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GYÓGYULÁS A MEDDŐSÉGBŐL 
 

KÉRDÉSEK A LECKE FELDOLGOZÁSÁHOZ 
 
 
Sorold fel azokat a dolgokat, amelyeket meddőnek, sikertelennek, kudarcosnak tartasz 
- a személyes életedben 
- a családod életében 
- a gyülekezeted életében 
 
Imádkozz rendszeresen ezért a három listáért! 
 
RÁVEZETŐ KÉRDÉSEK A MEGOLDÁSOKRA: 
 
1. SÁRA MEDDŐSÉGE 
 
Kaptál-e már Istentől ígéretet olyan dologra az életedben, amelyben meddőséget láttál? 
 
Gyűjtsd ki egy konkordancia vagy egy bibliaprogram segítségével azokat az ígéreteket a Bibliából, 
amelyekre Isten megoldást kíván az életed meddő területei közül. Kezdd el ezeket az igéket 
megvallani, és imádságaidba belefoglalni naponta! 
 
Vannak-e olyan területek / előfordult-e már, hogy Isten ígért valamit, de nem azonnal teljesítette be, 
és te megpróbáltad emberi erővel megoldani az adott helyzetet? 
- Mi lett az eredménye? 
 
Van-e olyan ígéret a Bibliában, amit nem tudsz elhinni? 
Írd fel az ilyeneket egy lapra, és mondd el egy lelki vezetődnek, barátodnak, hogy miért nem tudod 
elhinni ezeket? Imádkozzatok együtt hitért! 
 
Van-e olyan terület az életedben / gyülekezeted életében, amelyben hozzászoktál a meddőséghez és 
a gyümölcstelenséghez? 
Leplezd le ezeket a területeket, és kezdj el imádkozni, böjtölni, hogy törjön át Isten kegyelme és 
áldása ezeket a területeken! 
 
2. REBEKA MEDDŐSÉGE 
 
Izsák szeretete nem függött Rebeka meddőségétől. 
- Gondold át, kiket szeretsz a „teljesítményük” miatt? 
- Kiket nem tudsz szeretni a teljesítményük elmaradása miatt? 
 
Az első csoportban fedezz fel más „szeretnivalót” is a teljesítményükön, érdemeiken, „hasznukon” 
kívül! 
 
A második csoportban lévőket pedig kezdd el szeretni és szolgálni, hogy megszűnjön a meddőség az 
életükben! 
 



 
 
3. MÁNOÁH FELESÉGÉNEK MEDDŐSÉGE 
 
Olvasd el újra az 1Korintus 1:26-30 igeszakaszt. 
Gondold végig az ismerőseidet vagy a gyülekezetben lévő testvéreidet, és írj fel legalább öt nevet, 
akiket teljesen „átlagos” hívő embereknek tartasz, majd próbálj megnevezni bennük valami átlagon 
felülit, ami Isten munkája vagy ajándéka az életükben! 
Ez segíthet, hogy hamarabb észrevegyük a másikban Isten munkáját, és hálásak legyünk a látszólag 
„átlagos” testvéreinkért is. 
 
A nazír-fogadalommal kapcsolatosan: 
Az Úr Jézus nem érvénytelenítette az ószövetségi törvényeket, hanem egy magasabb dimenzióba 
helyezte. Mit gondolsz, hogyan lehet újszövetségi módon megvalósítani a nazír-fogadalmat? 
- Szenteltél-e már bármit is 100%-osan az Úrnak? 
- Miért nehéz ezt megtenni? 
 
4. ANNA MEDDŐSÉGE 
 
Lehet-e depressziós a hívő ember? 
- Mik lehetnek ennek az oka? 
- Hogyan lehet ebből szabadulni? 
- Te voltál-e már ilyen állapotban? Mi segített? 
 
Kérdések és tanácsok a megoldás felé vezető lépésekkel kapcsolatosan: 
 
1. Menj be Isten jelenlétébe! 
- Miért nehéz Istennel közösséget vállalni, ha bajban vagyunk? 
- Miért még nehezebb a gyülekezettel közösséget vállalni ilyenkor? 
Tudatosítsd magadban, hogy minél nagyobb a baj, annál nagyobb szükség van Isten jelenlétére, mert 
csak ott kaphatsz természetfeletti segítséget! 
 
2. Öntsd ki a szíved Isten előtt! 
- Van személyes lelkigondozód? 
Ha nincs, ez egy nagyon sürgős feladat! Keres valakit, aki előtt rendszeresen ki tudod önteni a szíved 
Isten előtt! 
- Mi a különbség a szívünk kiöntése és az önsajnálat vagy a panaszkodás között? 
 
3. Hozz egy erős fogadalmat! 
- Vannak-e Istennek tett komoly ígéreteid? 
- Milyen területeken várja Isten az erős elkötelezettségedet? 
- Tedd számonkérhetővé magad! Keress valakit, akinek elmondod, mit ígértél Istennek, és 
felhatalmazod arra, hogy ennek megvalósulását rendszeresen számonkérje tőled! 
Írd fel a dátumokat, és a beteljesülésük dátumait is! Tegyél erről rendszeresen bizonyságot 
közösségedben! 
 
4. Vedd Isten áldását vezetőiden keresztül! 
- Legyen személyes mentorod és vezetőd! 
- Legyen személyes kapcsolatod közösséged legalább egy vezetőjével! 
- Imádkozz rendszeresen vezetőidért! 
 
5. Változtasd meg a hozzáállásodat! 



Vedd sorba, milyen ígéreteket kaptál eddig Istentől, és egyenként adj hálát értük, akkor is, ha még 
nem teljesedtek be! Ezt tedd meg minden nap! 
 
 


