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Atyaság – fiúság 

 

Bevezető 

 

Isten kapcsolatba akar lépni az emberrel. Ha erre a felismerésre eljutsz – az már jó! 

De – sokféle kapcsolat létezik:  főnök – beosztott 

    barát – barát 

    testvér – testvér  

    haver – haver 

    kedves – kedves (szerelmesek) 

    király – alattvaló  

    stb.  

Isten nem csupán kapcsolatra törekszik az emberrel → hanem különleges kapcsolatra! 

    Apa – fiával 

    Apa – lányával  

 

Új irány     →  Hosszú évek óta nem éreztem ilyen vezetést. Mintha nyílna egy ajtó és jönne be a 

fény. A Mennyei Atya, mint Apuka össze akarja gyűjteni a családját. Ő családban és 

családokban gondolkodik! 

Isten = Apa 

Mi = gyermekei  →  Egy család! 

Az egyházban, közösségeinkben úgy érzem nagyon távol kerültünk ettől a 

gondolkodásmódtól. Pedig Jézus leghangsúlyosabb kijelentése Istenről – ráerősítve az 

Ószövetségre – éppen Isten Atyasága volt! 
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Tartalom 

1. Abba, Apa (Apuci, Édesapám) 

Jn 1, 18  „Istent soha senki nem látta. Az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, Ő jelentettel 

ki Őt.” 

 Jézus jelenti ki Istent. Kicsoda az Isten? Milyen Isten? – Isten több, mint Isten. Isten Atya Isten!  

 Isten Apa, Apuka! 

Isten apai szeretete… milyen? Szeret, elfogad, értékel! 

 örök – más…  

 stabil, állhatatos, hűséges 

 nagyon jó 

 védelmező 

 feltétel nélküli 

 stb.  

Mt 11, 27  Akinek Jézus kijelenti az Atyát → az megismeri Őt valójában!  

Hogyan?     → Róm 5, 5 – Isten szeretete a Lélek által a szívünkben ömlik!  

Az édenkerti bukásban éppen ez a legfájdalmasabb: a fiúságunk elvesztése! Isten-gyermekségünk 

elvesztése!  

A Fiú (Jézus) elsősorban azért jött, hogy az emberiségben ezt helyreállítsa.  

Isten Atyai szíve árad ki az emberré lett Fiúra először, hogy általa mindenkire ki áradhasson:  

Lk 3, 22  „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm!” 

Róm 8, 14-17   + Gal 4, 4-7 Elképesztő Igék! 

Az újjászületett ember új valósága! Legmélyebb identitásunk életre kel! Kijövünk a halálból az életre! 

Közös tapasztalatunk az, hogy valami megváltozott bennem. Valami „megszületett” bennem! Nem 

tudom hogyan, de amikor megnyíltam Isten felé, Ő csinált valamit bennem és megváltoztam. Valami 

új keletkezett bennem. Ez a változás legerősebben a kapcsolataim területén érzékelhető! 

 Isten gyermeke (fia vagy lánya) vagyok. Isten legközelebbi rokona, családtagja! 

 Szabad ember vagyok, nem rabszolga – nem félek 

 Örökös vagyok 

Földi szüleink (főleg édesapánk, de édesanyánk is) befolyásolják, hogy Isten Atyai (szülői) szívének 

kijelentését miként tudjuk elfogadni.  

 Jó apa (szülők) – bizalom, biztonság, szeretet 

 Rossz apa (szülők) – félelem, bizalmatlanság, közöny 
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Elgondolkoztál már azon, hogy miért alkotta meg Isten az emberi szaporodás folyamatát ilyennek? 

Miért úgy jövünk erre a világra, mint magatehetetlen kisbabák és csak lassan növünk fel fizikailag, 

értelmileg és érzelmileg fejlett, önálló emberekké? 

Feltetted magadnak a kérdést, miért nem születünk felnőtt emberként, mint Ádám és Éva a 

teremtéskor?   

