MEGBÁNTOTTAK MÁR TÉGED?

KIVEL BESZÉLSZ, HA
MEGBÁNTANAK?

NEHÉMIÁS 3
33 Amikor meghallotta Szanballat, hogy építjük a várfalat, méregbe jött, és nagy
bosszúságában gúnyolni kezdte a júdaiakat.
34 Ezt mondta honfitársainak, Samária seregének: Mit csinálnak ezek a nyomorult júdaiak?
Hát megengedik ezt nekik? Talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik? Életre
kelthetik-e ezt a halom követ, amely porrá égett?
35 Mellette állt az ammóni Tóbijjá, és ezt mondta: Bármit építsenek is, ha ráugrik egy róka, az
is ledönti a kőfalukat!
36 Halld meg, Istenünk, hogyan csúfolnak minket! Fordítsd vissza fejükre gyalázkodásukat!
Legyenek prédává rabtartóik földjén!
37 Ne nézd el bűnüket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az
építőket gúnyolták.
38 Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a
nép nagy kedvvel dolgozott.

EGY HITETLEN TÁMADÁS

EGY HITETLEN TÁMADÁS
▸ Nyomorult - megalázás „TE akarsz valamit is
csinálni?"
▸ Engedik - elbizonytalanítás „Honnan
veszed, hogy ez neked sikerülhet?”
▸ Áldozni akarnak - gúnyos túlzás „Majd te
csinálod, és akkor minden meg fog változni,
ugye?"
▸ Életre kelthetik… - a lehetetlenségig túlzás,
aminek van alapja „Itt már mindent
megpróbáltak, és semmi sem működött!"
▸ Ráugrik egy róka, ledönti - vizualizált gúnyos
túlzás „Csak a csalódástól akarlak megóvni"

34 Ezt mondta honfitársainak,
Samária seregének: Mit csinálnak
ezek a nyomorult júdaiak? Hát
megengedik ezt nekik? Talán már
áldozni is akarnak, mert még ma
befejezik? Életre kelthetik-e ezt a
halom követ, amely porrá égett?
35 Mellette állt az ammóni Tóbijjá, és
ezt mondta: Bármit építsenek is, ha
ráugrik egy róka, az is ledönti a
kőfalukat!

EGY HÍVŐ EMBER IMÁDSÁGA

EGY HÍVŐ EMBER IMÁDSÁGA
▸ Imádság, nem rakció
▸ 1Mózes 12.3 Megáldom a téged áldókat,
s megátkozom a téged gyalázókat. Általad
nyer áldást a föld minden nemzetsége.
▸ Józsué 1.4 A pusztától és a Libánontól a
nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig,
nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti
területetek lesz a hettiták egész országa.
▸ 5Mózes 32.35 Enyém a bosszú és a
megtorlás, amikor megtántorodik lábuk,
mert közel van vesztük napja, és siet, ami
rájuk vár.
▸ Az egész közösség folytatta a munkát

36 Halld meg, Istenünk, hogyan
csúfolnak minket! Fordítsd vissza
fejükre gyalázkodásukat! Legyenek
prédává rabtartóik földjén!
37 Ne nézd el bűnüket, és ne töröld
el vétküket, mert téged
bosszantottak, amikor az építőket
gúnyolták.
38 Mi azonban építettük a várfalat, és
már az egész várfal elkészült
félmagasságban, mert a nép nagy
kedvvel dolgozott.
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