
GermaniaGermaniaGermaniaGermania

Megyek, hogy Megyek, hogy Megyek, hogy Megyek, hogy 
teljesteljesteljesteljesíííítsem tsem tsem tsem 
akaratodat.akaratodat.akaratodat.akaratodat.

(Zsid 10,9…

ÉÉÉÉletigeletigeletigeletige

Ez az ige a nyitja annak, 
hogy megértsük Jézus 
életét. Segít életének 
mélységéig hatolni, 
felfedezni az aranyszálat, 
amely összef zi földi 
létének különböz
szakaszait: 
gyermekkorát, rejtett 
életét, megkísértéseit, 
választásait, nyilvános 
működését s végül 
kereszthalálát. TeljesTeljesTeljesTeljesííííteni teni teni teni 
az Atya akarataz Atya akarataz Atya akarataz Atya akaratáááátttt....

Ez az ige egyike azoknak, Ez az ige egyike azoknak, Ez az ige egyike azoknak, Ez az ige egyike azoknak, 
amelyek ramelyek ramelyek ramelyek ráááávilvilvilviláááággggíííítanak, hogy az tanak, hogy az tanak, hogy az tanak, hogy az 
evangevangevangevangéééélium termlium termlium termlium terméééészete az, szete az, szete az, szete az, 
hogy az hogy az hogy az hogy az áááárral szemben haladrral szemben haladrral szemben haladrral szemben halad....

Olyan korban élünk, amikor az 
én került el térbe, az egyén 
autonómiája, az öncélú
szabadság. Az ember a saját 
kedvtelései kielégítésében látja 
önmegvalósulását, az élvezetek 
keresése válik a döntések 
mozgatórugójává, a boldogság 
titkává. 
Pedig tisztában vagyunk vele, 
hogy ez milyen szörny
következményekhez vezet.

JJJJéééézus kultzus kultzus kultzus kultúúúúrrrráááája tehja tehja tehja teháááát szemben t szemben t szemben t szemben 
ááááll a sajll a sajll a sajll a sajáááát akaratunk t akaratunk t akaratunk t akaratunk 
kereskereskereskereséééésssséééére alapozott mai re alapozott mai re alapozott mai re alapozott mai 
kultkultkultkultúúúúrrrráááával. Az val. Az val. Az val. Az őőőő kultkultkultkultúúúúrrrráááája ja ja ja 
teljesen Isten akaratteljesen Isten akaratteljesen Isten akaratteljesen Isten akaratáááának a nak a nak a nak a 
teljesteljesteljesteljesííííttttéééésssséééében ben ben ben ááááll, ll, ll, ll, éééés s s s 
csodcsodcsodcsodáááálatos gylatos gylatos gylatos gyüüüümmmmöööölcslcslcslcsööööket ket ket ket ííííggggéééér r r r 
ééééletletletletüüüünkben.nkben.nkben.nkben.

LeLeLeLeíííírom tapasztalatomat, hogyan rom tapasztalatomat, hogyan rom tapasztalatomat, hogyan rom tapasztalatomat, hogyan 
tettem Isten akarattettem Isten akarattettem Isten akarattettem Isten akaratáááát t t t 

JJJJáááátssz tssz tssz tssz éééés tanulszs tanulszs tanulszs tanulsz
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VegyVegyVegyVegyüüüük nagyk nagyk nagyk nagyííííttttóóóó alalalaláááá

Ez az ige megérteti velünk azt a 
nagyszer tanítást, amely Jézus 
egész életében irányadó volt:
a legfontosabb, hogy az a legfontosabb, hogy az a legfontosabb, hogy az a legfontosabb, hogy az 
Atya akaratAtya akaratAtya akaratAtya akaratáááát tegyt tegyt tegyt tegyüüüük k k k éééés ne s ne s ne s ne 
a magunka magunka magunka magunkéééét,t,t,t,
hogy így képesek legyünk 
nemet mondani önmagunknak, 
és igent mondani neki.

Hogyan Hogyan Hogyan Hogyan ééééljljljljüüüük tehk tehk tehk teháááát t t t 
ennek a hennek a hennek a hennek a hóóóónapnak az napnak az napnak az napnak az 
igigigigééééjjjjéééét?t?t?t?

Emlékszünk a 
parancsolataira?

????

Ebben a hónapban LISTEN*

emlékeztet arra, hogy 

HALLGASSUNK A BELS

HANGRA

PrPrPrPróóóóbbbbááááljuk meg tehljuk meg tehljuk meg tehljuk meg teháááát t t t úúúúgy gy gy gy 
éééélni az e havi iglni az e havi iglni az e havi iglni az e havi igéééét, hogy t, hogy t, hogy t, hogy 
mi is az Atya akaratmi is az Atya akaratmi is az Atya akaratmi is az Atya akaratáááát t t t 
vvvváááálasztjuk, lasztjuk, lasztjuk, lasztjuk, éééés ahogy s ahogy s ahogy s ahogy 
JJJJéééézus, mi is erre zus, mi is erre zus, mi is erre zus, mi is erre 
alapozzuk egalapozzuk egalapozzuk egalapozzuk egéééész sz sz sz 
ééééletletletletüüüünket, ez legyen nket, ez legyen nket, ez legyen nket, ez legyen 
cselekedeteink cselekedeteink cselekedeteink cselekedeteink öööösztsztsztsztöööönznznznz
ereje!ereje!ereje!ereje!

éééés megosztom ms megosztom ms megosztom ms megosztom máááásokkal is: sokkal is: sokkal is: sokkal is: 
www.teens4unity.huwww.teens4unity.huwww.teens4unity.huwww.teens4unity.hu

* SPRINGWILL játékról:
http://www.teens4unity.hu/eletige/SpringWill.pdf

Az igazi szeretet Isten irAz igazi szeretet Isten irAz igazi szeretet Isten irAz igazi szeretet Isten iráááántntntnt nem a 
szép szavakban, gondolatokban, 
érzésekben rejlik, hanem abban, 
hogy valóban engedelmeskedengedelmeskedengedelmeskedengedelmeskedüüüünk nk nk nk 
parancsainakparancsainakparancsainakparancsainak.


