
Heti Bátorítás
Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a 

bűn csábításától.
Zsid. 3, 13;

Légy bölcs – Karácsonyi üzenet

Lukács, 2, 1-18;
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek 
napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert 
láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Amikor ezt Heródes király 
meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép 
valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. 
Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, 
Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert 
fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” Ekkor Heródes titokban 
hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket 
Betlehembe, és ezt mondta: „Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt 
pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!” Miután meghallgatták 
a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem 
érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, 
igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és 
leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és 
mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton 
tértek vissza hazájukba. 

Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a 
gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes 
halálra fogja kerestetni a gyermeket.” Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, 
és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a 
próféta által: „Egyiptomból hívtam el fiamat.” 

Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, 
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és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb 
fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor 
teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: „Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel 
siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek.”

Jézus Krisztus születésekor kijelentés által hozzá küldettek;

• Zsidók részéről a pásztorok
• Pogányok részéről a bölcsek (okkult tudományokkal megfertőzött tudósok)

Legyünk mi is bölcsek!
10A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.

Istenfélelemből és az Úr megismeréséből jön az igazi bölcsesség!
10A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre 
megmarad. 

A bölcsesség és a józanság együtt halad mindenkor!
13Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs 
szelídséggel tesz! 

A bölcsesség tesztje a cselekedeteinkben igazolódik!
5A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű.

A történet alapján bölcs az az ember, aki figyel az Úr vezetésére.

A bölcsek felfelé néző emberként felismerték és követték Isten vezetését!

CSILLAG – ANGYALOK! 

Jelenések, 12. 4;
Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz 
szarva volt, és a hét fején hét korona farka magával sodorta az ég csillagainak harmadát, és 
ledobta a földre.

…Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. (Jel, 22.16;)

Jézus Krisztus Úr és vezető akar lenni életedben!

Elindultak örömmel a kijelentés szerint. A hosszú úton lefelé néző emberek lettek és elveszítették a 
látást, lesüllyedtek emberi szintre! 

Emberi síkon kezdtek el gondolkodni -elveszítve a látást, a csillagot- menjünk a királyi palotába…

Szellemben kezdeni – testben végezni – komplikációk jönnek

Isten terve a mi gyarlóságainkat előre betervezte, ezek ellenére is végre tudja hajtani a tervét! Ne 
vádoljuk magunkat a hibáinkért, ennek ellenére törekedjünk vezetésben maradni hosszabb távon!
Isten Szellemének vezetése összhangban van az Úr értelmével, amelyek sokkal magasabbak, mint a 
miénk! 



Szükséges megalázni az elménket, alárendelni Krisztus értelmének!

16Mert ki értette meg az Úr szándékát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

Pál a korinthusiaknak mondja amikor butaságokat csinálnak…
Amikor Jézus Szelleme vezet – Krisztus értelme szerint haladsz!
A bölcsek így indultak és lecsúsztak emberi gondolatok síkjára; A kijelentésünk a Zsidók Királyáról 
szól, -logikus- menjünk a királyi palotába!

A palotában Heródes helyesen cselekedett, lemérte, megítélte a vezetést az Igével! Isten vezetése az 
Igéből, ez objektív vezetés, újból irányba teszi őket!

Heródes álnok szíve:
Péld. 10, 31; 11, 20;
Az igaz ember szája bölcsességet áraszt, az álnok nyelvet azonban kivágják. 
Utálja az Úr az álnok szívűeket, de kedveli azokat, akiknek útja feddhetetlen.
Az álnok szívű embernek nem lesz jó vége, és a csalárd nyelvű bajba kerül. 
Aki álnokságot vet, bajt arat, és véget ér dühödt hatalmaskodása. 

Heródes sorsában beteljesedtek ezek az Igék!

9Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük 
ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. 
10Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 1

Isten vezetése – előtted megy! Előkészíti az utat és azokat a jó cselekedeteket, amelyekben járhatunk! 
(előre elkészített utak ezek!)

Isten vezetése – nagy örömmel jár! A cselekvése már kihívásokat is tartogat és igényli a bátor 
kilépést, ezáltal tud teljessé lenni a vezetés!

Harmadik vezetési forma:
Kijelentés álomban, nappal látomásban. Szent Szellem gyakran kommunikál képekben! Isten megvédi 
őket a gonosz Heródes kezétől. 
A kijelentés keresztül húzza az ellenség tervét!

József szerepe Jézus családjában! Isten tudja vezetni és megfizeti az engedelmesség árát! Isten 
tiszteli saját maga alkotott rendjét: Máriának szólt a gyermekkel kapcsolatban, Józsefnek pedig a 
család vezetése ügyében!

Heródes gonoszsága, megöli a gyermekeket! Ördögi terv, megölni Isten tervét, csírájában megfojtani 
az isteni folyamatot. 

Vannak áldozatok, de Isten terve megvalósul és meg tudja védeni ami az Övé!
Légy bölcs – Isten Szellem által vezetett!

Szeretettel üdvözöllek, 

Süveges Imre
Apostoli szolgáló



Média anyagok

Tudj meg erről a témáról többet és szerezz friss inspirációt Isten Igéjéből, meghallgatva és hit által 
befogadva ezt a tanítást:

Süveges Imre – Légy te is bölcs

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában
Jézus Krisztus születése

Chuck Smith - Jézus Krisztus születése

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:
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rádió

TANÍTÁS
Légy bölcs - Karácsonyi 

üzenet

https://www.youtube.com/watch?v=EtamzjpXIFc
https://www.youtube.com/watch?v=0eWrIXhCdJ0
http://www.omegagyulekezetek.hu/hu/tanitasok
http://riverfm.hu/player/


Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás 
kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy 
ben-nünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!

Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból 
biztosítjuk! - Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000

Szeretettel üdvözöllek,

Süveges Imre
Apostoli szolgáló
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