
A mi időnk

Mikeás 6, 10-12: Még mindig van 
bűnös ház bűnös kincsekkel tele, és van 
átkozott, hamis véka! Eltűrhetem-e a 
hamis mérleget és a zacskóban levő 
hamis súlyokat? Hiszen gazdagságuk 
csupa rablott holmi, a város lakói 
hazugságot beszélnek, csalárd nyelv  
van szájukban.

1Péter 5, 5-6:  Isten a gőgösöknek 
ellenáll, az alázatosaknak pedig 
kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát 
magatokat Isten hatalmas keze alatt, 
hogy felmagasztaljon titeket annak 
idején.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Hogyan egyszerűsíts az életeden? /Mikeás 6, 8/
„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy 
élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mikeás 6, 8)

A munkahelyi dolgaink összetettek. A családi életünk zsonglőrködés az idővel. A 
kapcsolataink bonyolultak. Istent szeretni pedig sokszor szinte lehetetlennek tűnik. 

Istennek van néhány praktikus tanácsa, hogyan egyszerűsítsünk az életünkön.

Izráel fiai nem ismerték Istent, ezért nem értették Istent, ezért nem követték Istent…
így a változás elmaradt az életükben.

Példabeszédek 21, 8:  Tekervényes 
a bűnös ember útja, de a tisztának az 
eljárása egyenes.

Mikeás 6, 1-5: Hallgassátok meg, 
amit az Úr mond! Tárd a hegyek elé 
peredet, hadd hallják meg hangodat 
a halmok! Halljátok meg, hegyek, az 
Úr perbeszédét, ti is, ősrégi alapjai a 
földnek! Mert pere van népével az 
Úrnak, törvénykezni akar Izráellel.  
Én népem, mit vétettem ellened, 
mivel bántottalak? Felelj nekem! 
Hiszen fölhoztalak Egyiptom földjéről,   
kiváltottalak a szolgaság házából. 
Elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot, 
hogy vezessenek. Én népem, emlékezz 
csak! Mit tervezett Bálák, Móáb 
királya, mit válaszolt neki Bálám, Beór 
fia, és mi történt Sittímtől Gilgálig? 
Akkor megismered az Úr igaz tetteit!
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2.  Törekedj szeretetre! [Értsd meg a te Istenedet!]

 
3. Légy alázatos Isteneddel szemben! [Kövesd a te Istenedet!]

 
1. Élj törvény szerint! [Ismerd meg a te Istenedet!]

Mikeás 6, 6-7: Mivel járuljak az Úr 
elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten 
előtt?  Talán égőáldozattal járuljak 
elébe, esztendős borjakkal? Talán 
kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, 
vagy az olajpatakok tízezreiben? 
Talán elsőszülöttemet áldozzam 
bűnömért, drága gyermekemet 
vétkes életemért?

Lukács 10, 41-42: Az Úr azonban 
így felelt neki: Márta, Márta, 
sok mindenért aggódsz és 
nyugtalankodsz, pedig  kevésre van 
szükség, valójában csak egyre. 
Mária a jó részt választotta, amelyet 
nem vehetnek el tőle.

 

Aki ismeri Istent, az érti Őt.
Aki érti Őt, az követi Őt.

Aki követi Őt, az elindul a változás útján.


