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IV. negyedév

2020. október 3.

1. TALÁLKOZÁSOK ISTENNEL
„De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged
szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint
azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni” (ApCsel 26,16).
Isten tevékenykedett az életedben sokkal azelőtt, hogy te elkezdtél
együttműködni Vele. Isten tudott a létezésedről, még mielőtt léteztél
volna; és az is tudja, mit kezdhetsz az életeddel (Jer 1,5, Zsolt 139,13).
Még mielőtt Pál apostol megtért volna a damaszkuszi úton, Jézus
már ismerte őt, és külön feladatot szánt neki. Ezt a feladatot azonban
csak a megtérése után tudatta vele (ApCsel 9,15). Az Isten szolgálatában tett őszinte erőfeszítéseiben Pál mégis annyira téves irányban
járt, hogy a keresztények ellen harcolt. Habár Isten pontosan tudta,
mit szeretne, hogy Pál tegyen Ő érte, mégis először a figyelmébe férkőzött, majd megnyerte őt és az Ura lett.
Isten tehát nem a feladattal közelíti meg az embereket. A találkozáskor bemutatja előbb a saját tevékenységeit, majd meghívja az
embereket, hogy csatlakozzanak hozzá a munkában. Az Istennel való
találkozás megköveteli, hogy az emberek igazodjanak Isten akaratához és az általa kinyilatkoztatott tevékenységeihez. Isten nem csak
úgy, a rend kedvéért kommunikál az emberekkel, hogy közöljön velük valamilyen szép üzenetet arra a napra. Nem azért szól hozzánk,
hogy a bibliaismeretünket bővítse. Sokkal fontosabb gondolatokat
kíván közölni velünk, bármilyen fontosak és hasznosak is az elhangzott üzenetei. Amikor Isten bemutatja nekünk a tevékenykedését,
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akkor meghív bennünket, hogy vegyünk részt abban a munkában,
amelyet Ő már végez az emberek érdekében.
Készen állsz-e ma az Istennel való találkozásra? Ne kérd, hogy
hallhasd a hangját, hacsak nem állsz készen arra, hogy Pálhoz hasonlóan megkérdezd: „Mit akarsz, hogy tegyek, Uram?”
2020. október 10.

2. „ÍGÉRETE Ő BENNE LETT IGENNÉ”
„Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné és ő benne lett
Ámenné az Isten dicsőségére mi általun” (2Kor 1,20).
Ha Isten megígér valamit, akkor az meg is tartja. Amikor szoros
közösségben járunk Krisztussal, biztosak lehetünk abban, hogy minden ígéret, amelyet Isten hagyott a Szentírásban, a rendelkezésünkre
áll. Ennek az igazságnak arra kell ösztönöznie minket, hogy tanulmányozzuk Isten ígéreteit a Szentírásban és átgondoljuk az életünkben rejlő lehetőségeket.
Jézus megígérte nekünk: „amit csak kérni fogtok az Atyától az én
nevemben, megadja néktek” (Ján 16,23). Ez az ígéret mindenki számára hozzáférhető. Ha megkérdeznéd Istent, vajon ez az ígéret rád
is vonatkozik-e? Mindenképpen igenlő választ kapnál Tőle! Ha még
nem tapasztaltad meg ezt az ígéretet, az nem változtat azon a tényen,
hogy Isten azt neked megígérte. Talán meg kell majd várnod Isten
válaszát arra a kérdésedre, hogy miért nem teljesedtek még be az Ő
ígéretei a te életedben?
Pál azt állította, hogy ezeket az ígéreteket saját életében megvizsgálta, és teljesen igaznak találta őket. Ezért írhatta róla: „Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban” (Eféz 2,7), meg
az Ő „végére mehetetlen gazdagságát” (Eféz 3,8). Pál felfedezte Isten
ígéreteinek gazdagságát és bőven élvezte azokat.
