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AZ ÉLŐ HIT
ÉS A HITBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK
A FIÚSÁG MŰKÖDTETÉSE
KÉRDÉSEK A LECKE FELDOLGOZÁSÁHOZ

1. A hit a Jézusra való fókuszálás
1. Az Ígéret Földjének elfoglalásához türelem és engedelmesség kell.
- Keress olyan bibliai történetet, ahol a győzelemhez türelemre és engedelmességre volt szükség.
- Van-e ugyanilyen szituáció jelenleg az életedben?
2. Mi az, ami el tudja vonni a tekinteted Jézustól?
- Emberek:

……………………………………….

- Körülmények: ………………………………………
- Kísértések:

………………………………………

(folytathatod a felsorolást)
3. „Jézusban Isten legyőzte az ősi kígyót, amelyik halálra marta az emberiséget! DE – önmagában ez
a tény nem ér semmit annak az embernek, aki nem tekint fel rá!”
- Próbáld meg ezt a kijelentést megfogalmazni úgy, hogy egy teljesen kívülálló, semmiféle egyházi
háttérrel nem rendelkező ember is megérthesse, és tudja is, hogy ezek után mit kell tennie! Kerüld
a kánaáni nyelvet, és legyen konkrét, világos az üzeneted.
Ha van lehetőséged, mondd is el egy valóságos embernek!
4. Olvasd el újra a Zsidókhoz írt levél 12:1-2 versét. Hogyan tudod legyőzni a bűnt és leküzdeni az
akadályokat azáltal, hogy „felnézel” Jézusra. Mit jelent ez a hétköznapi életben? Fogalmazd meg,
hogyan „nézel” Jézusra!
5. 2Korintus 3:18: Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr
dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.
- Milyen területen élted már át az előrehaladást a hívő életedben?
- Mit jelent számodra Isten dicsőítése? Hogyan és miben lehet a dicsőítés közben fejlődni és
átváltozni?
- Mit jelent számodra a „fedetlen arccal” való szemlélése Istennek? Gondolkodj el az igevers
szövegkörnyezetén!
2. A hit a láthatatlan dolgok láthatóvá tétele
1. Milyen területeken van bibliai értelemben reménységed?
2. A 2Korintus 1:20 ezt mondja: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és
ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
- Istennek milyen kijelentett akarata valósult meg eddig általad?

- Van-e olyan kijelentése Istennek jelenleg az életedben, amelynek a megvalósulása éppen
folyamatban van az életedben?
3. Milyen különbségeket látsz a hit megélése között a tradícionális és a karizmatikus gyülekezetek
között? Melyik áll közelebb a bibliai hit definíciójához?
3. A hitből fakadó cselekedetek
1. ISTENI ÍGÉRET (és a hozzá tartozó feltétel vagy parancs) → HIT → HITNEK MEGFELELŐ
CSELEKEDETEK → TERMÉSZETFELETTI EREDMÉNY
- Írj konkrét példákat ennek a hatásmechanizmusnak a működésére a saját életedből!
2. Olvasd el a jegyzetből azokat az igeverseket, amelyek arról szólnak, hogy Isten Krisztusban
MINDENT elvégzett és nekünk adott, amire szükségünk van.
- A te életedben mik azok a dolgok, amik a mindenből hiányoznak még?
- Miért nehéz elhinni, hogy ezek az igeversek igazak?
3. A hitnek megfelelő cselekedeteknek három fontos akadálya van. Vizsgáld meg az életed, van-e
belépési pontja az engedetlenségnek az életedbe ezeken a területeken, s ha igen, próbáld
megnevezni minél konkrétabban:
Félelem: ………………………………………
Test:

………………………………………

Sátán: ………………………………………

