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HOGYAN ÉPÍTS NAGYSZERŰ KAPCSOLATOKAT? 1. RÉSZ - AGAPÉ
Alapelvek a barátságra, partnerségre, házasságra és gyermeknevelésre
Az legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptunk az emberek. Amikor arra gondolsz, hogy
valakinek ajándékot adsz, azonnal tárgyak vagy dolgok jutnak eszünkbe, de Isten
emberekre gondol. Amikor látta Ádámot, hogy egyedül van, adott neki egy feleséget, egy
társat. Amikor látta a világot a szükségeiben, oda adta Jézust. Amikor meg akar változtatni
egy vállalkozást, közösséget vagy nemzetet, kinevel embereket, akik be tudják tölteni az ő
céljait.
A nagyszerű kapcsolatok a jele egy gyümölcsöző életnek, de ezek nem jönnek véletlenül.
Sajnos egy olyan világban élünk, amely tele van megtört kapcsolatokkal. Nem csak
megtört házasságokról beszélek, hanem megromlott barátságokról, családi széthúzásról,
vagy keserű partneri kapcsolatokról. A valóság az, hogy nem kifogunk egy jó házasságot,
egy nagyszerű barátot vagy sikeres partneri kapcsolatot. Az alapelvek, amelyeket belevetsz
egy kapcsolatba fogja meghatározni, amit aratsz. (Jó kapcsolatok nem jönnek
automatikusan, dolgozni kell rajtuk) Ne várd csupán, hogy egyszer csak jó kapcsolataid
lesznek.
Sokak természetesnek veszik a kapcsolataikat, és csak akkor keresnek megoldást vagy
segítséget, amikor már problémákat tapasztalnak. Az igazság az, ha egy rossz
kapcsolatban szerzett fájdalom vagy keserűség nincs kezelve, meg van a lehetősége, hogy
hatással legyen a többi kapcsolatra is. Viszont a jó hír az, hogy azok is, akik fájdalmakat
tapasztaltak meg bensőséges kapcsolatokban, bibliai alapelveket alkalmazva le tudnak
rakni egy helyes alapot, tovább tudnak lépni és erre nagyszerű kapcsolatokat tudnak
építeni.
Windows 8 vs ios7?
A szív az életünk operációs rendszere! Ez az alapja mindennek. Sokszor rossz operációs
rendszeren akarjuk futtatni a kapcsolatainkat, csodálkozunk hogy nem működnek.
Ha jó az operációs rendszer, jók lesznek a kapcsolataid!
1 pét 1:22
Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli
testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek
egyszerű forditás:

Mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel megtisztítottátok lelketeket. Most
tehát éljetek képmutatás nélkül, őszinte testvéri szeretetben! Isten szeretetével, tiszta
szívvel, és teljes erőtökkel szeressétek egymást!
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Kérdések:
1. Mi a kulcs a kapcsolatokhoz? Kulcs: a szív állapota!
2. Mit mondd az ige, mi kell hogy legyen a szívünkben egymás iránt? Őszinte testvéri
szeretet!

3. Hogyan lehetséges ez? Meg kell tisztítanunk a lelkünket és engedelmeskedni az
igazságnak.
4. Mi az igazság, amiről itt beszél? Szeresd Istent teljes szívedből, és szeresd
felebarátodat, mint magadat!
Görögben 3 különböző szó létezik a szeretetre:
1.„Fileo” – emberi szeretet – törékeny, könnyen összetörhet
2. Erosz = önző szeretet (elvárással teli: van ebben egy horog!) Önző motivációkkal van
tele. Arról szól, mit nyerjen a kapcsolatból (pénz, hírnév, pozícióba kerül), állandó
elfogadásra és visszajelzésre van szüksége.
3. Őszinte szeretet = Agapé! Egyetlen forrása a Menny!
Agapé = Nem azért szeret, amit csinálsz (amit adsz), hanem aki vagy!
Isten ilyen szeretettel szeret. Sok emberben felmerül a kérdés: meg kell dolgoznom a
megváltásomért? Nem. Pont azért hogy ne tudjak dicsekedni. Isten nem azért szeret,
amit adsz neki, hanem aki vagy!
Agapé szeretet = Isten nyila, amiben nincs horog! Nem függ a reakciódtól! Nincs
semmilyen önzőség benne! Önzéstől mentes! Tiszta szívből való szeretet!
Win 8-ra fel tudsz rakni olyan témát, amely 90%-ban ugy néz ki mint egy iOS operációs
rendszer. Lehet hogy kivülről úgy látszik, de igazából nem az! Nem elég lecserélned a
képernyőt, meg kell változtatnod az operációs rendszeredet! Csak akkor fog működni a
rendszer, csak ugy fognak működni a kapcsolataid, ha lecseréled az operációs rendszert!
Hogyan tudja lecserélni Isten a szívünk operációs rendszerét?
Jer 31:31-33

„Nézzétek! Eljön az idő, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda népével — én, az
Örökkévaló mondom ezt!32 Őseikkel is szövetséget kötöttem régen, amikor kézen fogva
kivezettem őket Egyiptom földjéről, de ők azt a régi szövetséget megtörték, bár én
hűséges maradtam népemhez, mint férj a feleségéhez. Az új nem olyan lesz, mint a régi
— én, az Örökkévaló mondom ezt! 33 Abban az időben ilyen szövetséget kötök Izráel
egész népével: törvényemet a belsejükbe helyezem, a szívükbe írom be. Akkor
Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
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Ez a törvény, amelyről az ige beszél az Agapé szeretet. Nem tudod megváltoztatni, aki
vagy, de ő beírja a belsőnkbe. Ezt én nem tudom megtenni helyetted, lecserélni neked,
Isten tudja elvégezni benned.
2kor 5:15

Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak
éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek.
15

Istenből kell hogy táplálkozzon a szeretetunk! Nem emberekből!
Róm 5:5

ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni. Hiszen Isten (agape) szeretete
betöltötte szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra.

A legnagyobb ajándék: Isten agape szeretete számunkra, amelyet Jézus Krisztuson
keresztül mutatott meg.
5. Lehetséges h Agapé szeretettel szeressük? Igen! Itt van az igeben! De Istentől kell
taplalkoznia ennek. Minden nap Istenhez kell futunk, nem másiktól kell elvárnom, hogy
feldobjon, hogy boldoggá tegyen, hogy betöltsön! Egyedül attól, aki képes tényleg
betölteni.
Első lépés az Agapé felé, a régi operációs rendszer: az Erosz lecserélése.
A megtérés jó dolog, de nem bűntudatból jön, hanem a lényege: a hit
Imádkozzunk és vizsgáljuk meg milyen önzőség van még bennünk és tisztitsuk meg a
szívünket.
Feltétel nélküli szeretet a legerőteljesebb dolog: olyan, amit nem tud visszautasítani a
világ. Nincs benne hátsó szándék, hanem teljesen őszinte. Az Agapé akkor is szeret,
amikor nem kap reakciót vagy visszautasítják!

