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1. Volt már olyan álmod, amiről lemondtál Istenért, 
de Ő valami jobbal ajándékozott meg? Ha igen, mi volt az?

2. Inkább könnyebb vagy inkább nehezebb elhinned, hogy amikor 
a gödör mélyén érzed magad, Isten a Mennyben készíti a megoldást? Miért?

3. Mennyire vagy hajlamos „belesüppedni” egy helyzetbe? 
Vajon Isten mire hív, minek nevezd el a jelenlegi nehéz helyzetedet?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Üzenet egy fiúnak /Máté 1, 18-25/
„Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki ál-
mában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne 
fogant, az a Szentlélektől van.” (Máté 1, 20)

Jöhet olyan üzenet Istentől, ami romba dönti minden álmodat? 
József, Jézus apja így érezhette. 

Isten üzenete mégis túlszárnyalta minden addigi álmát és elképzelését.

Máté 1, 18-19: Jézus Krisztus szüle-
tése pedig így történt: Mikor anyja, 
Mária már jegyese volt Józsefnek, de 
még nem keltek egybe, kitűnt, hogy 
áldott állapotban van a Szentlélek-
től. Férje, József, aki igaz ember volt, 
és nem akarta őt szégyenbe hozni, 
elhatározta, hogy titokban elbocsátja.
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Kérdések a hétköznapokhoz 

 
 

1. Amikor Isten meghív az Ő tervébe, azzal gyakran romba dönti a saját 
álmaidat. Amivel viszont kárpótol, az messze túlszárnyalja azt, amit te 
elképzeltél volna magadnak.

 
Csodálatos Istenünk van! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2. Amikor a legkétségbeejtőbbnek tűnik a helyzet, tudhatod, 

hogy Isten a Mennyben már készíti a megoldást

 
3. A rád bízott feladattal Isten ki akar emelni abból, ahogy te látod a 

helyzetet, hogy felemeljen oda, ahogyan Ő látja

Máté 1, 20: Amikor azonban ezt 
végiggondolta magában, íme, az Úr 
angyala megjelent neki álmában, 
és ezt mondta: József, Dávid fia, ne 
félj feleségül venni Máriát, mert ami 
benne fogant, az a Szentlélektől van.

Máté 1, 21: Fiút fog szülni, te pedig 
majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja 
megszabadítani népét bűneiből.

2Mózes 2, 21-22: Mózes úgy döntött, 
hogy ott marad annál a férfinál, az pe-
dig Mózeshez adta leányát, Cippórát.  
Az asszony fiút szült, ő pedig Gér-
sómnak nevezte el, mert azt mond-
ta: Jövevény lettem idegen földön.

1Mózes 41, 51-52:  Elsőszülöttjét Ma-
nassénak nevezte el József, mert ezt 
mondta: Elfeledtette velem Isten 
minden gyötrelmemet és atyámnak 
egész házát. A másodikat pedig Efra-
imnak nevezte el, mert ezt mondta: 
Megszaporított engem Isten nyo-
morúságom földjén.


