Isten akarata, hogy a
vallásosságunkból megtérjünk

• A Biblia világosan tanítja:a keresztény ember
nem önmagában elszigetelt lélek, akinek
magányosan kell élnie vallásos életét.
• A Biblia világosan tanítja: a „maga módján
hívő ember” ugyanúgy önmagára néző, önös,
önző életfelfogású, mint az ateista, Istent
tagadó.
• A Biblia világosan tanítja: a vallásos és a hívő
ember közötti alapvető különbséget

Vallásos hit jellemzői:
• Istent távol tartja személyes döntéseitől: párválasztás,
munkahely választás, pénz és időtöltési szokásaitól.
• A vallás önmaga elképzeléseiből, saját lelki és fizikai
szükségleteinek kielégítésére törekszik.
• A vallás az embert, önmagát tekinti viszonyulási pontnak.
Isten kijelentését, a Bibliát nem tekinti életkérdésnek.
• A vallásos ember nem érti és nem látja az életében a BŰN
/ Istentől elfordulás, céltévesztés / lényegét és jelenlétét.
• A vallásos embernek nincs üdvösség tudata, tehát élete nem
örvendező, hálaadó és lelki szabadságot megtapasztaló.
• A vallásos ember kérdése: „mit tehetek a vallásomért?”

A Jézusba vetett hit jelemzői
• Személyes döntéseiben Isten akaratát keresi / imádkozik, Bibliát olvas /
• Kapcsolataiban Jézus személye és példája iránymutató

• Életében a legfontosabb motiváció: a hála
• Újjászületett gondolkodásában önismerete változik.
• Folyamatosan keresi az életében Isten akaratát
• A bűn életében személyes megtapasztalás
• A golgotai kereszt értelme és képe személyes erőforrás
• A Lélek ismerete és eligazítása a személyes életét formáló valóság

Keresztény tökéletesség
• nem lelki öröm, nem látomások, sem prófétai gondolkodás
• nem bűntelenség, elérhetetlennek tűnő makulátlanság
• hanem, hogy akaratunk teljesen megegyezzék Isten
akaratával, és pedig abban a pillanatban, amikor fölismertük
azt, azonnal és teljes szívünkből magunkévá tegyük.
• Ez a tökéletesség tehát abból áll, hogy megtesszük Isten
akaratát, és olyanná válunk, amint Ő akarja.
• a keresztyén tökéletesség nem több mint szüntelen
engedelmesség.
• „Ha valaki hallja én tőlem e beszédeket és megcselekszi
…” (Máté 7:24)

Keresztény tökéletesség
•
•
•
•
•
•
•

Isten akaratának megértéséhez szükséges:
lelki csendességben párbeszéd készség: Ige olvasás, imádság,
Igehirdetés, Biblia óra
lelki nyitottságban párbeszéd: imádkozni minden helyzetben,
mindenhol, mindenkor
amit megértünk, azt meg akarjuk tenni. / saját elképzelésünk
befolyását igyekezzünk kiküszöbölni/
Isten akaratát folyamatosan kell keresnünk / nem csak
problémáinkban /
Isten ígéretein kell nyugodnia életünknek, nem az érzéseinken
vagy az élményeinken, vagy az elképzeléseinken, gondolatainkon
Isten leggyakrabban a hétköznapok szokásos, megszokott
feladatain át vezeti az embert.
Isten csak a megtért és a Szentlélek uralma alatt álló ember
számára tudja akaratát megjelenteni / kire hallgatok?/

Keresztény tökéletesség
Isten eszközei akaratának kijelentésében:
• Szentírás “Isten és az Ige egy” Jn1,1
Isten Igéjével szemben tanúsított magatartásunk valójában Istennel
szemben tanúsított magatartásunkat tükrözi. Nem szeretjük jobban
Istent, mint az Ő Igéjét, nem engedelmeskedünk Neki jobban, mint
Igéjének, szívünkben, életünkben nincs több hely Isten számára, mint
amennyi Igéjének számára.
• A megszentelt józan ész. Ha átformálja a gondolkodásunkat (Róm
12:1-2), ha a szívünk, életünk a Neki való engedelmesség vágyával van
tele, akkor egyszerűen „rászokhatunk arra”, hogy Isten szemével
lássuk a dolgokat
• A kötelesség Kötelességünk a mindennapi munkában, szolgálatban
való helytállás is, mégpedig úgy, hogy Urunk sohasem a
mennyiségben gyönyörködik, hanem az Ő dicsőségére végzett
lelkiismeretes munkában

Keresztény tökéletesség
• Időzítés
„Mindennek rendelt ideje van” PrédEz az idő az Isten által alkalmasnak
tartott idő, nem mi szabjuk meg, és higgyük el, hogy Ő jobban tudja,
hogy mikor és mire van szükségünk, mint mi magunk.
• Isten vezetése embereken keresztül
„mert a bölcs hallgat a tanácsra.” (Péld 12:15) ” Ha ketten közületek
egy akarattal lesznek … megadja nékik az én mennyei Atyám ” (Mt
18:19)
• Isten vezetése a körülményeinken keresztül
Minden, ami történik velünk és körülöttünk, Isten elrendelő vagy
megengedő akaratának következménye. Minden földi dolog kezdete
az égben van.
• Gondolataink, vágyaink, képességeink, lelki ajándékaink is válhatnak
irányító eszközzé az Úr kezében, melyek által a helyes útra terelhet
bennünket.

Keresztény élet összefoglalása
• Urunk a kereszt követésére, az Igazság bátor
képviseletére, a „menny meredek lejtőjére” való
felkapaszkodására hívott el bennünket.
• ez gyakran jár lemondással, áldozattal, veszteséggel –
önmagunk megtagadásával.
• De megtanít bízni, megtanít hűségesen
engedelmeskedni, alázatban tart, s megtanít egyedül
kegyelemből élni, nem önmagunkra, saját
cselekedeteinkre tekinteni, hanem szüntelenül az ég
felé nézni. Mert ez Isten akarata …

