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4. hét
Az Újszövetségben is sokszor találkozunk a „Ne féljetek” felszólítással és szinonimáival. Jézus többször
a hittel állította szembe a félelmet, amit „negatív hit”-nek is szoktak nevezni. Tanítványait például a Jn
14,1-ben így biztatta: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!”
Az Istenbe vetett bizalom növekedésével a félelem egyre csökkenni fog.
4. hét, 16. kérdés*
Félelem helyett hit
Ugyancsak a félelem és a hit ellentétére világít rá a
„Ne félj, csak higgy!” bátorítás Márk evangéliuma
5. fejezetének egyik versében. Mi a neve annak a
magas rangú embernek, akit Jézus ezekkel a
szavakkal biztatott?       (A 6betűs szó 4. betűjét írd be a Betűszalag 16.
négyzetébe.)

4. hét, 17. kérdés
Isten gondot visel rád
Jézus Lukács evangéliumának 12. részében is arra hívta tanítványait, hogy bízzanak Isten
gondviselésében. A mindennapi szükségleteik (étel, ital, ruházat) miatti aggódás helyett inkább Istent
és az ő országát keressék. Majd így indokolta meg, miért nem kell félniük: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert
úgy         a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” (A 8-betűs szó 4.
betűjét írd be a Betűszalag 17. négyzetébe.)

4. hét, 18. kérdés
Az Atya mindig melletted van
Jézus identitás- és küldetéstudata mindvégig szilárd
maradt, s bizonyosan tudta, hogy Isten vele van. Maga is
rettegést, halálos gyötrődést élt át a Gecsemáné-kertben,
de a szeretet és engedelmesség útján legyőzte azt. A Jn 16
egyik versében elmondja, hogy a tanítványok hamarosan
elhagyják, de az Atya vele van. Mi a száma ennek a
versnek?            
(A szám betűvel kiírva 12 betű. Ennek a 2. betűjét írd be a Betűszalag 18. négyzetébe.)

__________
* A választ megkeresheted
• a Bibliában (Revideált új fordítás, RÚF 2014), vagy a
• https://abibliamindenkie.hu/
• http://szentiras.hu/kereses/search?textToSearch=&book=all&translation=6&grouping=chapter
oldalakon.

4. hét, 19. kérdés
Isten felruház Lelkével
Pál apostol a félelem elleni küzdelemmel kapcsolatban ad tanácsot Timóteusnak a 2Tim 1-ben.
Irányítsa gondolatait az elhívására (és egyúttal arra, hogy Isten képessé teszi a feladata elvégzésére),
majd „az erő, a szeretet és a        ” lelkét említi, amelyet Timóteus is
megkapott. (A 8-betűs szó 2. betűjét írd be a Betűszalag 19. négyzetébe.)
4. hét, 20. kérdés
Isten szeretetére építs
János apostol a szeretettel állítja szembe a félelmet. Isten Krisztusban mutatta meg az emberek iránti
tökéletes szeretetét. Aki ezt megismeri, és erre alapozza az életét, az megszabadul a félelem
rabságából. János első levelének 4. részében olvassuk, hogy „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes
szeretet      a félelmet”. (Az 5-betűs szó 4. betűjét írd be a Betűszalag 20. négyzetébe.)

