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Ne add alább! (Jelenések 2, 1-7) 
 
„Tudom, hogy állhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de 
az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.”  
(Jelenések 1, 3-4) 
 

 
Folyamatosan hozni a szintet, állandóan kitartani, ebben még a 

legkiválóbbak is elfáradnak. Időnként nem csak az elesetteknek, hanem a 
legjobbaknak is szükségük van a bátorításra, hogy ne add alább.  

Az Úr pedig nem fukarkodik a bátorítással. 
 

1. HOL LÁTOD MAGAD A TRINITYBEN 30 ÉV MÚLVA? MI LESZ A TE ÖRÖKSÉGED A 

TRINITYBEN 30 ÉV MÚLVA? 
 

• ODASZÁNT TANULÁS 

• SZELLEMI TISZTASÁG 

• TÁRSADALMI HATÁS 
 
ApCsel. 19, 9-10: [Pál apostol pedig] mindennap egy Tirannosz nevű ember 
iskolájában tanított. Ez két éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában 
laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. 
 
ApCsel. 19, 19-20: Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, 
és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 
ötvenezer ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt 
és megerősödött. 
 
ApCsel. 19, 23-26: Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja 
miatt. Mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből kis Artemisz-templomokat 
készített, nem csekély keresethez juttatta a kézműveseket. Ez az ember 
összegyűjtötte a kézműveseket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt 
hozzájuk: Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből származik a mi jólétünk. De 
látjátok és halljátok, hogy nemcsak Efezusban, hanem szinte egész Ázsiában 
nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket 
emberkéz alkot, azok nem istenek. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. NEM LANKADHAT A FIGYELMÜNK! NEM ADHATJUK ALÁBB AZ IGAZSÁGHOZ VALÓ 

RAGASZKODÁSUNKAT! 
 
Jelenések 2, 2: Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról és 
arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik 
apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. 
 
Jelenések 2, 6: Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, 
amelyeket én is gyűlölök. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

KÉRDÉSEK A HÉTKÖZNAPOKHOZ 
 

1. Hol látod magad a Trinityben 30 év múlva? Mi lesz a te örökséged a 
Trinityben 30 év múlva? 

2. Mennyire érzed magad stabilnak, ha Isten igazságai melletti kiállásról van 
szó?  

 
 

 
JÓ HÍRÜNK VAN, ÉS EZT EL IS MONDJUK A VILÁGNAK! 

 


