




AZ ÍGÉRET ÉS A VALÓSÁG FESZÜLTSÉGE



AZ ELVÁRÁS ÉS A VALÓSÁG FESZÜLTSÉGE



ISTEN TÖRŐDIK





2MÓZES 2
23 Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. 
Izráel fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a 
szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez.

24 Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett 
Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségére.

25 Rátekintett Isten Izráel fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.
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ISTEN TÖRŐDIK



ISTEN FIGYEL
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2KRÓNIKÁK 16.9

Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja 
erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.



ZSOLTÁROK 50.15

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én 
megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.



RÓMA 12.12

A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek 
kitartók, az imádkozásban állhatatosak.



ISTEN TERVEZ



1MÓZES 15

7 Azután ezt mondta neki: Én 
az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr-
Kaszdimból, és neked adom ezt 
a földet örökségül.

Hol van ez a föld?
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ISTEN NEM HAZUDIK

1Sám 15.29: Izráel fenséges Istene nem hazudik, és nem is 
bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon 
valamit.



EZ VOLT TÁMASZUK

Nehémiás 1.8: Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet 
kijelentettél szolgádnak, Mózesnek: Ha ti hűtlenek lesztek, én 
elszélesztelek benneteket a népek közé.



HA MEG IS HALTAK

Zsid 11.13: 13 Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy 
beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és 
üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és 
jövevények a földön.



MINDENNEK VAN HELYE

Róma 8.28: 28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, 
azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása 
szerint elhívott.



ISTEN TÖRŐDIK
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JEREMIÁS 29.11

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: 
békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt 
adok nektek.



JEREMIÁS 29
10 Ezt mondja az Úr: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom 
lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a 
helyre.

11 Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és 
nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

12 Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak 
benneteket.

13 Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.



ISTEN TÖRŐDIK VELÜNK

Róma 8.28: Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, 
azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása 
szerint elhívott.



Az öreg ember
és a fehér ló