Úgy gondolom, Isten azért alkotta meg így, hogy magatehetetlen, gondoskodásra szoruló 

csecsemőként szülessünk meg, mert azt akarta, hogy a családban, természetes módon 

tapasztaljuk meg a szülői szeretetben Isten Atyai szeretetét (elfogadását, értékelését, 

megértését, együttérzését…). Ha ilyen szeretetteljes, biztonságos környezetben nőnek fel a 

gyermekek, akkor lesz önbizalmuk és úgy gondolnak majd magukra, ahogy Isten látja őket: 

mint akik fontosak és értékesek.  

De az emberiség bukása, a bűn, mindezt megrontotta. Mi történik akkor, ha a szülők nem tudnak 

eleget tenni Isten elvárásának? → A gyermekek sérülést és elutasítást szenvednek a családban és 

később, amikor Istennel ismerkednek, nem tudják Őt úgy tekinteni, amilyen Ő valójában! 

Példák: 

 Steve legboldogabb napja: Floyd Mclung, YWAM, 1970-es évek, Afganisztán, hippi-ösvény, 

Kabul – szolgálat a kallódó nyugat-európai fiatalok felé. Steve: szeretnék megosztani veled 

valamit: életem legboldogabb napja az volt, amikor 11 évesen szüleim meghaltak 

autóbalesetben.  

 Nagydarab részeg ember megjelenik éjszaka, kirángatja a kisfiút az ágyból és megveri. 

Feleségét is megveri – édesapa? 

 Rádióhír: egy apa megerőszakolta 2 és fél éves kislányát – édesapa? 

 Karel Appel holland festő képe: magas vézna alak, nagy kocka alakú fejjel. Sötét, hideg színek, 

élettelen forma – hidegség, keménység. Sasorr, hosszú karok. Az alak egy szörnyhöz volt 

hasonló. A kép eredeti címe: Édesapám.  

Vajon milyen kapcsolata lehetett a művésznek édesapjával? 

A legrosszabb ebben az, hogy földi szüleink képét vetítjük ki Istenre! → Még jó, hogy nem kell olyan     

Isten, mint az apám!!! 

Miért van ez így? →  Mivel sebzettek vagyunk, megsebezzük a másikat. Legyünk irgalmasak 

szüleink felé… sokszor nem tudták, mit cselekszenek… bocsássunk meg nekik! 

De Isten nem olyan, mint a szüleink!  

Talán jó szüleid vannak, talán nem, de Isten a legjobb szülőnél is jobb!  

Milyen Isten szíve? → Megtört! Istennek Atyai szíve van! Lépjünk át a félelem határán!  
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Szeretnék 7 olyan területet említeni, ahol sok félreértés van Isten felénk táplált Atyai szeretetével 

kapcsolatban. Az egyszerűség kedvéért csak Isten Atyai szívét és szeretetét mondom, de az Ő szülői 

szívét értem ez alatt. Az Atya Istenben a szeretetnek mind az apai, mind az anyai oldala megjelenik. A 

Bibliában ez áll: „Isten saját képmására teremtette az embert, férfivá és nővé teremtett őket!”. Isten 

természetében tehát jelen van mind a férfiúi, mind a női jelleg. A családban is csak akkor tapasztaljuk 

meg Isten szeretetének teljességét, ha mindkét szülő jelen van, hiszen mindketten Isten 

természetének sajátos vonásait képviselik.  

i. Szülői hatalom/tekintély 

 

Egy tizenöt éves utcalány üresen bámuló szemekkel mechanikusan teljesíti lealacsonyító 

éjszakai kötelességét. Nem törődik azzal, mi lesz vele… nem érzi tisztának magát azóta, 

mióta apja kisebb korában megerőszakolta. Az árulta el, akiben a legjobban bízott… 

akinek tekintélye erőt és szabadságot kellett volna adjon neki – ehelyett megkötözte… 

Egy megsebzett nemzedék bukdácsol át fiatal évein → csakhogy saját gyermekeiknek is 

hasonló szenvedéseket okozzanak. És ez nemzedékről nemzedékre folytatódik tovább… 

Nincs senki, aki megvigasztaljon minket? Ki lesz apja az emberek fiainak? Kinek a karja 

elég nagy, hogy magához öleljen minden elhagyott gyermeket a világon? Ki sír a 

fájdalmaink miatt? Ki vígasztal meg mélységes magányunkban? 

