
Jó hírünk van!
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1. Milyen érzéseket kelt benned ez a mindent átfogó isteni gondoskodás?

2. Istennek melyik tulajdonsága emelkedett ki most különösen a számodra?

3. A jelenlegi legnehezebb problémád milyen színben tűnik fel mindezek fényében?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jó kezekben vagyunk /Jelenések 1, 1-8/
„Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, 
akik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, 
és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, 
aki országa népévé tett minket, papokká Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom 
örökkön-örökké. Ámen.” (Jelenések 1, 4-6)

 
Bár egy széthulló világban élünk, és a biztonságunk roppant törékeny, 
mégis jó kezekben vagyunk annál, aki volt, aki van, és aki eljövendő.

Jelenések 1, 4-5: János, az Ázsiában 
levő hét gyülekezetnek: Kegyelem 
nektek és békesség attól, aki van, és 
aki volt, és aki eljövendő, és a hét 
lélektől, akik trónja előtt vannak, és 
Jézus Krisztustól, a hű tanútól.

„Attól, aki van, és aki volt, és aki el-
jövendő”

„Én vagyok az Alfa és az Ómega, így 
szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, 
és aki eljövendő: a Mindenható.”
[Istentől, aki az első pillanattól 
az utolsóig, minden körülmények 
között uralja és irányítja mind-
azt, ami a Földön történik]

„A hét lélektől, akik trónja előtt van-
nak”
[A Szentlélektől, aki a teljesség 
Lelke, akivel beteljesedve teljes 
életet tudunk élni]

Jézus Krisztustól… 
„a hű tanútól”
[Aki a küldetésében mindvégig 
kitartott Isten mellett]
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Kérdések a hétköznapokhoz 

 
 

A teljes Szentháromság üdvözli a gyülekezetet!

 
Jó hírünk van, és ezt el is mondjuk a világnak!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

„aki elsőszülött a halottak közül” 
[Aki megnyitotta a Halál mé-
hét, hogy ne csak a halálba, 
hanem a halálból is követhes-
sük Őt]

„és a föld királyainak fejedelme” 
[Aki magasan fölötte van min-
den földi hatalomnak]

„aki szeret minket, és vére ál-
tal megszabadított bűneinktől” 
[Aki megkérdőjelezhetetlenül 
szeret minket, és pont]

„aki országa népévé tett minket” 
[Már most a tökéletes király, 
tökéletes országának állampol-
gárai vagyunk]

„papokká Isten, az ő Atyja előtt” 
[Szabad bejárásunk van az 
Atyához, hogy képviseljük Őt 
az emberek felé]