Ne csüggedjetek, és ne türelmetlenkedjetek, ha még nem éltétek
meg Isten ígéreteinek teljességét az életetekben. Isten felkészíthet
titeket arra, hogy részesülhessetek néhány nagyszerű élményben,
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amelyet a számotokra előlátott. Fűzzétek bizalmasabbra az Úrral való
kapcsolatotokat és idővel majd azt is meglátjátok, hogyan teljesülnek
életetekben az Ő ígéretei.
2020. október 17.

3. A SZERETET GYÜMÖLCSE AZ
ENGEDELMESSÉG
„Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret
engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám…” (Ján 14,21).
Az Isten parancsolatai iránti engedelmesség a szívedből jön. Amikor harcot vívsz az Isten iránti engedelmesség körül, akkor az világosan arra mutat, hogy szíved elkezdett távolodni Istentől. Némelyek
állítják: „Szeretem Istent, de az élet bizonyos területein nem igazán
tudok engedelmeskedni Neki”. Lelkileg ez lehetetlen. Ha megkérdeznélek, „szereted Istent?”, talán gyorsan rávágnád az igent. De ha azt
kérdezném tőled, „engedelmeskedsz Istennek?”, vajon akkor is ilyen
gyors pozitív választ adnál? Az Isten iránti igaz szeretet teljes szívű
engedelmességhez vezet. Ha azt mondanád a házastársadnak, hogy
bizonyos pillanatokban szereted, de más pillanatokban nem igazán
tudod őt szeretni, a kapcsolatotok megkérdőjeleződne. És mi mégis
azt feltételezzük, hogy Isten örül a részleges vagy alkalmi engedelmességünknek. Hát, nem.
A szeretet nélküli engedelmesség: legalizmus (Törvényhez való
ragaszkodás). Az engedelmesség érdekében való engedelmesség lehet tökéletességre való törekvés, ami aztán önteltséghez vezet. Sok
tudatos keresztény arra törekszik, hogy fenntartsa a fegyelmet az életében, és engedelmesebb legyen Krisztus iránt. A lelki dolgok gyakorlása, bármennyi legyen is belőlük, nem helyettesíthetik az Isten
iránti szeretetet. A szeretet tudományág. Isten túllát a mi vallásos
szokásainkon, az erkölcsi életmódunkon, a gyülekezeti életünkön, és
mélyen a lényünk belsejébe, egyenesen a szívünkbe lát.
Vajon a te istenimádatod is üres, rutinos lett? Már nincs kedved
tanulmányozni a Bibliát? Vajon az imaéleted csak annyiból áll, hogy
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az étkezések alkalmával imádkozol? Ezek az Istentől eltávolodóban
levő szív tünetei. Éleszd fel magadban az első szeretetet. Az istenimádást és az istenszolgálatot legjobban a szeretet motiválhatja.
2020. október 24.

4. A BŰN A TÖRVÉNYTELENSÉG
„Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi;
a bűn pedig a törvénytelenség.” (1Ján 3,4)
Nagyon veszélyes élni lelki útmutatások, normák nélkül, amelyek
megkülönböztetik a jót a rossztól. Isten Szava – ez a mérce. A lelki
törvények, csakúgy, mint a fizikai törvények, védenek bennünket,
nem korlátoznak minket. Kipróbálhatjátok a szabadságot az elektromosság törvényeinek megtámadásával, de ettől meg is hallhattok.
Ehhez hasonlóan: nem hághatod át Isten Törvényét anélkül, hogy veszélybe ne kerülnél. Isten tökéletes erkölcsi és lelki törvényeket állított fel, amelyeket szabadon mellőzhetünk, ellenben a saját kárunkra.
Az isteni törvények örök jellegűek. A kultúra nem múlja felül őket. A
körülmények nem tüntethetik el őket. Isten parancsolatai örökkévalóak, és meg fognak menteni a haláltól, ha betartod őket.
Vannak, akik Isten parancsolatait korlátozásként és megszorításként érzékelik. Épp ellenkezőleg, Isten Szava megvéd téged a haláltól
(Róma 6,23). Például, amikor Isten azt mondta, hogy ne legyél házasságtörő, akkor azt akarta, hogy megtapasztalhasd a házassági kapcsolat legteljesebb élményét. Tudta továbbá hogy mennyire fájdalmas
lesz a számodra, a házastársad, a gyermeked, a rokonod, a barátaid
és a gyülekezeti családod számára, ha áthágod ezt a parancsolatot.
