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9. Az engedelmes keresztény 

 
Ebben a tanításban keresztény életünk gyakorlati oldalát világítjuk meg. Mik azok az 

összetevők, amik a Krisztusban virágzó boldog élet ritmusát megadják? Külön-külön már 

beszéltünk ezekről, de fontos egybe látnunk a teljes képet. 

 

 

Bevezetés 
 

Új életem kereke: (rajz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus a Tengely. Új életem tartópillére. 

A küllők: -     Imádság 

- Szentírás 

- Közösség 

- Szolgálat 

 

A küllők egymásba csatlakoznak és kölcsönösen táplálják, erősítik egymást.  

 

Bár mindig Istennel és Istenben vagyunk, mégis napjainknak van olyan része, amit különös 

intenzitással Vele töltünk: - egyedül 

          - testvérekkel együtt 

 

Az út rögös, és ha egy vagy két küllő meggyengül vagy kiesik, könnyen eldeformálódhat a 

kerék, és nem tud az életem továbbhaladni.  

 

Áttekintés: 

 

1. Személyes életem Istennel 

- Imádság 

- Szentírás  

 

2. Közösségi életem Istennel 

- Közösségi alkalmak 

- Szolgálatok 
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Tartalom 
 

I. Személyes életem Istennel 

    (ITI – Istennel töltött idő) 

 

1. Ima 

- Dicsőítés, hálaadás 

- Ige felolvasása, imádkozása, megvallása 

- Kérés 

- Csend, figyelés Istenre 

- Nyelvima 

 

Reggel! (Manna gyűjtés reggel. Add nekem minden napod első óráját és 

megváltoztatom az életedet – mondja az Úr.) 

Zsoltárok 5, 4; Márk 1, 35 

 

Este! (Lefekvés előtt hálaadás.) 

 

 

2. Szentírás 

- Olvasd 

- Tanulmányozd, elmélkedj rajta 

- Tanulj meg kívülről részeket 

- Imádkozd 

Hidd el, éld meg, hirdesd! 

 Józsué 1,8; Jakab 1, 22-25 

 (Tanulmányozás alapkérdései: - Mit mond a szakasz? Mi van odaírva? 

       - Mit jelent az, ami le van írva? 

       - Hogyan vonatkozik rám? Mit tegyek?) 

 

 

II. Közösségi életem Istennel 

 

1. Közösségi alkalmak (Apcsel 2, 42-47) 

 

- Kisközösség (olyan, mint a család) 

Ahol bensőségesen ismernek és te is ismered a testvéreket. 

Ahol segítséget kapsz (szellemi, lelki, fizikai). 

Ahol elkezdheted gyakorolni ajándékaidat. 

Ahol biztonságban vagy. 

Stb… 

- Dicsőítő és tanító alkalom 

Ahol együtt a többiekkel Isten elé állsz. 

Ahol veszed Isten tanítását (a hirdetett ige által) 

- Speciális összejövetelek 

Konferenciák. 

Képzések (pl. KeKaKo) 

Virrasztás. 

Stb… 

- Baráti összejövetelek 
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Táborok, túrák. 

Szülinapok. 

Bulik. 

Stb… 

 

Zsid 10, 24-25 

 

 

2. Szolgálat, evangelizáció 

 

- Apcsel 1, 8  Tanúim lesztek! 

- Mt 28, 18-20  Menjetek el! 

- 1Pét 2, 9  Hirdessétek! 

 

Szolgálat: 1Pét 4, 10 

Feladatom: Istennel együttműködve, aktívan és kreatívan, közelebb vinni az embereket 

       Hozzá.  

- Személyes evangelizáció 

Családtagok, rokonok, barátok, munkatársak, osztálytársak. 

 

- Szervezett evangelizációk 

Utcai evangelizáció, Csarnokos összejövetelek (TŰZ), Hétvégés kurzusok 

(Fülöp), Hosszabb kurzusok (Alfa, Élet a Lélekben), Koncertek, Stb… 

Ezekbe be lehet kapcsolódni különböző szolgálati területeken, pl: 

 

Közbenjárás 

Tanúságtétel 

Prédikálás 

Rendezés 

Zene 

Cuccolás 

Dekorálás 

Reklám 

Színház, pantomim 

Szervező 

Levezető (koordinátor) 

Stb… 

 

 


