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1. A te életedben milyen más hangok hajlamosak 
beleszövődni az evangélium üzenetébe?

 2. Számodra mi okoz nehézséget Isten igazságának képviseletében?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Stabil hang a zűrzavarban /Mikeás 3, 1-12/
„Engem azonban betölt az Úr lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam 
Jákóbnak, mi a bűne, és Izráelnek, hogy mi a vétke.” (Mikeás 3, 8)

 
Zűrzavaros időket élünk. Egymást túlharsogó és elnyomó vezérszólamok 

között keressük az igazságot, ha egyáltalán van olyan. Ki mondja meg, mihez 
igazodjunk, ha nincs jó és rossz? 

Isten arra hív minket, hogy mi legyünk a stabil hang a zűrzavarban

Mikeás 3, 7: Szégyent vallanak a 
látnokok, pironkodnak a jósok,  
eltakarják arcukat mindnyájan, mert 
nem kapnak választ Istentől.

Ézsaiás 29, 10: Mert rátok árasztotta 
az Úr a kábultság lelkét.  Bezárta 
szemeiteket: a prófétákat, befödte 
fejeiteket: a látnokokat.

Ezékiel 13, 22-23: Mivel hazug módon 
fájdalmat okoztok az igaznak, pedig 
én nem akarok neki fájdalmat 
okozni; a bűnöst pedig bátorítjátok, 
úgyhogy az nem tér meg a maga 
gonosz útjáról,  és nem marad életben, 
ezért nem fogtok többé hiábavalóságot 
látni, és nem jósolgathattok tovább, 
mert kiszabadítom a kezetekből 
népemet.
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Kérdések a hétköznapokhoz

 
1. Az üzenetünk nem keveredhet össze politikai szólamokkal, 

összeesküvés elméletekkel vagy humanista életmód bölcsességekkel, 
mert azzal halálos veszélybe sodorjuk az emberek örök életét

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2. Azt az erőt és stabilitást, amire az emberek vágynak, mi tudjuk 

elérhetővé tenni azzal, hogy következetesen és szeretetteljesen 
képviseljük Isten igazságát

Mikeás 3, 8: Engem azonban betölt 
az Úr lelke erővel, igazsággal és 
hatalommal, hogy megmondjam 
Jákóbnak, mi a bűne, és Izráelnek, 
hogy mi a vétke.

János 16, 8-9: És amikor eljön, 
leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, 
mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn 
az, hogy nem hisznek énbennem; 
az igazság az, hogy én az Atyához 
megyek, és többé nem láttok engem; 
az ítélet pedig az, hogy e világ 
fejedelme megítéltetett.

1Korinthus 14, 8: Ha pedig a 
trombita bizonytalan hangot ad, ki 
fog a harcra készülni?