Ezért annyira fontosak Isten parancsolatai az életedben! Nélkülük
megfosztatnál attól a jótól, amelyet Isten tárol az ő kincsesházában
mindenki számára, aki engedelmes. Isten törvényétől eltérő normát
választani és életünket arra alapozni – bűn. Ha életedet az embertársad életéhez hasonlítod, vagy a társadalom értékei szerint alakítod,
akkor a törvénytelenségre alapozod; és a törvénytelenség bűn.
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2020. október 31.

5. A SZERETET JÓT FELTÉTELEZ A
MÁSIKRÓL
„A szeretet… Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél,
mindent eltűr” (1Kor 13,7).
A szeretet határtalan. A szeretet soha nem mondja: „Most már túl
messzire mentél. Többé nem tudlak szeretni.” A felolvasott igehelyben a „mindent” szó valóban minden elképzelhetőt jelent. A szeretet,
akárcsak Krisztusé, nem nem ijesztget másokat azzal, hogy megszűnik. Tudják-e a hozzád közel állók, hogy elbukhatnak, hogy butául cselekedhetnek, de a szereteted irántuk akkor sem változik? Meg
vannak-e győződve mások arról, hogy még akkor is, ha bántanak
téged, továbbra is szeretni fogod őket és nem lesz ellenük kifogásod?
A szeretet másokról mindig a legjobbat feltételezi. Amikor valaki
akaratlanul megsért, úgy döntesz, elhiszed, hogy nem szándékosan
tette. Ha valaki szándékosan sérteget, te „mindent eltűrsz”, feltétel
nélkül megbocsátasz. Ha lehetséges pozitív megvilágításban látni
valakinek a nehéz személyiségét, akkor te kész vagy élni a lehetőséggel. Ha valaki továbbra is provokál, a szereteted azt is elviseli. A
szeretet soha nem veszíti el a reményt, azokat illetőleg, akiket szeret.
Ugyanazt a feltétel nélküli szeretetet gyakorolod mások iránt, amelyet Krisztus tanúsít irántad.
Pál azt mondta, hogy ő maga nem lenne semmi különös, még
ha a hite hegyeket mozdíthatna is el, vagy ha az angyalok nyelvén
beszélne is, és a prófétálás ajándékában részesülve minden rejtélyt
is megértene – mindez nem lenne fontos és lényeges, ha nem rendelkezne Isten szeretetével. Elfogadhatatlan azt mondani, „Én nem
tudom ily módon szeretni az embereket”. De amikor Isten rajtad keresztül szereti az embereket, akkor tudnod kell, hogy ez az egyetlen
módja rá! Olvasd az 1Kor 13. fejezetét háládatos szívvel, azért, hogy
Isten már kifejezte teljes és önzetlen szeretetét irántad. Imádkozz és
kérd meg Istent, hogy ezt most rajtad keresztül fejezze ki más emberek iránt is.
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2020. november 7.

6. FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET
„És mondá az Úr nékem: Menj el újra, szeress egy asszonyt, akit
szeret az ő társa és mégis házasságtörő; amint az Úr is szereti Izráel
fiait” (Hós 3,1).
Egyetlen emberi lény se tudja tökéletesen megérteni Isten szeretetét az Ő gyermekei iránt! Az emberi szeretet korlátozott tapasztalata megakadályozza, hogy teljes mértékben megértsük Isten feltétlen
szeretetét irántunk. Képet láthatunk erről a szeretetről Hóseás próféta életében.
