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SZERESSÉTEK EGYMÁST 

 Fasori közös bibliaóra  

2021. szeptember – 2022. november 

 

 A gyülekezetben más ember van mellém rendelve, 

olyan valaki, aki nem olyan, mint én. Ha én valóban más 

ember lettem, szeressem, támogassam, erősítsem a 

másikat! Erre hív közös bibliaóránk üzenete! 

 

2021. 

 Szeptember 24.  Segítség 

„Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az 

egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki.” 

(Péld 4,10) 

 

 Október 29.    Jézusi szeretet 

„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, 

ahogyan én szerettelek titeket.” (Jn 15,12) 

 

 November 26.   Tiszteletadás 

„… a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, 

a tiszteletadásban egymást megelőzők…” (Róm 12,10) 
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2022. 

 Január 28.    Elfogadás 

„Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg 

inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek 

megütközést vagy botránkozást.” (Róm 14,13) 

 

 Február 25.   Hitmélyítő hét 

 

 Március 25   Befogadás 

„Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is 

befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7) 

 

 Április 29.   Rágalmazás nélkül 

„Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét 

rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt 

rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik.” (Jak 4,11) 

 

 Május 27.   Ingerlés nélkül 

„Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra 

irigykedők.” (Gal 5,26) 
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 Június 24.   Különbség 

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, 

hanem alázattal különbnek 

tartsátok egymást magatoknál.” (Fil 2,3) 

 

 Szeptember 30.  Elviselés 

„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha 

valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is 

megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.” (Kol 3,13) 

 

 Október 28.   Tanítás 

„Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy 

tanítsátok egymást teljes bölcsességgel…” (Kol 3,16) 

 

 November 25.  Vigasztalás 

„Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, 

ahogyan teszitek is.” (1Thessz 5,11) 
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 Alkalmaink időpontja:  Péntek 18. óra 
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