
Jó hírünk van!
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1. Téged kihez hasonlítana az Úr a Bibliából?

2. A te lelki fejlődésed milyen irányba tart most? Előre, vagy visszafelé?

3. Van benned vágy Isten mélyebb megismerésére? Mit teszel érte?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A vesédbe lát /Jelenések 2, 18-29/
„És megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója.” 
(Jelenések 2, 23)

Isten ismeri minden gondolatodat, érzésedet, indulatodat és motivációdat. 
A vesédbe lát, sőt még tovább is.  

Ez megnyugtató számodra vagy nyugtalanító?

Jelenések 2, 20: De az a pa-
naszom ellened, hogy eltű-
röd Jezábelt, azt az asszonyt, 
aki prófétának mondja ma-
gát és tanít, és eltántorítja 
szolgáimat, hogy paráznál-
kodjanak, és bálványáldozati 
húst egyenek.

1Királyok 21, 25: Nem volt 
senki, aki annyira elvetemült 
lett volna, mint Aháb, aki 
folyton csak azt tegye, amit 
rossznak lát az Úr, mert fél-
revezette a felesége, Jezábel.
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1. Téged kihez hasonlítana az Úr a Bibliából?

 
Jó hírünk van, és ezt el is mondjuk a világnak!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2. Amikor a szellemvilágot kutatod, de Istent kihagyod, 

az keresztény boszorkányság 
[Az Úr nagyra értékeli a fejlődést, de ha valami nélküle növekszik, 

azt előbb-utóbb elpusztítja]

Jelenések 2, 24-25: Nektek pe-
dig, a többieknek Thiatirában, 
akik nem fogadjátok el ezt a 
tanítást, akik nem ismertétek 
meg a Sátán mélységeit – amint 
azt nevezik –, ezt mondom: 
nem vetek rátok más terhet, de 
amitek van, azt tartsátok meg, 
amíg eljövök.

2Királyok 9, 22: Amikor Jórám 
meglátta Jéhút, ezt kérdezte: 
Békés-e a szándékod, Jéhú? De 
ő így felelt: Hogy lehetne békés, 
amíg anyádnak, Jezábelnek pa-
ráznasága és sok varázsolgatása 
tart?!

1Timóteus 1, 5-7: A parancs 
célja pedig a tiszta szívből, jó 
lelkiismeretből és képmutatás 
nélküli hitből fakadó szeretet. 
Némelyek elfordultak ezektől, 
és üres fecsegésre adták ma-
gukat, törvénytanítók akarnak 
lenni, de nem értik sem azt, 
amit mondanak, sem azt, amit 
bizonygatnak.

1Korinthus 13, 12: Mert most 
tükör által homályosan látunk, 
akkor pedig színről színre; most 
töredékes az ismeretem, akkor 
pedig úgy fogok ismerni, aho-
gyan engem is megismert Isten.


