
A mi időnk

1. Tisztában vagy vele, hogy milyen értékes és becses vagy Isten számára még a nehéz 
helyzetekben is? Ha nem, mi az, ami nem engedi közel hozzád ezt az igazságot?

2. Hogyan értékeled az emberek eredményeit a környezetedben? 
Vonzó a számodra akkor is, ha tisztességtelen döntésekkel érték el őket?

3. Min kellene változtatnod ahhoz, hogy a Menny perspektívája 
legyen az alapértelmezett a hétköznapjaidban?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tisztánlátás: hogy elkerüld a rossz döntéseket /Malakiás 3, 13-20/

„Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten 
tisztelői és az őt nem tisztelők között.” (Malakiás 3, 18)

 
Az életük során folyamatosan döntéshelyzetekbe kényszerülünk. Ki tanít meg 
minket jól dönteni? Hogyan kell jó döntést hozni? Honnan tudhatjuk, hogy jó 
döntést hoztunk-e?  Le lehet-e egyszerűsíteni a döntéshelyzeteink vívódását?

Ahhoz, hogy jó döntéseket tudj hozni, a Menny perspektíváját kell 
alapértelmezettnek beállítanod a döntéshelyzeteidben

Malakiás 3, 14-15: Azt mondtátok: 
Hiábavaló az Istennek szolgálni, mi 
haszna, hogy teljesítettük, amit elrendelt, 
és hogy gyászban jártunk a Seregek Ura 
előtt? Inkább a kevélyeket tartjuk 
boldogoknak, hiszen a gonosztevők 
gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis 
megmenekülnek.

Malakiás 3, 16: Amikor erről beszélgettek 
egymás között azok, akik félik az Urat,  az 
Úr figyelt, és meghallotta. És beírták egy 
könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, 
akik őt félik és megbecsülik nevét. 

Malakiás 3, 18: Akkor ismét látni fogjátok, 
hogy  különbség van az igaz és a bűnös 
között, az Isten tisztelői és az őt nem 
tisztelők között.

Malakiás 1, 6-8: Ti ezt kérdezitek:
Mivel vetettük meg nevedet? Azzal, hogy 
oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. – 
Mivel tettük tisztátalanná? – kérdezitek. 
– Azzal, hogy az Úr asztalát semmibe 
veszitek. Mert vak állatot hoztok áldoza-
tul, és nem tartjátok rossznak. Sántát 
vagy bénát hoztok, és nem tartjátok 
rossznak.

#TIZENNYOLCADIK RÉSZ 2021. 04. 25

 
Gondolatok elvitelre:

 
1. Tisztán kell látnod önmagadat 

 
2. Tisztán kell látnod az embereket 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
3. Tisztán kell látnod a végső célodat

Malakiás 2, 13-14: Továbbá ezt teszitek: 
könnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok 
és sóhajtoztok, mert nem tekint már az 
áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen 
tőletek. Ezt kérdezitek: Miért nem? – 
Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy 
hűtlen lettél ahhoz, akit ifjúkorodban 
feleségül vettél, pedig ő a társad, a 
feleséged, akivel szövetség köt össze.

Malakiás 3, 8-10: Becsaphatja-e 
Istent az ember? Ti mégis be akartok 
csapni engem! Ezt kérdezitek: Mivel 
akarunk becsapni? –  A tizeddel és a 
felajánlásokkal!  Átok sújt benneteket, 
az egész népet, mert be akartok csapni 
engem! Hozzátok be a raktárba az egész 
tizedet, hadd legyen eleség a házamban, 
és így tegyetek próbára engem! – mondja 
a Seregek Ura.  Meglátjátok, hogy 
megnyitom az ég csatornáit,  és bőséges 
áldást árasztok rátok.

Malakiás 3, 18-20: Eljön az a nap, 
amely olyan lesz, mint az izzó 
kemence. Olyan lesz minden kevély és 
minden gonosztevő, mint a pelyva, és    
elégeti őket az az eljövendő nap.   
[…] De fölragyog majd az igazság 
napja számotokra,  akik nevemet 
félitek.

 Zsoltárok 19, 9:  Az Úr parancsolata 
világos, ragyogóvá teszi a szemet.
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