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NET GROUP
Isten hozott a NET group-ban és a Big Adventure-ben. A 
TeenStreeten mi minden nap találkozunk a NET group-pal, 
hogy részesei lehessünk egymás útjának. Együtt tanulunk, 
bátorítjuk egymást és megosztjuk egymással, amit tanultunk 
és megtapasztaltunk. Szánjatok néhány percet arra, hogy 
megismeritek egymást a csoporton belül.

Isten hozott a NET group-ban és a Big 

Adventure-ben. A TeenStreeten mi 

minden nap találkozunk a NET group-

pal, hogy részesei lehessünk egymás 

útjának. Együtt tanulunk, bátorítjuk 

egymást és megosztjuk egymással, 

amit tanultunk és megtapasztaltunk. 

Szánjatok néhány percet arra, hogy 

megismeritek egymást a csoporton 

belül.

Mutatkozz be, de ehhez játsszunk egy 

játékot!

Próbáljátok meg kitalálni egymás 

nevét. Áruljátok el, hogy milyen betűvel 

kezdődik és hagyjátok, hogy a csoport 

többi tagja kitalálja. (Például, ha a 

neved János, akkor mondd, hogy J-vel 

kezdődik a neved, és a többiek pedig 

találgathatnak.)

A nevünk befolyásolja, hogy kik 

vagyunk. Kívántad valaha azt, hogy 

megváltoztathasd a nevedet? Ha igen, 

milyen nevet választottál volna és 

miért?

Ma a tanításban arról hallottunk, hogy 

mindannyiunkra vár egy utazás. Isten 

hív minket arra, hogy kövessük Őt. 

Hallottunk Mózesről, ahogyan Isten 

meghívta őt erre az utazásra. Ez nem 

volt egyszerű, tele volt magasságokkal 

és mélységekkel. Amikor Isten mondta 

Mózesnek, hogy itt az ideje, hogy 

hitben kilépjen és cselekedjen, ő 

nem akart. Arra kérte Istent, hogy 

használjon valaki mást. Kifogásokat 

sorolt fel, amiért Istennek nem őt 

kellene használnia. Az utazás elején 

nem tudta igazán, hogy kicsoda 

Isten, a végére viszont ez teljesen 

megváltozott. Isten rendszeresen 
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mondta neki, hogy vele lesz és hogy az 

Ő jelenléte elég. Mózes olyan emberré 

vált, akivé Isten elhívta, aki megértette 

a célját és identitását.

Nem ő az egyetlen a Bibliában, aki 

nem fér bele abba a tökéletes képbe, 

akit Isten kiválasztana arra, hogy 

rajta keresztül végezze el a munkáját. 

Az Igében azt olvassuk, hogy Isten 

mindig tökéletlen embereken keresztül 

munkálkodott.

Együtt fogunk gondolkodni olyan 

embereken a Bibliából, akik valami 

nagyszerű dolgot tettek. Aztán pedig 

megemlékezünk olyan eseményekről 

is, amikről a Biblia beszél, de nem 

voltak annyira nagyszerűek. Például, 

nézzük Mátét, Jézus egyik tanítványát. 

A Biblia egyik könyvét ő írta! A Máté 

10:3-ban Máté önmagát “vámszedő”-

ként jellemzi. Mielőtt elkezdte volna 

Jézust követni, abból élt meg, hogy 

adót szedett, akit a zsidó nép az 

ellenségének tekintett. A rómaiak 

elvették a földjüket, uralkodtak rajtuk, 

és arra kényszerítették őket, hogy adót 

fizessenek a Római Birodalomnak. 

Máté nekik dolgozott! El tudjátok 

képzelni, hogy mennyire népszerűtlen 

volt a saját népe között. Kérhetett 

több adót, amiből zsebre tehetett saját 

magának is. Az adószedőket árulóként, 

tolvajként, tisztességtelen emberként 

tartották számon, ámde Jézus Mátét 

választotta. Megváltozott az élete, 

amikor elfogadta Jézus meghívását.