Csak egy ilyen Atya van! Az Ő hatalma más, mint bármilyen földi hatalom! 

 

ii. Szülői hűség 

 

Isten gyermeke vagy, de lehet, hogy a szíved mélyén kételkedsz az Ő hűségében. Lehet, 

hogy a szüleid elváltak, vagy meghaltak, vagy csak elhanyagoltak a munkájuk vagy a 

hobbijuk miatt → és így lettél árva…  

Mennyi Atyád ott volt, amikor édesanyád méhében formáltattál a mélységben, ott volt, 

amikor megszülettél, ott volt, amikor kimondtad az első szót, amikor elkezdtél járni. Ott 

volt a fájdalmak és csalódások idején is. És ott van veled most…  

Szerető Atyád most is kitárt karokkal vár téged. Mi tart vissza Tőle? 

2 Tim 2, 13 „Ha hűtlenek vagyunk, Ő hű marad, mert Önmagát meg nem tagadhatja.” 

 

iii. Szülői nagylelkűség, bőkezűség 

 

Nyugatias társadalmunkban a gyerekeink sokszor észrevétlenül kapják azt az üzenetet a 

szülőktől, hogy a tárgyak fontosabban náluk! A tárgyak, vagy projektek, fontosabbak, 

mint én… 

Isten természeténél fogva nagylelkű és bőkezű. Nézd meg a teremtett világ 

sokszínűségét. Isten nem magának való, nem anyagias, nem hajtja a birtoklásvágy.  

Mi emberek gyakran úgy használjuk az embereket, mint tárgyakat. Isten pedig a 

tárgyakat is felhasználja, hogy megáldja az embereket. Az emberek sokkal értékesebbek 

a tárgyaknál, az eszméknél, a projekteknél… 

 

 

 



Atyaság – fiúság 
 

5 
 

iv. Szülői gyöngédség, szeretet 

 

El tudod képzelni, milyen kedves vagy Istennek? Egyik legnagyobb gátja annak, hogy 

közeledjünk Istenhez és Ő közeledjen hozzánk, ha azt gondoljuk, hogy a testünk, az 

életünk utálatos az Ő szemében… 

Igen vétkeztünk. Igen bűnösök vagyunk. Igen összetörtük Isten szívét.  

De mégis, Isten szeretetének középpontjában mi állunk! Mi vagyunk Isten szeretetének 

célpontja, az Ő szemefénye. Ő keres minket – nem mi keressük Őt.  

Isten emlékszik az életed minden pillanatára. Minden kifolyt könnycsepped az övével 

keveredik. Gyakran nem értjük igazán, hogy milyen gyöngéd, szerető atya az Isten! 

Bárki vagy is, vagy bármivé leszel – Isten karjai között nem vagy és nem leszel se több se 

kevesebb, mint egy gyermek… 

 

v. Szülői jelenlét 

 

Istennek van egy tulajdonsága, amit senki nem tud utánozni: Ő mindig jelen van! 

„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” 1 Pét 5, 7 

Szüleid gyakran el voltak foglalva és nem foglalkoztak életed apró eseményeivel. De Isten 

nem ilyen. Neki gondja van ránk.  

Képzeljünk el egy kisfiút. Egész nap egy hadihajó készítésével foglalatoskodik, és alig 

várja, hogy megmutathassa édesapjának. Az apuka hazajön, későn, fáradtan, 

lepusztultan. A vacsora már kihűlt. A kisfiú nagy izgalommal mutatja a csatahajót, de 

apuka alig néz oda… Apuka nem figyelt oda, de Isten igen! 