Hóseás igaz ember volt, de Isten azt mondta neki, hogy vegyen
feleségül bűnös nőt. Hóseás engedelmeskedett, és feleségül vette Gómert. Vigyázott rá, és tisztelettel, méltósággal bánt vele. Habár Gómer még soha nem tapasztalt ilyen szeretetet, mégis hamar elégedetlenné vált. Kezdett más férfiakra figyelni. Házasságtörést követett el,
majd végül teljesen elhagyta Hóseást. Más férfiak pedig kihasználták
őt egészen addig, amíg neki már nem volt semmije, amit felkínálhatott volna nekik. Aztán eladták rabszolgának. Ezt követően Isten
rendkívüli parancsot adott Hóseásnak: „Menj, válts ki őt és vedd
vissza magadhoz”. Habár Gómer nagy fájdalmat okozott Hóseásnak,
Isten megparancsolta, hogy bocsásson meg neki, fizesse ki a váltságdíjat, és hozza őt vissza az otthonába.
Isten üzenete világos: Amikor hátat fordítunk Istennek, és más
valakit vagy valamit istenítünk, ez éppen annyira fáj Istennek, mint
Gómer hűtlensége Hóseásnak. Mindazok után, amit Istent tett értünk, teljesen érthetetlen, hogy miért is fordítunk hátat neki. Még
érthetetlenebb megérteni, hogyan tud Isten szeretni minket, miután
elutasítottuk, figyelmen kívül hagytuk és megsértettük. Isten szeretete azonban teljesen más, mint az emberé. Az ő szeretete bűnösségünk minden mélységéig követ bennünket, amíg meg nem nyer
minket újra önmagának. Szeretete félelem nélküli, mert amikor elmenekülünk előle, Ő továbbra is követ minket. Milyen csodálatos és
nagy szeretetet mutatott be nekünk Isten ezeken a képeken keresztül!
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2020. november 14.

7. MEGTANULNI SZERETNI
„Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek: mert
titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek”
(1Thess 4,9).
„Az Isten szeretet” (1Ján 4,16). A természete a tökéletes szeretet,
de a bűn miatt ez a szeretet nem mindig éri el gyermekeit szabadon
és természetesen. Talán egy olyan otthonban nőttél fel, ahol a szeretet nem fejeződik ki. Lehet, hogy valaki megbántott, amikor nagyon
szerettél, és a szíved megkeményedett emiatt, védekezésül a további
fájdalmak ellen. Lehet, hogy képes vagy szeretni másokat, de nem
tudod, hogyan fejezd ki a szeretetedet szavakkal és tettekkel. Lehet,
hogy csalódott vagy, mert Isten arra szólít, hogy szeress, és te nem
érted, hogyan kell másokat szeretni.
Pál azért írt a thesszaloniki hívőknek, hogy biztassa őket, ne fáradjanak el, miközben megtanulják, hogyan szeressék egymást. Nem
volt szükségük arra, hogy Pál elmagyarázza nekik, hogyan kell „vadászni”, mert maga Isten tanította meg őket, hogyan kell szeretni
egymást. Istentől szeretetet kapnak, és amikor követik Őt, megsokszorozza a szeretetüket. Ha találkoznak valakivel, aki harcol a szeretetért, Isten, az Ő Szentlelke révén, segítene nekik szeretni.
A kegyelmes Isten megtalálta a módját, hogyan segítsen nekünk a
gyengeségeinkben, és arra is kész megtanítani bennünket, hogy hogyan szeressük egymást. Nincsenek kivételek. Nehezen mutatsz valakinek szeretetet? Isten segíthet neked. Lehetővé teszi, hogy sokkal
teljesebb módon szeresd a szüleid, a házastársad, a gyermekeid, a barátaid vagy akár az ellenségeid, mint ahogy te valaha is szerethetnéd
őket. Ha nem tudod, hogyan kell a szeretetet megfelelő módon kifejezni, akkor Isten megtanít, hogyan tedd. Isten a legfőbb tekintély a
szeretet terén. Kérd meg, hogy az Ő szeretete átáradjon az életeden a
többi ember felé.
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2020. november 21.

8. BOCSÁSS MEG, HOGY NEKED IS
MEGBOCSÁSSANAK
„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
azoknak, akik ellenünk vétkeztek” (Mát 6,12).
