
Jó hírünk van!
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1. Te mennyire vagy tisztában a hétköznapokban a mennyei méltóságoddal?

 2.Milyen területeken kellene jobban tudatosítanod, hogy Isten méltóságra emelt?

	 3.Vannak	tapasztalataid	arról,	hogyha	Istennek	adod	a	dicsőséget, 
Ő	emeli	te	méltóságodat?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ahol rendben mennek a dolgok /Jelenések 4, 1-11/
„És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, 

aki örökkön-örökké él, leborul a huszonnégy vén a trónon ülő előtt, 
és imádja az örökkön-örökké élőt; koronájukat is leteszik a trón elé.” 

(Jelenések 4, 9-10)

Ha körülnézünk káoszt, zűrzavart és bizonytalanságot látunk. Van azonban egy hely, 
ahol most is rend, stabilitás és kiegyensúlyozottság uralkodik. 

Ahol most is rendben mennek a dolgok.

Jelenések 4, 4: A trón 
körül láttam huszonnégy 
trónt, és a trónokon 
huszonnégy vént, amint 
ott ültek fehér ruhába 
öltözve, és a fejükön 
aranykorona.

Jelenések 4, 2-3: Azonnal 
elragadtattam lélekben, 
és íme, egy trón állt a 
mennyben, és a trónon 
ült valaki. Aki ott ült, úgy 
ragyogott, mint a jáspis és 
a karneol; és a trón körül 
szivárvány ragyogott, 
mint a smaragd.
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„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, 
és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” 

(Zsidók 4, 14) 

 
Kérdések a hétköznapokhoz 

 
 

1. Ahol rendben mennek a dolgok, ott az emberek tisztában vannak a 
saját méltóságukkal [Mert Isten mindenkit méltóságra akar emelni]

 
 

2. Ahol rendben mennek a dolgok, ott ragyognak az emberek                
[Mert az ragyog csak igazán, aki tisztában van önmagával]

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
3. Ahol rendben mennek a dolgok, ott az emberek folyamatosan 

Istennek adják a dicsőséget, a saját méltóságuk mégsem csorbul                         
[Mert épp az adja a te méltóságodat, hogy dicsőíted Istent]

Jelenések 4, 9-10: És 
amikor csak dicsőséget, 
tisztességet és hálát adnak 
az élőlények a trónon ülő-
nek, aki örökkön-örökké 
él, leborul a huszonnégy 
vén a trónon ülő előtt, és 
imádja az örökkön-örök-
ké élőt; koronájukat is 
leteszik a trón elé.

1Sámuel 2, 30: Mert akik 
engem dicsőítenek, azok-
nak dicsőséget szerzek, de 
akik engem megvetnek, 
gyalázatra jutnak.


