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	 1.	Van	olyan	barátod	a	gyülekezetben,	aki	segít	Isten	nézőpontjából	látni	
önmagad?

2. Látod magadban azt, akinek Isten megálmodott?

	 3.	Általában	hogyan	fogadod,	amikor	Isten	szava	önreflexióra	hív?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Önreflexió: a változás alapja /Haggeus 1, 1-11/
„Így szól a Seregek Ura: Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza 
újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által: Hát annak 
itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a 
templom még romokban hever?” (Haggeus 1, 2-4)

Hogyan értékeled azt, ami történik veled? Van rálátásod önmagadra? Van olyan 
külső nézőpont, amely segítségedre lehet ebben?

Ahhoz, hogy meglásd magadban azt, akinek Isten megálmodott, Isten 
megajándékoz két nézőponttal: a gyülekezettel és az Ő szavával

Haggeus 1, 1: Dárius király 
uralkodásának második esztendejében, 
a hatodik hónap első napján így szólt 
az Úr igéje Haggeus	próféta	által	
Zerubbábelhez, Sealtíél fiához, Júda 
helytartójához és Jósua főpaphoz, 
Jócádák fiához.

Zakariás 4, 7-9:  Ki vagy te, nagy hegy? 
Síksággá	válsz	Zerubbábel	előtt! 
Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt 
kiáltják: „Áldás, áldás szálljon rá!” 
Azután így szólt hozzám az Úr igéje: 
Zerubbábel keze rakta le ennek a 
templomnak az alapját, és az ő keze 
fogja bevégezni.
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Gondolatok elvitelre

 
1. Külső nézőpont – A Gyülekezet

 
A mi időnk a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2. Magasabb nézőpont – Isten szava

Haggeus 1, 5-6: Azért így szól a 
Seregek Ura: Gondoljátok	meg,	mi	
történik	veletek!		Sokat vetettetek, de 
keveset hordtatok be; esztek, de nem 
fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok 
megrészegedni; felöltöztök, de nem fogtok 
megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, 
mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét.

Haggeus 1, 7-9: Így szól a Seregek 
Ura: Gondoljátok	meg,	mi	történik	
veletek!	 Menjetek a hegyekbe, hordjatok 
fát, és építsétek fel a templomot, hogy 
gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek 
engem! – mondja az Úr. Sokra 
számítottatok, de csak kevés lett, és amit 
hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan 
miért? – így szól a Seregek Ura. Azért, mert 
az én házam romokban hever, ti meg csak a 
magatok háza körül szorgoskodtok.

Jeremiás 22, 24: Életemre mondom neked, 
Konjáhú, Jójákím fia, Júda királya, 
ha	pecsétgyűrű	volnál	is	a	jobb	kezemen,	
még	onnan	is	lehúználak!	így szól az Úr.

Haggeus 2, 23: Így szól a Seregek Ura: 
Azon a napon a kezembe veszlek téged, 
Zerubbábel, Sealtíél fia, én szolgám – így 
szól az Úr –, és olyanná teszlek, mint egy 
pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki! 
– így szól a Seregek Ura.