A bűnbocsánat az egyik legértékesebb dolog az életben. Miután
hosszú ideig viselte a bűn terhét, csodálatos érzés tudni, hogy aki
vétkezett, teljes megbocsátást kaphat Istentől. Jézus azt mondta a
tanítványainak, hogy mindig kérjenek bűnbocsánatot, amikor csak
imádkoznak. Jézus tudta, hogy minden nap adósai maradunk Istennek, mert az Ő segítsége nélkül bizony nem tudnánk megütni a mércét. Nem múlik el nap, hogy ne kellene Isten megbocsátását kérnünk
valamiben.
Jézus azt mondta, hogy csak úgy várhatjuk a bűnbocsánatot, ha
mi is megbocsátottunk az „ellenünk vétkezőknek”. A megbocsátás
az isteni természet jellemzője (2Móz 34,6-7). Amennyiben a követői
akarunk lenni, akkor az Ő példája szerint kell cselekednünk. Ha Isten megbocsát a mi könyörtelen ellenségeinknek, mi sem tehetünk
ennél kevesebbet. Jézus nem tanította, hogy bizonyos sérelmeket
nem érdemes megbocsátani. Nincs bibliai mentségünk arra, hogy ne
bocsássunk meg másoknak, még a szívünk mélyén is.
Ha mégis úgy döntenél, hogy valakinek nem bocsátasz meg, istentisztelésed és imád is hiábavaló (Mát 5,23-24). Kérd Istent, hogy
tudatosítsa benned, hol vannak életed sötét zugai, ahol még mindig
megmaradt a harag. Ha tudatában vagy annak, hogy neked is szükséged van a megbocsátásra, akkor mások sértései is rendbe jönnek.
Kérd Istent, hogy tegyen téged Krisztushoz hasonlóvá, hogy ha üldöznek, akkor is így imádkozhass: „Atyám! Bocsásd meg nékik”.
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2020. november 28.

9. ÖNMEGTAGADÁS
„Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jönni akar én
utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen
engem” (Mát 16,24).
A bűn következménye, hogy önmagunk felé fordultunk, hogy
nem Istenre, hanem önmagunkra tekintünk. Az üdvösség lényege,
hogy tekintetünket önmagunkról Istenre fordítsuk. A kereszténynek
foglalkoznia kell az önmegtagadással. A krisztuskövetés nagy próbája az önfelmagasztalás. Jakab és János is ezzel kínlódott, amikor
úgy döntött, hogy Jézust követi, de egyúttal a legfontosabb pozícióra
vágyott Jézus országában (Márk 10,35-37). Jakab és János olyan tanítványságra vágyott, amely nem zavarja őket saját vágyaik és terveik megvalósításában. Mi is gyakran így szólunk: „Uram, szeretnék a
kedvedre tenni, de hadd maradhassak itt, ahol vagyok”.
Az önmagukra fokuszáló emberek megpróbálják az életüket
megtartani zavartalannak, biztonságosnak és önzőnek. A kísértésünk az, hogy a világ céljai ellenére időt szánjunk rá. És amikor sikeresek vagyunk a világ szemében, akkor arra törekszünk, hogy Istent
behozzuk a világunkba, megtisztelve Őt a sikerünkkel. Mondhatjuk
például: „Most, hogy sikeres vagyok az üzleti életben, a sportban, a
politikában, a családban és még a keresztény szolgálatban is, minden
dicsőséget Istennek akarok adni.” Isten nem érdekelt abban, hogy
önző tevékenységeinkből másodrendű dicsősége származzon. Isten
abból a tevékenységeiből nyer dicsőséget, amelyet Ő végez a mi életünkön keresztül.
A világ megnyer minket az ő céljainak és annak, hogy ideiglenes,
mulandó dolgokba fektessünk. Állj ellen a kísértésnek, hogy önző
célokat kövess, amelyre még Isten áldását is kéred. Ehelyett tagadd
meg magad, és csatlakozz Istenhez abban a munkában, amelyet Ő
nyilatkoztat ki a számodra.
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2020. december 5.

10. KERESZTVISELÉS
„Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jönni akar én
utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét,
és kövessen engem” (Mát 16,24).
