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1. Milyen kísértéssel tudsz a legnehezebben megbirkózni a közvetlen környezetedben?

2. Mi kellene ahhoz, hogy még inkább olyan kapcsolatban legyél Istennel, 
amiben bármikor megvizsgálhat?

3. Mi a gátja az életedben, hogy teljes szeretettel és bizalommal fordulj Isten felé?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kiért dobban a szíved? /Hóseás 6,4-6/
„Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a 
reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Ezért a próféták által ostoroztam őket, 
beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön. Mert szeretetet kívánok, és nem 
áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.” (Hóseás 6,4-6)

 
Lehetőségek sokasága tárul eléd, amiknek átadhatod a szívedet. Pénz, hatalom, munka, 

szexualitás, emberek... Ezekkel szemben vár rád egy lenyűgöző kapcsolat, 
amely végén a kihasználtság helyett beteljesedést találsz.

Hóseás 6,4: Mit csináljak veled, 
Efraim? Mit csináljak veled, Júda? 
Hűségetek csak olyan, mint a 
reggeli felhő, vagy mint a korán 
tűnő harmat.

Róma 1,25-27:  Az ilyenek Isten 
igazságát hazugsággal cserélték 
fel, és a teremtményt imádták és 
szolgálták a Teremtő helyett,  aki 
áldott mindörökké. Ámen. Ezért 
kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos 
szenvedélyeiknek: mert asszonyaik 
felcserélték a természetes érintkezést 
a természetellenessel, ugyanúgy a 
férfiak is elhagyták a női nemmel való 
természetes érintkezést, és egymás 
iránt ébredt vágy bennük: férfiak 
férfiakkal fajtalankodnak, de el is 
veszik tévelygésük méltó büntetését 
önmagukban.
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Kérdések a hétköznapokhoz 

 
 

1. A környezeted - Bár a környezeted hatással van rád, 
a hűség mégis egyedül a te felelősséged.

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2. A szíved - Isten azért vizsgálja meg a szíved, hogy utat nyisson a 

helyreállásra.

 
3. Az Istened - Isten a vele való kapcsolatban azt szeretné, hogy 

beteljesedett életet élj.

Hóseás 6,5:  Ezért a próféták által ostoroztam 
őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem 
napvilágra jön.

1János 2,15-17: Ne szeressétek a világot, se azt, 
ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, 
abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, 
ami a világban van, a test kívánsága, a szem 
kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem 
az Atyától, hanem a világtól van. A világ 
pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten 
akaratát cselekszi, megmarad örökké.

Hóseás 6,6: Mert szeretetet kívánok, és 
nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem 
égőáldozatokat.

Róma 8, 38-39:  Mert meg vagyok győződve, 
hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, 
sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, 
sem semmiféle más teremtmény  nem 
választhat el minket Isten szeretetétől, 
amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi 
Urunkban.


