2014. augusztus 15-17
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Kápolnájában.
Nyíregyháza, Bessenyei tér 10
A VALÓDI ERŐVISZONYOK
„Tiéd [Istené] az ország, a hatalom és a dicsőség.” (Máté 6,13)
15. péntek 18.00

(vezeti: Ónodi István)

1. A mottóul választott ige dilemmája (Jónás Miklós)
Bevezetés: A látható és a láthatatlan erőviszonyok. Mit látunk magunk körül? Mennyit
érzékelünk a mottóul választott ige igazságából?

16. szombat 9.00-11.00 (Vezeti: Iványi Miklós)
„TIÉD AZ ORSZÁG…”
1. A mi országunk (Ónodi István)
„Ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország.” (Márk 3,24)
Milyen az emberek országa? Mi számít benne igazán? Kié az ország? Otthon érezzük-e
magunkat benne? Amikor valaki azt gondolja, hogy övé az ország, azt csinál benne, amit
akar.(Javasolt igehelyek: Dán 4,15; Dán 7,27; 1Krón 10,14; Mt 24,7; Mk 13,8; Lk 11,17.
2. Az Isten országa (Lakatos Anka)
„Mihez hasonlítsuk az Isten országát?” (Márk 4,30)
Az Isten szerinti ország milyen? Fontossági sorrendek, érdekek, jogok, kötelességek. Ha valaki
igazán magáénak érez egy országot – a jó gazda (Isten) tekintetével. Kié az Isten
országa?(Javasolt igehelyek: Dán 3,33; Dán 4; Mt 25,34; Mk 1,15; Mk 10,14-15, 23.; Lk 6,20;
Lk 7,28; Lk 9,62, stb.)
3. Isten Országa bennünk (Szabó Ildikó)
„Ímé, az Isten országa ti bennetek van.” (Lukács 17,21)
Milyen egy ország, ami belül van? Miért ezzel a képpel él a Biblia? Milyen az az ember, aki az
Isten országát hordja magában? (Javasolt igehelyek: Mk 4,26; Lk 6,20; Jak 2,5; stb.)
16. szombat 11.30-12.30 Csoportos beszélgetés

16. szombat 12.30 Közös ebéd
16. szombat 15.00-16.00 Kérdések és válaszok
16. szombat 16.30-19.00 (Vezeti: Iklódy László)
„TIÉD A HATALOM…”
1. A mi hatalmunk (ifj. Iványi Gábor)
„És támad egy erős király és uralkodik nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik.” (Dániel
11,3) Miből gondolják az emberek, hogy valaki hatalmas? Mi jelenti a hatalmat? Mivel
próbálják kifejezésre juttatni? (Javasolt igehelyek: 1Móz 49,3; 2Móz 14,8; Ezsdr 4,23; Dán
11,2-3; Mt 21,27; stb.)
2. A hatalmas Isten (Szabó Ildikó)

„Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.”(1Péter 5,11)
Mi fölött van hatalma, és miből látszik ez a hatalom? Hogyan használja a hatalmát? Hogy tud
hatni vele? Mindenkire tud/akar hatni? Miért nem gyakorolja nyilvánvalóbban?
(Javasolt igehelyek: 2Móz 14,8; És 40,10; Dán 7,27; Zak 4,27; Róma 1,20; Jel 5,13; stb.)
3. Isten hatalma bennünk (Iványi Miklós)
„Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt?” (ApCsel 4,7)
Miből látszik, ha Isten hatalma bennünk van? Mire leszünk képesek ez által?(Javasolt
igehelyek: Eszter 9,29; És 11,2; Mik 3,8; Mt 21,23-27; Lk 20,2-8; 1Pét 4,11; Jel 1,6; stb.)

„TIÉD A DICSŐSÉG…”
4. Az emberi dicsőség (Iványi Gábor)
„Elégedjél meg a dicsőséggel és maradj otthon…” (2Királyok 14,10) Mit ért az ember dicsőség
alatt? Milyen mai szinonimái vannak? Milyen utakon és módszerekkel keressük? Miért olyan
fontos?(Javasolt igehelyek: 1Móz 45,13; 5Móz 33,17; Bír 4,9; 2Sám 6,20; Eszter 1,4; Eszter
5,11; Róma 1, 20-23; stb.)

17. Vasárnap 9.00-11.00 (Vezeti: Iványi Gábor)
1. Isten dicsősége (Iványi Miklós)
„Kicsoda ez a dicsőség királya?” (Zsoltárok 24,8)
Ha a Biblia Isten dicsőségéről beszél, mit ért ez alatt, és ez mennyiben hasonlít az ember által
keresetthez? Úgy tűnik, a legtöbb embernek nem fontos Isten, és hogy Isten mit akar – hogy van
így Istennek dicsősége? Mi az értelme a dicsőségnek, ha nem látszik?
(2Mózes 24,16-17; 2Móz 33, 4Mózes 14,21-22; Józsué 7,19; Jn 1,14; Jn 9,24; Jn 17,5, stb.)
2. A valóban dicsőséges ember (Iklódy László)
„Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek.” (Róma 2,10)
Fontos-e, hogy dicsőségesek legyünk? Bűn-e a dicsőségre törekedni? Mitől leszünk
dicsőségesek?
(Javasolt igehelyek: 2Móz 28,2.40; 2Krón 17,5; Róma 1,23; Gal 5,26; 2Kor 8,23; stb.)

ÖSSZEFOGLALÁS
3. Hogyan éljünk ezután ennek tudatában: Istené az ország, a hatalom és a dicsőség?
(Iványi Gábor)
Az életben elfoglalt helyünket, cselekvési hajlandóságunkat, „öntudatunkat” hogyan
befolyásolja, ha ezt tudatosítjuk magunkban? Hogyan ösztökél(het) bennünket tevékenyebb
életre?
„A mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét
az Ő megismerésében ; És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a
reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, És mi az Ő hatalmának felséges
nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, Amelyet megmutatott a
Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden
fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon,
hanem a következendőben is: És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az
anyaszentegyháznak fejévé, Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.”(Efézus
1,17-23)

17. vasárnap 11.30-12.30 Csoportos beszélgetés
17. vasárnap 12.30 Közös ebéd, hazautazás