A te „kereszted” az Isten akarata a te számodra, bármennyibe is
kerüljön. A keresztviselés egy választás; nem olyasmi, amit nem tudunk ellenőrizni. Lehet, hogy egészségügyi problémáid vannak, lázadó gyermeked van vagy pénzügyi nyomás alatt állsz, ám ne téveszd
össze ezeket a dolgokat a keresztviselésre szólító meghívással. Se a
körülmény, amellyel szembe kell nézned, se cselekedeteid következményei nem a „kereszted”. A kereszted: önkéntes részvétel Krisztus
szenvedéseiben, amikor teljesíti a megváltási tervét (Fil 3,10). Pál azt
mondja, hogy örül a szenvedéseinek, mert tudja, hogy ezek révén
képessé vált arra, hogy részt vegyen azokban a szenvedésekben, amelyek segítenek másoknak eljutni a keresztényi érettségre (Kol 1,24).
Jelenleg hajlandóak vagyunk az „önmegtagadásról” a „Jézus követésére” lépni. De Jézust követni lehetetlen, amennyiben nem vetted fel először a keresztedet. Isten megváltói művének vannak olyan
aspektusai, amelyek csak szenvedések árán valósíthatók meg. Ahogy
Krisztusnak is szenvednie kellett, hogy üdvösséget hozzon, neked is
lesznek nehézségeid, amelyekkel meg kell bírkóznod annak érdekében, hogy Isten a körülötted levőket is üdvözíthesse. Jézus nem beszélt a tanítványoknak a keresztről egészen addig, amíg nem látták
be, hogy Ő a Krisztus (Mát 16,21). Soha nem leszel képes elviselni a
kereszt okozta nehézségeket, hacsak előzőleg meg nem győződtél arról, hogy Jézus a Messiás. Amikor ezt egyszer már megoldottad, amikor rendezted a kapcsolatodat Krisztussal, akkor Ő bemutatja neked
a keresztjét. Kereszt nélkül nincs kereszténység. Ha olyan közösséget
vársz Istennel, amely soha nem igényel semmiféle szenvedést vagy
kellemetlenséget, akkor Krisztus nem a példaképed. Isten akarata a
keresztet is mindig magába foglalja. Előbb „vedd fel a keresztet, aztán
kövess Engem”.
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11. KÖVESS ENGEM
„Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jönni akar én
utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét,
és kövessen engem. (Mát 16,24)
Isten jelenlétét magától értetődőnek is vehetjük. Ezt annak alapján feltételezhetjük, amit Jézus mondott, hogy mindig velünk lesz,
bármerre megyünk (Mát 28,20). De nem Jézus követ minket; mi követjük Jézust. Nem te hívod meg Istent, hogy csatlakozzon hozzád a
munkádban. Ő az, aki meghív minket, hogy csatlakozzunk Hozzá az
Ő tevékenységeiben. Jézus mondta: „Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket” (Ján 15,16). Krisztus követése teljes
engedelmességet igényel. Nincs szüksége a tanácsunkra és a legjobb
útra vonatkozó véleményünkre. Isten már tudja, hogy a számunkra
mi a legjobb, anélkül, hogy tanácskozott volna velünk.
Jézus követése meg nem álmodott tapasztalatok előidézéséhez
vezethet. Jézussal leszel, amikor sír a bűnbe keveredett személyek
miatt. Érezni fogod azt a fájdalmat, amelyet Jézus érez. Látni fogod
azokat, akik lelkileg vakok voltak, hogy mily örömteljes az Istennel
való, első találkozásuk. Látni fogod hogyan jöttek helyre a megtört
életek. Hogyan újultak meg a házassági kapcsolatok; hogyan lettek a
rabok szabadok és vigasztalódtak meg azok, akik sírtak. A krisztuskövetésnek lesznek kellemes, könnyű pillanatai is. De lesznek olyan
nehéz napok, amikor kísértésbe esel, hogy elhagyd Őt. Jézus követése azt jelenti: viharban járni vagy a hegy tetején állni.
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12. TI VAGYTOK A SÓ
„Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák
meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az
emberek” (Mát 5,13).
