
MIÉRT  KÖVETEM JÉZUST  ?  
 
                   ( ELMÉLET  + GYAKORLAT  NŐI SZEMMEL ) 

 

1, … mert csodákat tett és tesz az életemben ! 
A kevés sokszor több? Női szemmel a háztartás, életvezetés. A hitből 

fakadó élet – csupán elmélet vagy gyakorlati valóság otthonunkban? 

 

2, … mert Ő mindenkit egyformán értékel és engem is erre tanít ! 

Hogyan sikerülhet ez nekem?( családban, munkahelyen, közösségemben) 

Értékes-e számomra a szomszédom vagy akár az ellenségem is ?Meglátom-e 

a körülöttem élő emberekben az isteni értéket? Hogy megy az elfogadás 

hisz annyira különböző emberek között élek? 

 

3,… mert a problémamegoldásomat napról-napra fejleszti! 

Közismert téma, tele hétköznapi kihívásokkal.Vele valóban MINDEN sikerül ? 

Akkor miért nem mindenki ezt választja? És ha…nem?  „fél” sikereink… 

 

4,… mert reményt ad a jövőhöz ! 

Jövőnk bizonyos és bizonytalan volta, akadály vagy segítség-e ez hitünkben? 

Aggodalmaskodás=bizonytalanság=hitetlenség?Ha úgysem alakíthatjuk a 

jövőnket, ne is foglalkozzunk vele?  

 

5,… mert nem olyan szűklátókörűen áll hozzá az üdvösséghez, mint rengeteg 

követője!  

Kényes téma, én milyen követője vagyok? Kategorizálom-e az embereket 

környezetemben?Jézus látószögének határai…és az enyémek? 

Szűkkeblűségem okai, csalódások emberekben, helyzetekben? Hiszem-e, 

hogy az üdvösség TÉNYLEG mindenkié lehet ? 

 

6,… mert arra buzdít, hogy a jelenben éljek! 

„Az idők változnak”- szlogen „semmi sem a régi” vagy mégis?A bibliai mérce 

ma is aktuális? Nők a jelenben: a dolgozó nő, a munkanélküli nő, az egyedül 

élő nő, a társas magányban élő nő,a gyerekét egyedül nevelő nő, a 

családanya, a nagymama stb.  

 

Szeretettel várunk egy kis együtt gondolkodásra, beszélgetésre ebben a 

témában 2013.június 1-én 11 órai kezdéssel a GALILEA Háztemplomba ! 

Cím : Kisvárda  Várday István u. 7.  



A témákhoz segítő gondolatok és igehely javaslatok: 

 

1, A csoda célja: kijelentés, építés, hitben való megerősítés. A csodák igazi 

jelentése soha sem a konkrét esemény, ami megtörténik, hanem az ok 

amiért létrejött. Javasolt igehely: Illés és a sareptai özvegy története 

( I.Kir.17,8-16) 

 

2, Értékeink, értékrendünk egyéniségünktől függ, de bárkiben meglátni az 

isteni értéket, ebben Jézus-függővé kell válnunk. Ő legyen a példánk, 

mércénk mielőtt legyintve elfordulunk és továbbmegyünk a „mi utunkon”. 

Javasolt igehely:Az elveszett drahma története( Lukács 15,8-10) 

 

3, A problémák, problémás helyzetek és emberek végig kísérték Jézus 

életét ( is ! ).Ez talán meglepő számunkra, de így van ! Ő sem kereste 

ezeket a helyzeteket, mint mi, de példa értékű számunkra egy adott 

helyzetben viselkedése,türelme, gondolata és válasza. Csak legyünk 

figyelmesek és készek a tanulásra! Javasolt igehely:Jézus látszólag 

elkésett…( János 11,1-15) ill.(Lukács 8, 49-56) 

 

4, Mi nők bizakodóbbak vagyunk, mint férfitársaink a társadalomban. Az 

ú.sz.női alakjai is mind bizakodóak Jézus közelében. Mi ennek a titka ? 

Csupán szerencsésebb a természetünk? Bizalmunk-a jövőnk záloga. 

Javasolt igehely:egy asszony a sok közül, aki reménykedik és hisz ( Lukács 

8,43-48 ) 

 

5, Az üdvösség, az üdvözülés határtalan, csupán mi állítunk fel határokat. 

Az én „köveim”, az én indulataim… Mi is lehetne más a történetünk, mint a 

parázna asszony találkozása Jézussal. Tegyük mi is magunkévá ezt az isteni 

horizontot, mely végtelen. Javasolt igehely ( János 8, 1-11 ) 

 

6, Nők mindig megtalálhatóak Jézus közelében. Legyen szó gyermekkorról, 

tanításról, vendégszeretetről, halálról vagy éppen a feltámadási örömhírről. 

Az asszonyok, nők mindig ott vannak – a helyükön, ahol feladatuk van. 

Életük példa számunkra, találd meg helyed és feladatod, de mindig maradj a 

Mester közelében. Javasolt igehely: Lukács 2,41-52 ill. Lukács8, 1-3 

ill.János 19,25-27 ill. János 20,1-2 és 11-18 

  


