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Miért olyan nehezek az emberi kapcsolataink? /Prédikátor 8, 11-12/
„Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az emberi szív
gonosz indulattal.” (Prédikátor 8, 11)
Próbáljuk a legtöbbet adni, sokszor mégis sértődés és bántódás a vége. Annyira
vágyunk a megbocsátásra, mégis olyan nehéz megbocsátani. Miért olyan sok a
feszültség, és miért olyan nehéz szeretni és szeretve lenni?
1. Azért, mert a veszekedéseink nem Isten trónja előtt zajlanak
Prédikátor 8, 11-12: Mivel nem
ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek
fölött, azért van tele az emberi szív
gonosz indulattal, úgyhogy a vétkes
százszor is követhet el gonosztettet
hosszú időn át.
1Korinthus 11, 31-32: Mert ha mi
magunk ítélnénk meg önmagunkat,
nem esnénk ítélet alá. De amikor az
Úr ítél minket, akkor nevel, íhogy a
világgal együtt el ne vesszünk.

• Ne halogasd a rendezést!
Efezus 4, 26-27: Haragudhattok, de
ne vétkezzetek: a nap ne menjen le
haragotokkal, helyet se adjatok az
ördögnek.
• Légy proaktív!
Róma 12, 9-10: A szeretet ne
legyen képmutató. Iszonyodjatok a
gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a
testvérszeretetben legyetek egymás
iránt gyengédek, a tiszteletadásban
egymást megelőzők.
• Keresd Isten igazságait
a sajátjaid helyett!
Efezus 4, 32: Viszont legyetek
egymáshoz jóságosak, irgalmasak,
bocsássatok meg egymásnak,
ahogyan Isten is megbocsátott
nektek Krisztusban.
• Ne add fel!
2Mózes 3, 7: Az Úr pedig azt mondta:
Megláttam népem nyomorúságát
Egyiptomban, és meghallottam
segélykiáltásukat a sanyargatók miatt,
mert ismerem fájdalmukat.

2. Ha tudod, hogy kihez tartozol, és tudod, hogy mit tett érted, azt is
tudni fogod, hogy mit kell tenned
Prédikátor 8, 12: De én mégis tudom,
hogy az istenfélőknek lesz jó dolguk,
mert félik őt.

Gondolatok elvitelre:
1. Ki az, aki először eszedbe jut, ha a konfliktusok rendezéséről van szó?
2. Ha a konfliktusod, amire gondolsz,
      Isten trónja előtt zajlana, min változtatnál?
3. Melyik bibliai igazságot kezded el jövő héttől beépíteni az életedbe?

A mi időnk a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra!