Isten népe eszköz arra, hogy megmentsék a világot a bűn miatti
pusztulástól és elkorcsosulástól. Isten azt tervezte az életedben, hogy
javítsd a közösséget, ahol élsz, és megőrizd azt, ami jó és helyes. Nagyon értékes az igazán istenfélő élet, amely pozitívan befolyásolja a
környezetet. Krisztus az Ő bennetek való jelenlétével, mindazt, ami
Ő maga, mások számára is elérhetővé teszi. Üdvössége szabaddá teheti a szenvedélybeteget, helyrehozhatja a megsemmisült otthont,
gyógyíthatja a múlt fájdalmát, visszahozhatja az elveszett gyermeket
és megvigasztalhatja a sebzett szívet. Mindez elérhető a körülötted
élők számára, ha Krisztus sziklaszilárd az életedben.
Ha nincs igazán jó közösségünk az Úrral, akkor Jézus szerint olyanok vagyunk, mint a megíztelenedett só, mely semmire se jó; tehát
értéktelenek vagyunk. Így Isten üdvözítő kegyelméből és hatalmából
semmi sem osztható meg másokkal rajtunk keresztül. Hogyan határozhatjuk meg, hogy sóként, mennyire vagyunk „ízesek”? Nézzünk
a családunkra. Vajon sikerült megvédenünk családunkat a minket
körülvevő pusztító hatásoktól és negatív dolgoktól? Vizsgáljuk meg
munkakörnyezetünket. Megszűnnek-e a bűnös hatások a munkahelyi környezetünkben, azért mert mi ott vagyunk? Nézzük meg a
közösséget, amelyben élünk. Jobb hely lett-e azáltal, hogy mi benne
élünk? Mi a helyzet a gyülekezettel? Annak bizonyítéka, hogy Isten
az evangéliumi értékek megőrzésének eszközeként használt minket,
az, hogy a körülöttünk lévő dolgok lelkileg jobbak lesznek, nem pedig rosszabbak. Amikor az emberek körülöttünk lelkileg elgyengülnek, menjünk az Úrhoz és engedjük meg Neki, hogy életünket öss�szhangba hozza az Ő akaratával, hogy megfelelően felhasználhasson
minket: saját dicsőségére és az emberek javára.
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13. TI VAGYTOK A VILÁGOSSÁG
„Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mát 5,16).
A fény hatása a sötétségre, amelyben található, nem észrevehetetlen. A fény világosan és közvetlenül jelzi jelenlétét, és erőteljesen
szétszóródik, ott ahol van. Isten szándéka az, hogy bennünket az Ő
világosságává tegyen. Azt akarja, hogy rendkívüli érvként ragyogjunk az Ő jelenléte és hatalma mellett, hogy a körülöttünk élők sötétségét eltüntetve felválthassa azt az Isten dicsőségének fénye.
Ha mégis észrevesszük, hogy a körülöttünk levő világ egyre sötétebb, ne hibáztassuk a sötétséget! Egyszerűen ez a dolga. Az egyetlen
gyógymód a sötétségre: a fény. Jézus azt mondta a tanítványainak,
hogy „világosságnak kell lenniük a világ számára” (Mát 5,14). Milyen
rendkívüli felelősség azoknak lennünk, akiken keresztül Isten átvezérli az Ő isteni fényét, és szétoszlatja az emberek körüli sötétséget.
Amikor bejelentette első eljövetelét a Földre, Jézus ezt mondta: „A
nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada.”
(Mát 4,16).
Nem lehetett nem felfigyelni Krisztus eljövetelére! Száműzte a sötétséget. Bárhová ment Jézus, Isten igazsága egyértelműen kiderült,
az emberek meggyógyultak, az álszentség lelepleződött és a bűnösök
bűnbocsánatot nyertek. Attól a pillanattól kezdve, hogy az Atya bemutatta az Ő világosságát a Fián keresztül, a világ örökre megváltozott. Ez rólunk is elmondható? Sugározhat-e Krisztus jelenléte otthonunkból a közösségünkbe? Ha megengeded, hogy Isten világossága
akadálytalanul ragyogjon az életeden keresztül, akkor a körülötted
lévő sötétség eltűnik.
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