Név: Nagyszerű dolgok, amiket tettek: Kudarc vagy rossz döntés:

Máté (Jézus tanít-

ványa)

Jézus követője, az egyik evan-

gélium írója, a korai gyülekezet 

vezetője.

A rómaiaknak dolgozott, 

pénzt vett el a saját 

népétől.

Dávid király

Saul (később Pál)

Más:
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A Bibliában megfigyelhetjük, hogy 

milyen utazásra hívta Isten az Ő 

követőit. Izgalmas, szeretetteljes, 

áldozatokkal és megbocsátással 

teli utazások, járt és járatlan utakon 

egyaránt. Isten számodra is elkészített 

egy utat. Arra hív, hogy Vele járj, 

használd az ajándékaidat arra, hogy 

az embereket Hozzá vidd, hogy 

legyenek ők is részei a legnagyszerűbb 

kalandnak. Isten ismer, neveden szólít 

és elküld téged. Elkészített neked 

egy utazást, ami arra szolgál, hogy 

megértsd a céljaidat és megismerd az 

identitásodat. Isten mindannyiunknak 

készített egy utat.

· Néhányan már jóideje úton vagytok 

és szeretnétek még többet tudni és 

közelebb kerülni Istenhez.

· Elképzelhető, hogy valakinek 

mindez új és most először hallott az 

Istennel való járásról.

· Lehet, hogy van, aki közületek 

elkezdett már Istennel járni, de 

elterelődött a figyelme, és hozott 

olyan döntéseket, amik miatt úgy 

érzi, hogy távol került Istentől.

· És talán vagytok itt olyanok is, akik 

már gyerekkorotok óta tanultok 

Istenről és a Bibliáról, viszont 

ez soha nem volt egy személyes 

élmény és nem volt hatással az 

életetekre.

· Egyéb:

Köszi, hogy bátor vagy és őszintén 

megosztod a gondolataidat a 

csoporttal. Bárhol is tarts, örülünk 

neki, hogy itt vagy és reméljük, 

hogy augusztusban együtt tudunk 

még többet tanulni Mózesről és 

az utazásról, amit Isten tartogat 

számunkra. Ne feledd, hogy Isten 

valódi, jelen van és közel akar vonni 

magához, attól függetlenül, hogy hol 

érzed most magad hozzá képest. Úton 

vagyunk. Isten teremtett, szeret téged 

és azt akarja, hogy ismerd meg Őt.
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BIG ADVENTURE  
(NAGY KALAND)

Kezdd azzal, hogy elmondasz Istennek mindent, amit hallottál 
a tanításban vagy a NET groupban és különösen felkeltette a 
figyelmedet! Azután kérd Istent, hogy nyissa meg a szívedet 
arra, amit ma akar neked mondani. (Beszélhetsz Istenhez, mint 
személyhez. Nem kellenek különleges szavak, csak beszélj 
hozzá, mint egy barátodhoz. Hall téged akkor is, ha hangosan 
vagy magadban beszélsz, vagy ha suttogsz.)

Ma egy ember történetével foglalkozunk, aki különleges meghívást kapott 

Jézustól. Lássuk, hogyan reagált erre!

Olvasd el a Máté 19:16-26-ot!

Ebben a részben Jézushoz odamegy egy ember. Milyen kérdést tesz fel 

Jézusnak?

_____________________________________________________ (16. vers)

A férfi válaszol Jézusnak a 20. versben, és elmondja, hogy betartotta az összes 

parancsolatot. Jézus ismerte az ő szívét, ezért mondott neki egy olyan dolgot, 

amivel rávilágított a férfi helytelen fontossági sorrendjére. Mit mondott Jézus a 

férfinek, mit tegyen?

