2015. december 11. péntek
Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
„De a bölcsesség igazolást nyer a tettei által.’’
Engedelmesség és áldások
Isten lelki gyümölcsöket termő és áldásokkal teli életet szán gyermekeinek. Igéjével tanít,
vezet az úton, amelyen keresztényekként járnunk kell, de ehhez nap mint nap magunkra kell
vennünk Jézus keresztjét és lelki fegyverzeteinket. Parancsolatainak engedelmes követése és
betartása, akaratának teljesítése hozza meg életünkbe azt az egyedüli békességet és az
áldást az életünkre, amit csak Isten képes megadni nekünk. De ehhez őszinte alázatra és
teljes odaszánásra van szükség. Mit jelent engedelmeskedni? Engedelmeskedni annyit
jelent, mint valakinek szót fogadni, javaslatát elfogadni, alávetni magunkat neki, meghajolni
előtte. Ahhoz, hogy valakinek önként alárendeljük magunkat, hinnünk kell, hogy hatalmasabb, mint mi, hogy van hatalma ígéreteit betartani, hogy bölcsebb, előrelátóbb. Tehát az
Istennek tetsző engedelmes élet alapja a hit. Hiszem és vallom, hogy ő nemcsak mennynek
és földnek, hanem az én életemnek is az Ura. Hiszem, hogy ő mindenkinél, még nálam is
jobban tudja, hogy mi a jó nekem.
Ha ezt tiszta szívből hiszem, ha megtapasztaltam Isten szeretetét és mindenek feletti hatalmát, csak akkor vagyok képes a teljes odaszánásra. Akkor képes vagyok hálából engedelmeskedni, nem azért döntök az engedelmesség mellett, hogy betartsam a parancsokat, mert
félek az ítélettől, mert esetleg embereknek akarok megfelelni, hanem azért, mert érzem a
szívemben, hogy egyre jobban szeretnék Isten kedvében járni, kész vagyok örömmel megcselekedni, amit az Úr kér tőlem. Hálából, szeretetből engedelmeskedek neki. Mint gyermek
a szüleinek.
„Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem
ül le a gúnyolódók gyülekezetében, hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjelnappal eszében forgatja! Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza
gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgában.” (Zsolt 1)
Ez nap mint nap komoly döntések és akarat kérdése. Áldás, vagy átok.
A teljes odaszánás azt jelenti, hogy mindenben az ő akaratát keresem. Legyen az bármilyen
élethelyzet, bármilyen terület. A világban, a munkahelyen, a közösségben, a házasságban, a
családban, egy vitában. Nem válogatok, csipegetek, hogy ez még belefér, ez még biztosan
nem olyan nagy bűn, hiszen mindenki ezt csinálja. Legyen bennünk feltétlen tisztelet Isten
minden parancsával szemben.
„Tartsd meg engedelmesen mindezeket az igéket, amelyeket én parancsolok neked, hogy jó
dolgod legyen neked és utódaidnak mindenkor. Ha így cselekszel, azt jónak és helyesnek
tartja majd Istened, az Úr!” (5Móz 12,28)
„És reád szállnak mindezen áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te
Istenednek szavára.” (5Móz 28,2)
Amikor engedelmesen követjük az Isten akaratát, akkor telve vagyunk az ő erejével és Szentlelkével, így segít minket győzedelmes jobbjával minden élethelyzetben.
„De a bölcsesség igazolást nyer a tettei által.”(Mt 11:19)
Kérhetjük, és kérjük is imádságban Istentől a bölcsességet és világosságot, hogy meglássuk
akaratát életünkben, hogy megértsük terveit.
Juhász-Balogh Sára (Dunakeszi, 5. régió)
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Mt 11,16-19
„Kihez is hasonlít ez a nemzedék?”
Jézus kérdése ma is aktuális. Elég beleolvasni a sajtóba, meghallgatni a híreket, nézni a TV-t,
beszélni az ismerősökkel vagy ismeretlenekkel. Dől a kritika, az ítélkezés a másik ember,
kisebbségek vagy nemzetek ellen. Fröcsög a harag és gyűlölet hazánkban is, szólnak a
puskák és az ágyúk a világban.
Ahogy nem kímélték a prófétákat, nem kímélték Jánost sem, Jézust sem a maga korában, és
nem kímélnék most sem. Lehet, hogy Jánost ma Magyarországon nem fejeznék le, Jézust
nem feszítenék a keresztre, csak szájjal, tollal, internetes blogokkal mocskolnák, kiközösítenék őket a saját egyházukból.
Ha ma ezt nem teszik velünk, a Bokorral, az gond! Ha bizonyos mértékig elfogadottak
vagyunk, nem mocskolnak, nem gyűlölnek, nem tartanak ostobáknak minket, az még
nagyobb gond! A legnagyobb gond – legalábbis a számomra –, hogy velem sem teszik ezt!
Ennek csak egy oka lehet, hogy nem hirdetem és élem eléggé az örömhírt, hogy gyakran
elkerülöm, vagy kibúvókat keresek a küldetés teljesítése alól. Még nem a szűk úton járok!
Aki a jézusi úton jár, annak jézusi élete lesz. Gyurka bácsi azon járt! Börtönbe is zárták,
halálra is ítélték, egyháza is elítélte.
Vigh Sándor (10. régió)
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