
Jó hírünk van!
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	 1.	Te	milyen	helyzetekben	szembesülsz	a	mindennapok	során	a	bűn	pusztító	erejével?

	 2.	Te	milyen	lépéseket	tudsz	tenni	annak	érdekében,	hogy	a	környezeted	(család,	
munkahely)	a	káosz	helyett	Krisztust	válassza?

Nem vagyunk egyedül /Jelenések 8, 1-9, 21/
„És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem 
csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje.” (Jelenések 9, 4)

Nem vagyunk egyedül. A mennyei és az ördögi világrend között általunk és értünk zajlik 
a háború. Ha ezt szem elől tévesztjük, nem érthetjük meg a világunkat és önmagunkat.
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Kérdések a hétköznapokhoz 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2Timóteus	2,	24-26: [Hogy] 
felocsúdjanak az ördög csap-
dájából, aki foglyul ejtette 
őket, hogy akaratát teljesítsék.

János	8,	44: Ti atyátoktól, az 
ördögtől valók vagytok, és 
atyátok kívánságait akarjá-
tok teljesíteni. Embergyilkos 
volt kezdettől fogva, és nem 
állt meg az igazságban, mert 
nincs benne igazság.

Jelenések	8,	3-5: Egy másik 
angyal is odajött, és megállt 
az oltárnál, kezében arany-
füstölő, és adatott neki sok 
füstölőszer, hogy a szentek 
imádságaihoz tegye az ara-
nyoltárra, amely a trón előtt 
van. És felszállt a füstölősze-
rek füstje a szentek imádsá-
gaival az angyal kezéből Isten 
elé. Ekkor vette az angyal a 
füstölőt, megtöltötte az oltár 
tüzéből, és ledobta a földre: 
mennydörgés és zúgás, vil-
lámlás és földrengés támadt.

 
 

1. Ha az Egyház nem sürgeti Isten Országának eljövetelét, 
akkor nincs tisztában a bűn pusztításával 

[Azok a gyilkos erők, amelyeket az ember behívott a világba, 
végül elpusztítanak minket a világgal együtt]

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
3. A világ vége felé közeledve a sátán egyre 

groteszkebb játékot játszik az emberrel 
[Az őrültek házává váló világban egyedül Krisztus követőinél marad meg a békesség]

 
2. Lesz olyan idő, amikor Isten nem állít akadályt 

kegyelemből a pusztító erők elé 
[Ezek az erők erodálják a társadalmat, a gyenge társadalom 

pszichésen terheltté válik, ez pedig a háború melegágya]

Róma	1,	22-24: Akik bölcseknek mondják magukat, 
bolonddá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét fel-
cserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak 
és csúszómászók képmásával. Ezért	kiszolgáltatta	
őket	Isten	szívük	vágyaiban	a	tisztátalanságnak, 
hogy meggyalázzák egymás testét.

Róma	1,	25-27: Az ilyenek Isten igazságát hazug-
sággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és 
szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. 
Ámen. Ezért	kiszolgáltatta	őket	Isten	gyalázatos	
szenvedélyeiknek: mert asszonyaik felcserélték 
a természetes érintkezést a természetellenessel, 
ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való 
természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy 
bennük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is ve-
szik tévelygésük méltó büntetését önmagukban.

Róma	1,	28: És mivel nem méltatták Istent arra, hogy 
megtartsák ismeretükben, Isten	kiszolgáltatta	őket	
megbízhatatlan	gondolkodásuknak, hogy azt te-
gyék, ami nem illik.

Jelenések	9,	5: És parancsot kaptak, hogy ne öljék 
meg őket, hanem kínozzák öt hónapon át, és olyan 
legyen a kínjuk, mint amikor a skorpió megmarja az 
embert.

Jelenések	9,	14-15: Oldd el a négy angyalt, akik meg 
vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél. És 
eloldatott a négy angyal, akik készen álltak, hogy 
bármely órában, napban, hónapban és esztendőben 
megöljék az emberek harmadát.

Jelenések	9,	6:	Azokban a napokban keresik az 
emberek a halált, de nem találják, és vágynak meg-
halni, de a halál elfut előlük.