 

vi. Szülői elfogadás 

 

Teljesítmény orientált világban élünk. Minden feltételhez kötött. Ha teljesítesz – 

megszerzed a motyót, a pozíciót, a barátságot, stb. Ha teljesítesz – elfogadnak. Isten 

szeretete viszont feltétel nélküli. Ez azt jelenti, hogy Isten úgy döntött, hogy semmit sem 

kell tennünk ahhoz, hogy az Ő szeretetét kiérdemeljük. Csak el kell fogadni… ingyen. 

Amikor Istenhez megyünk oda, Ő mindig befogad. Nem előbb kell szentekké válnunk, 

ahhoz, hogy elfogadjon. Ő befogad… és ahogy együtt vagyunk – megváltozunk.  

 

vii. Szülői beszélgetések 

 

Nehéz mások szemébe nézned? Talán csak akkor néztek a szemedbe a szüleid, amikor 

leszidtak. A nyílt, meleg hangú, őszinte beszélgetés gyakran nehéz a szülők és a 

gyermekek között, főleg az apák és a fiak között. Az apák gyengesége… 

Tanúság: Apámmal ritkán beszélgettem többet két szónál gyerekkoromban… 

Isten tökéletes szülő. Mindig szeretettel fenyít, nyílt, őszinte, hűséges, nagylelkű, kedves és 

igazságos. Mivel szeret téged, arra vágyik, hogy időt tölthessen veled. Azt szeretné, ha befogadnád 

az Ő szeretetét és tudnád, hogy számára milyen nagy kincs vagy. Ő kész megnyitni előtted a szívét 

és vár rád! 
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Biztos, hogy szüleid több ponton is gyengék voltak és tudva vagy véletlenül megsebeztek. Itt az idő, 

hogy megbocsáss nekik. Édesapádnak és édesanyádnak, hogy átélhesd Isten szeretetének 

nagyszerűségét.  

Én még nem találkoztam tökéletes emberrel. Mindannyian ugyanúgy szenvedünk. Nem vagy egyedül! 

Nem kell szégyellni sebeidet – eljött a gyógyulás ideje.  

 

2. A tékozló fiú 

 Két szemszögből fogjuk megnézni a történetet: A tékozló fiúk és  

       az apa szemszögéből 

 A fiúk 

 

A fiatalabb fiú kikérte és eltékozolta az örökséget feslett élettel. Amikor eljutott a gödör 

aljára, úgy döntött, hogy visszamegy apjához.  

Az idősebb fiú elfoglalt volt… dolga volt… a munkára koncentrált… amikor meghallotta a 

zenét visszament apja házához. Nem apjához. Nagy különbség.  

Mi van a házban?  

 Programok, barátok, vidámság. 

 Eszmék, szabályok, kultúra.  

 Egy rendszer, amelyben lehet némi biztonságra lelni.  

A fiatalabb fiú az apához ment.  

 Palástot kapott – a megigazulás jele 

 Szandált a lábára – a békesség jele 

 Leölték a hizlalt borjút – az öröm jele 

 Gyűrűt húztak az ujjára – a Szent Lélek jele 

Róm 14, 17  „Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szent Lélek 

által való öröm!” 

Az idősebb fiú a házba ment. 

 Meg kellett magyarázzák neki, mi a jó – nem volt igazsága Isten előtt 

 Nem volt békessége sem apjával, sem testvérével, sem önmagával 

 Nem volt benne öröm – harag volt benne 

 Saját magát zárta ki Isten országából 

A fiatalabb fiú megalázta magát – ez bevitte az Atya jelenlétébe 

Az idősebb fiút büszkesége kizárta onnan.  

A fiatalabb fiú eltékozolta az örökségét – de azt vissza lehet nyerni! 

