
A második fogadalom (az első ennek egy rövidebb átirata) 

Ha Jézus az út a mennybe, alaposan meg kell néznünk, hogy Ő milyen életet élt. A vizsgálódásaink 

során fellelt értékek fogják fogadalmunk alapját képezni, amit megfogadunk Istennek, Scargill 

közösségének, és nem utolsó sorban magunknak is.  

Jézus rendszeresen és bensőségesen beszélt Mennyei Atyjával, de mindezek mellett azt is 

tudta, hogy milyen nagy jelentősége van a hallgatásnak is. Az imádság és dicsőítés a közösségi 

életünk kulcsfontosságú elemei. Csatlakozol-e a közösséghez, annak imarendjéhez, valamint részt 

veszel-e a vasárnapi istentiszteleten és azt követő úrvacsorai közösségben? Igen. 

Jézus bizonyára tanulmányozta Isten írott igéjét, mert azt felhasználta tanításra, 

illusztrációként, vigasztalásra és fegyelmezésre is. A Biblia igéi ösztönözhetnek és taníthatnak minket 

is. Azért van, hogy Isten szeretetét tolmácsolja és eligazítson bennünket életünk során. Mi tehát 

beleegyezünk abba, hogy rendszeresen olvassuk! Az imádság olykor nagyon nehéz is tud lenni,de 

Jézus példáján keresztül látjuk fontosságát egyedül, és legalább ugyanannyira másokkal is. 

Megfogadod-e, hogy önfegyelmet gyakorolva naponta, imádsággal és elmélkedéssel egybekötve 

olvasod a Bibliát? Igen. 

Látjuk, hogy Jézus segítette és bátorította népét, hogy fedezzék fel és fejlesszék saját 

ajándékaikat, amiket felhasználva Istent és a többi embert szolgálják majd. Várjuk, hogy 

használhassunk Isten nekünk adott ajándékait, és várjuk, hogy meg legyünk lepve mások ajándékai 

által. Szeretnéd-e aktívan bátorítani és gondozni azokat az ajándékokat, amelyek másokban vannak? 

Igen. 

Jézus egészen kereszthaláláig engedelmes volt Atyjának. Erre nem lett volna képes, ha nem 

tudja, hogy Atyja nagyon szereti Őt. Ez a kapcsolt egész életének középpontja volt.  Szeretnéd-e 

felfedezni, hogy ezt miképpen tudod megérteni a saját életedben? Valamint kitűzöd-e célodul a 

Jézusnak való engedelmességet, és amikor helyénvaló engedelmeskedsz-e a másiknak is? Ez rémisztő 

és nagyon megerőltető, de ennek ellenére is igen. 

Jézus életéhez az is hozzátartozott, hogy élvezte és megbecsülte az Isten által teremtett 

természetet. Isten nagylelkűen ránk bízta a körülöttünk élő világ egy nagyon szép darabkáját. 

Szeretnél-e részt vállalni Isten ajándékának ápolásában? Igen. 

Jézusnak nem voltak rejtett dolgai. Soha nem pletykált, nem csapott be senkit, nem árult el 

senkit. Mindig támogatta és bátorította a körülötte élőket. Elmondta az igazságot, noha ezt az 

emberek nem szerették volna hallani. Mindegyik követője egyedi és különleges volt.  Állandó és építő 

szeretetével alkotta meg a közösségét másokkal. Fel vagy-e készülve arra, hogy nagylelkűen élj a 

többiekkel? Hogy megtudd, hogy milyen is vagy valójában? („wiiling to be known for who you are 

and”) Valamint felkészültél-e arra, hogy szeretettel elfogadod a többi embert, és soha semmi olyat 

nem mondasz róla, amit nem mondanál meg neki személyesen, ha azt a szeretet és bölcsesség 

megkívánja? Igen. 

Azt látjuk, hogy Jézus mindenkivel törődött, de főleg azokkal, akik szenvedéseken mentek 

keresztül. Jézus vakmerően kiállt azért, hogy az éhező ételt kapjon, a beteget ápolják, a meztelent 

öltöztessék fel, az igazságtalanság áldozatait pedig engedjék szabadon. Jézus jelenléte a 

látogatókban, vendégekben világosan kiolvasható a Bibliából. Ez rendkívül nagy kihívás. De hajlandó 



vagy-e arra, hogy minden egyes vendégben Jézust magát lásd, és mindegyiket királyi vendégként 

fogadd? Hajlandó vagy-e hangjává válni azoknak, akiknek hangját nem lehet hallani, és hajlandó vagy-

e munkálkodni az igazságtalanság és szegénység visszaszorításán? Igen. 

Jézus időnként Szentlélekkel telve és kockázatot vállalva szokatlan gondolkodást megára 

vállalva adott lehetetlen kérdésekre kreatív és summás válaszokat. Szükségünk van az egyenes 

utakra, de belátjuk, hogy az életünk olykor görbe utakon folyik. Ennek ismeretében hajlandó vagy-e 

arra, hogy részt vegyél a Szentlélek kalandos és néha szellemesen kreatív életében? Igen. 

A szeretet, a nevetés és a nagylelkűség központi értékek a közösségünkben. Azt látjuk, hogy 

Jézus örült a váratlan vendégeknek, és annak is, ha Őt is váratlanul vendégül látták. Szeretnél-e így 

tenni? Igen. 

- Isten segítségével, valamint azoknak a testvéreknek a biztatásával és vezetésével, akik 

osztoznak velem együtt ezen az úton, fogadom, hogy minden tőlem telhetőt meg próbálok 

megtenni azért, hogy követni tudjam Jézus példáját. És fogadom továbbá, hogy gyakran 

nevetek Vele és velük. 

Mi, testvérek, akik osztozunk ezen az úton szívélyesen fogadunk és köszöntünk téged. 

Megfogadjuk, hogy szeretni és biztatni fogunk a közös szolgálatunk folyamán. Isten segítségével mi 

is megpróbáljuk a tőlünk telhető legjobbat adni, és követni azt a példát, amit Jézus nekünk 

megmutatott. 


