Jé- és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsősézus visszajövetelére, hogy elfoga- gének megjelenését” (Titusz 2,13). Ez
dod Őt Megváltódnak. Ezt hittel és lesz a történelem egyik legjelentőbűnbánattal teheted meg. Ha az sebb eseménye. Álljunk készen, és
Úr Jézust Megváltódként ismered, várjuk bizalommal Jézus visszajöveörömmel várhatod a találkozást! telét!
Mit tehetsz azért, hogy készen állj Jézus visszajövetelére?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Segíts azzal készülnöm Jézus visszatérésére, hogy szeretlek és engedelmeskedem a te Igédnek! Jézus nevében. Ámen.

Az örökkévalóság
örökre szól
„Az én Atyám házában sok hajlék van; … elmegyek
helyet készíteni a számotokra” (János 14,2).

Elérkeztél a negyedik füzet utolsó
áhítatához. Az elmúlt évben sok mindent tanultál Istenről mindennapi
csendességeid során. Sok feladatot
megoldottál. Ha azt gondolod, hogy
mindent megtanultál, amit Istenről
és az Ő Igéjéről meg lehet tanulni,
nagyon tévedsz.
Lehetetlen mindent megtanulni Istenről, hiszen Isten mindig volt, mindig van és mindig lesz! Vagyis Isten
örök. Ha Megváltódként ismered az
Úr Jézus Krisztust, Isten örök életet
adott neked. Amikor a tested meghal, az éned, aki vagy (aki gondolkozik, érez és döntéseket hoz), örökké
él tovább Istennel a mennyország-

ban. Mit fogsz csinálni egy örökkévalóságon át? Élvezed a szeretetkapcsolatot vele, és dicsőíted
mindazért, aki Ő és amit tesz.
Még sok mindent kell tanulnod Istenről! Ne hagyd abba
a tanulást csak azért, mert ennek az áhítatos füzetnek a végére értél! Lapozz vissza, és olvasd el újra azokat az áhítatokat,
amelyek különösen is tetszettek.
Olvasd el újra, hogy miket válaszoltál a kérdésekre! Tanuld és ismételd
a füzetben található igeverseket! Ha
van Bibliád, tarts mindennap csendességet Istennel! Jó felkészülés
lesz az örökkévalóságra!

Mi tetszett a legjobban abból, amit Istenről tanultál ebben az áhítatos könyvben?

Imádkozhatsz így is:
Istenem! Köszönöm, hogy Önmagadról tanítottál. Segíts folytatnom a tanulást, hogy felkészülhessek az örökkévalóságra! Jézus nevében. Ámen.

HISZEK!
Karikázd be azt a szót, amelyik beleillik a mondatba!
Isten legtöbb/minden szava igaz.
Isten mindig/általában szeret engem.
Fontos megmutatnom/eltitkolnom Isten szeretetét.
Isten időnként elhagy/soha nem hagy el engem.
Nem jó megvallanom/eltitkolnom a bűneimet.
Isten tud/nem tud győzelmet adni a bűneim fölött.
Szükségem van arra, hogy közösségben legyek másokkal Isten családján
belül/kívül.
Az emberek üdvözülhetnek/nem üdvözülhetnek Krisztus nélkül.
Isten akarja/nem akarja, hogy másoknak is beszéljek Jézusról.
Ma/Néha szeretnék Jézusnak tetsző életet élni.

Az elmúlt három hónapban Isten megváltoztatta az életemet abban, hogy
_____________________________________________________________
Gondold át még egyszer!
1. Ki a Szentháromság három Személye?
2. Honnan tudod, hogy minden igaz, amit a Bibliában olvasol?
3. Mit tegyél, amikor vétkezel?
4. Hogyan lehet életed tanúbizonyság mások előtt?
5. Mit készít Jézus a mennyországban?
6. Hogyan lehetsz készen Jézus visszajövetelére?
Amennyiben szükséges, a válaszokat megtalálod a füzetben. A zárójelbe tett számok az elmélkedés számát jelölik. 1. (331), 2. (333), 3. (341), 4. (346), 5. (355), 6. (359).

