
Vegyük át mégegyszer!

Máté 23, 28: Így kívülről ti is igaznak látszotok 
az emberek szemében, de belül tele vagytok kép-
mutatással és törvényszegéssel. 

Zsoltárok 139, 14: Magasztallak, hogy oly meg-
rendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te 
cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. 

Zsoltárok 25, 17: Enyhítsd szívem szorongá-
sát, szorult helyzetemből szabadíts ki!

Zsoltárok 31, 8: Ujjongva örülök hűségednek, 
mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem 
szorongásait.

Róma 5, 8: en azonban a maga szeretetét mutat-
ta meg irántunk, mert Krisztus  már akkor meg-
halt értünk, amikor még bűnösök voltunk.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Képmutatás /Máté 23, 25-28/
„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül 
pedig tele vannak rablásvággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál 
belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen!” (Máté 23, 25-26)

 
Fenntartani a látszatot borzasztóan nagy erőfeszítést igényel, ezért fáradságot és haragot szül. 

A képmutatás mindent eláraszt hazugsággal, míg végül már nem tudod, ki vagy valójában, csak 
csendben belepusztulsz te is és a környezeted is.

Máté 23, 25-26: Jaj nektek, képmutató írás-
tudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a 
pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van-
nak rablásvággyal és féktelenséggel. Vak 
farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál 
belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen!

Galata 1, 10:  Most tehát az embereket aka-
rom meggyőzni vagy Istent? Vagy emberek-
nek igyekszem tetszeni? Ha még mindig em-
bereknek akarnék tetszeni, nem volnék 
Krisztus szolgája.

Galata 2, 11-13: Amikor pedig Kéfás Antiók-
hiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel 
okot adott arra, hogy megfeddjem. Mielőtt 
ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt 
evett a pogányokból lett hívőkkel. Amikor 
pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és 
elkülönült, mert félt a zsidók közül való hí-
vőktől. Képmutató módon viselkedett vele 
együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatá-
sukba még Barnabás is belesodródott.
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1. Nincs szükséged maszkra!  

[Bármit is tükrözzön az arcod, szebb vagy, mint az álarc]

 
Vegyük át mégegyszer! Stabilan egy változó világban
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 1. Mely helyzetek azok, amelyekben a leginkább igényled, hogy felvedd a maszkodat?

 2. Számodra melyik álarcodat a legnehezebb levenni? Miért?

 3. Te milyen helyzetekben vagy hajlamos belesodródni a képmutatásba?

Kérdések a hétköznapokhoz 

 

 
2. Ne maradj le arról a csodáról, akivé Isten teremtett! 

[Ha el tudod fogadni önmagadat, akkor fogsz tudni elfogadni másokat]