Az idősebb fiú eltékozolta az életet – ő a történet igazi tékozlója. Úgy ment el, hogy ott 

maradt.  
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 Az Atya 

 

 Annyira szerette a fiát, hogy elengedte, hadd menjen el 

Miért? Mert érti a nevelés lényegét → nem formai engedelmességet kíván, hanem a fiú 

szívét akarja megnyerni. Az őszinte kapcsolat lehetőségét teremti meg azzal, meghagyja 

szabadságát. Azt kívánja, hogy a fiú maga akarja a kapcsolatot.  

Isten, amikor szuverén módon szabad akaratot adott az embereknek, kitette magát az 

elutasítás veszélyének → kockáztatott. Ilyen a szeretet természete: sebezhető. Isten nem 

személytelen, kényszerű engedelmességet akar, valamiféle vallásos köntösbe öltöztetve, 

hanem szív szerint akar kapcsolatot teremteni velünk! Szabadság nélkül nem létezik igazi, 

őszinte kapcsolat → csak valamiféle erőltetett, erőszakolt börtön.  

 

 Annyira szerette a fiát, hogy mindennap figyelte, mikor jön haza 

Jómódú ember eljött egy evangelizációra, ami több napon át tartott. Az első két napon nem 

akart kimenni a megtérésre híváskor – egy segítő mindig noszogatta. A harmadik napon ott 

ült a helyén és nagyon sírt – a segítő azt mondta: nem kell kimenned, helyén van a szíved! A 

kegyelem találkozott a megbánással.  

 

 Annyira szerette a fiát, hogy amikor hazament nem ítélte el, hanem 

: megbocsátott neki 

: megünnepelte a hazatérést.  

Ha mi fellázadunk, Ő nem hidegül el, nem keményedik meg, nem hagy magunkra!  

Eléje ment a fiúnak → a fiú hozzá jött. 

Félúton találkoztak… 

Félúton találkozunk – mondja Istened és Atyád. A te döntésed és mozdulásod is benne van! 
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3. Atyáink az Úrban 

A világ tele van érzelmi és lelki/szellemi árvákkal! 

Mehmet Ali Agca – II. János Pál 

1981: merénylet 

1983: látogatás a börtönben – 21 percen keresztül fogta a kezét… 

Szükségünk van édesapákra és édesanyákra az Úrban! 

Olyan sok árva van. Nemcsak olyanok, akiknek meghaltak a szülei, hanem olyanok is, akik lelki és 

érzelmi gyökerek nélkül sodródnak.  

Úgy tűnik, a közösségekben is sok gyökértelen, sodródó ember van – vagy azért, mert nem kaptak 

megfelelő gondoskodást, vagy azért, mert megtértek ugyan, de vagy saját, vagy mások hibájából nem 

tudtak beépülni a lelki családba.  

 Szükségük van egy közösségi otthonra, ahová tartozhatnak,  

 tanításra, bátorításra Isten Igéjéből, hogy növekedjenek és érettségre jussanak, 

 lelki/szellemi édesapára, édesanyára, akik segítenek a gyógyulásban és növekedésben.  

Új szülőkre van szükségük, hogy olyan példát lássanak maguk előtt, amit csak stabil szülők adhatnak. 

Ahol akár fizikai, akár lelki értelemben hiányzik a szülői gondoskodás miközben valaki felnő, ott 

szükség van a szülői példára. Nem túlzott ragaszkodásról, vagy embertől való függésről beszélek, de 

nagyon fontos, hogy ezt az alapvető szükséget kielégítsük.  

Isten Apasága → a mi apaságunk saját családunkban és Isten családjában. Ahogy Jézus is → mivel fiú 

volt, atyjává tudott lenni sokaknak (Éz 9, 5 – a Fiút örökkévaló atyának nevezi…) 

Bibliai példák: 

1. Vezetők 

 

1Pét 5, 2 „Legeltessétek nyájamat…” 

1Kor 4, 15-17 „Ha tanítómesteretek sok ezer van is a Krisztusban, atyátok nincs sok…” 

1Thessz 2, 7; 11-12 „…mint gyermekeit az anya… az apa…” 

Eze 34 „táplálás, erősítés, gyógyítás, összegyűjtés, visszahozás…” 

 

2. Atyák és anyák a közösségben 

 

Nemcsak közösségvezetők lehetnek apák és anyák az Úrban. Azoknak is fontos feladatuk van, 

akik nem töltenek be ilyen posztot a közösségekben, de eljutottak az apák és anyák 

lelki/szellemi érettségének szintjére.  

