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1. Sikerül képviselned Isten igazságát a környezetedben akkor is, 
amikor esetleg hátrányod származik belőle?

2. Szoktál élni a Menny erőforrásaival úgy, hogy azt mások is érzékelhetik?

3. Nálad hányadik helyen szerepel Isten a megoldások listáján?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Igazi felfrissülés /Mikeás 5, 6/
„Olyan lesz Jákób maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre 
hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik.” (Mikeás 5, 6)

Amikor egyik lehetőség a másik után mond csődöt. Amikor úgy tűnik, semmi nem 
jön össze. Amikor minden optimizmusod ellenére reménytelennek tűnik a helyzet, 

honnan várható az igazi felfrissülés?

Hogyan hoznak Isten gyermekei igazi felfrissülést a környezetük számára?

Mikeás 4, 1-3: Az utolsó napokban
az Úr házának hegye szilárdan fog 
állni a többi hegy fölött, és kimagaslik 
majd a halmok közül. Özönlenek hozzá 
a népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják: 
Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákób 
Istenének házához! Tanítson minket 
útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. 
Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje 
Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat 
majd valamennyi nép között, ítéletet 
hoz a távoli, erős nemzetek ügyében.
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Kérdések a hétköznapokhoz

 
1. Megalkuvás nélkül képviseljük az igazságot

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2. Vonzóvá tesszük a Menny erőforrásait

Mikeás 5, 1. 3: Te pedig, efrátai 
Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda 
nemzetségei között, mégis belőled 
származik az, aki uralkodni fog 
Izráelen. […] A nyáj elé áll, és legelteti 
az Úr hatalmával, az Úristen fenséges 
nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert 
hatalma kiterjed a föld határáig.

Mikeás 5, 6: Olyan lesz Jákób maradéka 
a többi nép között, mint az Úrtól jövő 
harmat, mint a fűre hulló zápor, mert 
nem emberben reménykedik, nem 
emberekben bízik.