_____________________________________________________ (21. vers)

Jézus tudta, hogy a férfi ezt nem fogja megtenni. Jézus meg akarta mutatni 

ennek a férfinak, hogy az örök élet nem egy olyan dolog, amit jó cselekedetekkel 

kiérdemelhet. (Jézus ezt elmagyarázza a Máté 20-ban) A Máté 19:17 szerint 
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Jézus ezt mondja: “Csak egy van, aki jó.” Istenre utalt ezzel. Kásőbb a 26. 

versben a tanítványok megkérdezik Jézust: “kicsoda üdvözülhet?” Jézus válasza: 

“Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.” Örök életet lehet 

kapni Jézus halála és feltámadása által, ami lehetővé tette, hogy mi tökéletlen 

emberek kapcsolatba kerüljünk a tökéletes Istennel. A mennybe jutni halálunk 

után és személyes kapcsolatban lenni Istennel nem olyan dolog, amihez elég jók 

lehetünk, vagy kiérdemelhetjük. Nem a törekvéseinkről szól, hanem arról, amit 

Jézus tett értünk. Jézus segített a fiatalembernek megvizsgálnia a saját szívét, az 

értékrendjét és a hitét.

Hogyan reagált a gazdag ember Jézus utasításaira és meghívására?

_____________________________________________________ (22. vers)

A gazdag ember elment. Elindulhatott volna Jézussal az úton! Egyike lehetett 

volna Jézus követőinek, beszélhetett volna hozzá és tanulhatott volna tőle! De 

ő úgy döntött, hogy elmegy inkább. A tulajdona fontosabb volt neki, mint Jézus. 

Részese lehetett volna a történelem legnagyobb kalandjának, de többszáz évvel 

később egy névtelen emberként emlékezünk róla, aki ott hagyta Jézust, mert 

a cuccait jobban szerette nála. Arról emlékezünk rá, hogy mi tartotta őt vissza. 

Elmulasztotta ezt az utazást.

Mi volt a fontossági sorrendjében az első? _____________________________

És neked? Mi az első a fontossági sorrendedben? Szánj időt arra, hogy átgondold, 

mi az, amit a legjobban szeretsz, mivel töltöd a szabadidőd nagy részét, mit 

tartasz a legfontosabbnak?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Vajon segítenek-e a felsorolt dolgok abban, hogy Istennel járj? Vagy inkább 

elterelik róla a figyelmet és távol tartanak a vele való járástól?

Hallhattad ma, hogy Isten egy utazásra hív téged is. Hogyan reagálsz erre a 

meghívásra? Van bármi, amit bánsz, vagy amitől félsz, ami távol tart téged ettől? 

Mit kell még tudnod vagy megértened ahhoz, hogy készen állj arra, hogy rálépj 

arra az útra, amiért Isten megteremtett téged? Vagy ha már elindultál ezen az 

úton, mi az ami eltávolít attól, hogy tovább haladj? Írd le a gondolataidat ide!

A Big Adventure befejezéseként beszélgess Istennel azokról, amiket itt 

felsoroltál! Csatlakozz megint a NET group-odhoz, ha végeztél.

VISSZA A NET GROUP-HOZ
(Reméljük, ez a csoporttal töltött időt jó lehetőség arra, hogy megismerkedjetek 

és bátorítsátok egymást. Bár, ha kényelmetlenül érzed magad, teljesen rendben 

van, ha nem válaszolsz meg néhány kérdést. Mondd, hogy passz, amikor rád 

kerülne a sor.)

Mit gondoltok a gazdag ifjú reakciójáról?

Vannak olyan emberek az életedben, akik távol tartanak attól, hogy Jézust 

kövesd, vagy hogy előrébb juss ebben a folyamatban?

Ha szeretnél Jézussal azon az úton járni, amit készített neked, mi lenne az első 

lépésed?

Ha már elkezdted ezt az utazást, mi lenne a következő lépésed? Hogyan 

mélyítheted a hited? Írd körül, hogy hol tartasz most az úton.