1Ján 2, 14 „…apák, ismeritek azt, aki kezdettől fogva van…” 

Az ifjak szívesen harcolnak a gonosszal, de az apák, ismerik a Mennyei Atyát. Puszta 

jelenlétükkel, lelki érettségükkel, mély Isten ismeretükkel szolgálnak. Megnyitják otthonaikat, 

időt szánnak az emberekre. Életükből gyógyulás, szabadság és szeretet árad ki.  
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Fontos az egyensúly 

Mint minden mást, ezt is el lehet túlozni. Az embereknek nem elnyomó hatalomra van szüksége. A 

Bibliában megtaláljuk a tekintély – szolgálat – egyenrangúság hármasságának egységét.  

Az igazi atyák szolgálni akarnak másoknak és mindenkit egyenrangúként kezelnek. Az egyenrangúság 

és a tisztelet az első, azért, mert a szolgálat sokkal fontosabb a számukra, mint a tekintély. Ha a 

hatalom légkörével indulunk, hamar felsőbbrendűnek érezzük magunkat és kialakul körülöttünk egy 

atyáskodó, elnyomó és másokat elfojtó magatartás.  

Jézus szerint az igazi vezető olyan, mint egy édesapa a családban, nem pedig mint valami magaslatra 

kiállított úr. A szolgálónak nevezett ember, ha diktátorként viselkedik, titulusa hamarosan elveszíti 

igazi jelentését. A lényeg tehát nem az, hogy milyen címet vagy titulust viselünk, vagy milyen posztot 

töltünk be, hanem, hogy tudunk-e szolgálni és alázatban közeledni egymáshoz.  

Az igei értelemben vett tekintély adatik, és nem megszerzi valaki. Nem állásról vagy jogokról van 

szó, hanem egy olyan belső erőről, amivel Isten ruház fel. Ennek a tekintélynek az elfogadása és 

gyakorlása is önkéntesen történik, mind azok részéről, akik kapják, mind pedig azok részéről, akik 

elfogadják.  

Megjegyzés: az ember teljes engedelmességére csak Isten méltó. Ilyen mértékű alávetettségre ember 

méltatlan.  

Fogadjuk el atyáinkat az Úrban 

Alázatra van szükségünk ahhoz, hogy másoktól elfogadjunk dolgokat. Ha Isten hoz az életünkbe 

valakit, aki példa lehet, aki által tanácsolni akar minket, megfelelő hozzáállásra van szükség 

részünkről, hogy el tudjuk fogadni mindazt, amit Isten adni akar rajta keresztül. Büszkeségünk komoly 

akadálya lehet ennek.  

Különbség van az engedelmesség és az abszolút engedelmesség között. Egyedül Istennek tartozunk 

feltétlen engedelmességgel. Az embereknek engedünk – ez azt jelenti, hogy nyitottak vagyunk és 

elfogadjuk a tanácsot Isten félelmében, de feltétlen engedelmességre csak Isten méltó.  

Ahhoz, hogy valakit lelki értelemben apánknak vagy anyánknak nevezzünk, nem kell bizonyos 

formális viszonyt elképzelni velük. Néha csak abból áll az egész, hogy figyeljük az életüket, példát 

veszünk róluk. Máskor kérdéseket teszünk fel nekik, vagy tanácsot kérünk.  

Jézus példája: 

Jézus cselekedett, a tanítványok figyelték. 

Jézus bevonta a tanítványokat és segítettek neki. 

A tanítványok cselekedtek és Jézus segített.  

A tanítványok cselekedtek, Jézus elment. 

