
Vegyük át mégegyszer! Az idődet?

Máté 8, 21-22: Egy másik tanítvány pedig ezt 
mondta neki: Uram, engedd meg, hogy előbb 
elmenjek, és eltemessem az apámat. De Jézus 
így szólt hozzá: Kövess engem, és hagyd, hogy a 
halottak eltemessék saját halottaikat!

A pénzedet?

Lukács 14, 19: A másik azt mondta: Öt pár ök-
röt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. 
Kérlek, ments ki engem!

A szabadidődet?

Malakiás 1, 13: Azt mondjátok: Micsoda fá-
radság! – és még lihegtek is közben – mondja 
a Seregek Ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy 
sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hoz-
ni, nem kívánom tőletek! – mondja az Úr.

Ézsaiás 40, 26: Tekintsetek föl a magasba, és 
nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Kivezeti 
seregüket szám szerint, mindnyájukat név sze-
rint szólítja; olyan hatalmas és erőteljes, hogy 
egy sem mer hiányozni.

A gyermekeidet?

4Mózes 14, 30-32: Nem mentek be arra a föld-
re, amelyről felemelt kézzel megesküdtem, 
hogy ott fogtok lakni, csak Káléb, Jefunne fia és 
Józsué, Nún fia. De beviszem gyermekeiteket, 
akikről ti azt mondtátok, hogy prédára jut-
nak; ők majd megismerik azt a földet, amelyet 
ti megvetettetek. Ti azonban itt a pusztában 
fogtok elhullani.

Az életünk egyik legnagyobb hazugsága, 
hogy bármi másból többet nyerhetünk, 

mint az Úr iránti engedelmességből

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Elköteleződés /Lukács 9, 23-26/
„Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel 
naponként a keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki 
pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt.” (Lukács 9, 23-24)

 
Nem elég elindulni az úton. Végig is kell menni rajta.

1Korinthus 9, 24: Nem tudjátok-e, hogy akik 
versenypályán futnak, mindnyájan futnak 
ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? 
Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. 

Jeremiás 12, 5: Ha gyalogosokkal futva is kifá-
radsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? 
Ha csak békés tájon érzed biztonságban ma-
gad, mit fogsz csinálni a Jordán sűrűjében?!

Lukács 14, 16-18:  Ő pedig a következőkép-
pen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát ké-
szített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora 
órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja 
meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már 
minden készen van!  De azok egytől egyig 
mentegetőzni kezdtek.

#MÁSODIK RÉSZ - 2021. 09. 12

 
1. Nekem a Trinity… 

[A mondatod befejezése jól jellemzi a gyülekezet iránti elköteleződésedet]

 
2. Te mit féltesz az Úrtól? 

[Az elköteleződésed mértéke azokra a területekre világít rá, 
amelyeket fontosabbaknak tartasz az Úrnál]

 
Vegyük át mégegyszer! Stabilan egy változó világban
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 1. A te mondatod befejezése hogy hangzik?
 2. Te mit féltesz az Úrtól?
 3. Te milyen áldozatot vagy hajlandó hozni azért, aki érted mindent feláldozott?

Kérdések a hétköznapokhoz 

 