Ki vagy mi segít neked ezen az úton?

Szeretnél részt venni az augusztusi TeenStreet táborban? Ha igen, szólj a coach-

odnak, hogy tudjon informálni a következő eseményről!
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ÁSS MÉLYEBBRE:
(A Bibliatanulmányozás ezen részét később, otthon is megcsinálhatod, ha 

szeretnéd. Ez egy lehetőség arra, hogy az üzenetben, amit ma hallottál, még 

jobban elmélyülj.)

Ahogyan Istennel járunk ezen az úton, egyre többet fedezünk fel az 

identitásunkból. Isten teljesen ismer minket (és ez egy jó dolog!).

Olvasd el az Ézsaiás 40:26-ot! “Nézzetek föl a magasba, tekintsétek a 

csillagokat! Ki teremtette azokat? Ki teremtette az égi seregeket? Bizony, Ő 

néven szólítja valamennyit! Az Örökkévaló hatalma és ereje miatt egy sem 

hiányzik!” (EFO)

Mit mond ez az igevers, mire nézzünk föl? ____________________________

Ki teremtette azokat? _______________________________________

Ezen igevers alapján, hogyan hivatkozik Isten a csillagokra? ________________

A Santa Barbara-i Egyetem tanulmánya szerint: “A galaxisokban a csillagok 

száma eltérő, de feltételezik, hogy átlagosan 100 milliárd csillag van minden 

galaxisban. Ami azt jelenti, hogy 1,000,000,000,000,000,000,000 (ami 1 

kvadrillió) csillagot jelent az univerzum általunk megvizsgálható részében! Ez 

a mennyiség nagyjából annyi, mint amennyi homokszem van a világ ÖSSZES 

strandján együtt!” Ez RENGETEG csillag és Isten mindegyiket név szerint ismeri.

Mit érzel, ha Isten tudásának és képességeinek nagyságrendjére gondolsz?

Isten, aki mindent teremtett és a kvadrillió csillagot is (amiket név szerint 

ismer), teremtett meg téged is és szeretettel gondol rád! Mindent tud rólad. 

Céllal teremtett téged, és azt akarja, hogy örömmel használd az ajándékaidat 

és képességeidet, amiket neked adott ahhoz az utazáshoz, amit elkészített 

számodra. Szeretné, hogy megismerd Őt ezen az úton és tudd, hogy mennyire 

szeret. Nagyobb annál, mint amit fel tudunk fogni, de tölthetünk időt azzal ma 
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és minden nap, hogy tudatában legyünk és megéljük azt, hogy mennyire szeret 

minket!

Mikor volt az első alkalom, hogy megértetted, hogy Isten szeret és ismer téged?

Ez hogyan befolyásolta az életedet?

Néha nehéz emlékezni és Isten szeretetének valóságában járni a 

mindennapokban. Másfelé terelődik a figyelmünk, vagy jobban foglalkoztat az, 

hogy ki mit gondol rólunk. Olvasd el az Efézus 3:14-19-et!

Miről szólnak ezek a versek?

“Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, 

magasság és mélység; és így megismerjétek Kirsztus minden ismeretet 

meghaladó szeretetét.” (Efézus 3:18-19a) Pál apostol írta ezeket a szavakat 

az Efézusban élő embereknek, hogy elmondja, hogyan imádkozik értük. Mi 

is imádkozhatunk így magunkért! Azért, hogy egyre többet ismerjünk és 

tapasztaljunk meg Isten szeretetéből és lépésről lépésre ebben a tudatban 

járjunk.

Olvasd el újra az Efézus 3:14-19-et és imádkozz Istenhez ezekkel a szavakkal!

Olvasd el ezeket a verseket minden egyes reggel, hogy a napodat abban a 

tudatban indítsd, hogy mennyire szeret téged Isten!

Találkozzunk augusztusban  
a TeenStreet+ táborban!
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