 

 



Atyaság – fiúság 
 

10 
 

Hogyan lehetünk atyák mások számára? 

 

Ahhoz, hogy jó édesapák legyünk, akár a közösségben, akár otthon, nem annyira a szavakon, hanem 

a „légkörön” múlik, amit magunk körül kialakítunk. Az emberek jobban fognak emlékezni a 

hozzáállásunkra, cselekedeteinkre, arra, hogy hogyan mondtuk ki a szavakat, mintsem a szavakra 

magukra. Az, hogy hogyan gondolkodunk az életről, a szolgálatról, mindenütt bizonyos légkört 

teremt. Bárhová megyünk, ezt magunkkal visszük.  

Lelki apának vagy anyának lenni tehát inkább arról szól, hogy kik vagyunk legbelül és nem annyira 

arról, hogy mit teszünk. A szeretet és a bizalom légkörének főbb összetevői:  

 

A lelki növekedés légkörét teremtjük meg, ha szeretettel és bizalommal fordulunk mások felé. 

A barátság légkörét alakítjuk ki, ha mások rendelkezésére állunk. 

Az összetartozás légkörét teremtjük meg, ha másokat bevonunk fontos döntésekbe.   

A felelősség légkörét hozzuk létre, ha megbízunk másokban.  

A könyörületesség légkörét teremtjük meg, ha kedvesek, figyelmesek vagyunk.  

Az istenfélelem légkörét alakítjuk ki, ha imádkozunk és elmélkedünk az Igén.  

A hit és látás légkörét hozzuk létre, ha felismerjük a szükségeket és Isten válaszát is.  

A bőkezűség légkörét teremtjük meg, ha adunk másoknak.  

Megmutatjuk mennyire értékes az ember, ha mindig van időnk másokra.  

Az önbecsülést növeljük, ha másokat megerősítünk, bátorítunk.  

Isten közelségének a légkörét tapasztaljuk meg, ha nyitottak vagyunk a Szent Lélek számára.  

A bátorítás légkörét sugározzuk, ha segítünk másoknak, amikor nehéz helyzetben vannak.  

Az egység légkörét teremtjük meg azáltal, hogy szívből kívánjuk, hogy Isten másokat is használjon a 

szolgálatban és kérjük, hogy nagyobb dolgokat tegyenek Isten ereje által, mint mi.  

Az öröm és békesség légkörét sugározzuk, ha minden helyzetben hálát adunk Istennek.  

A biztonság légkörét hozzuk létre, ha másokban a jót, a lehetőségeket fedezzük fel.  

Az Isten iránti engedelmesség légkörét alakítjuk ki, ha Őt féljük és nincs bennünk emberektől való 

félelem.  

A megbízhatóság és a hűség légkörét teremtjük meg, ha soha nem kritizálunk másokat.  

A hit légkörét sugározzuk, ha állandóan szemünk előtt tartjuk Isten nagyságát.  
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Az őszinteség légkörét hozzuk létre, ha beismerjük hibáinkat, gyengeségeinket és bocsánatot kérünk 

azoktól, akiket megbántottunk.  

 

Adhat-e ettől nagyobb örökséget szülő a gyermekének? A legnagyobb érték, amit adhatunk a 

szeretet és az alázat. Ha ezt megtesszük, a saját életünkön keresztül mutatjuk be Isten Igéjének 

igazságait. A kegyelem légkörét alakítjuk ki, és ami még fontosabb, Isten atyai szívét is sokkal 

valóságosabbá tesszük! 

 

Befejezés 

 

 Megbocsátás. Bocsássuk meg földi apukánk és anyukánk ellenünk elkövetett bűneit 

 A Mennyei Atya szeretetének befogadása 

 Fogadjuk el vagy vissza atyáinkat/anyáinkat a hitben. Fogadjuk el otthonunkat, amit Isten 

adott 

 Imádkozzunk, hogy adja meg az Úr, hogy mi is atyja vagy anyja legyünk valakinek a hitben 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 


