Erő az újrakezdéshez /Zakariás 8, 1-6/
„Ezt mondja a Seregek Ura: Fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni
Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város
terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken.” (Zakariás 8, 4-5)
Isten népe számára lehetetlennek tűnt, hogy megváltozzanak a körülményeik,
ezért elérte őket a fásultság körforgása:
Amikor nem látunk esélyt a változásra, elnehezül a szívünk –
Amikor elnehezül a szívünk, nem látunk esélyt a változásra
1. Isten számára bármilyen körülmény könnyebben megváltoztatható,
mint az emberi szív – Ne hagyd, hogy elnehezedjen a szíved!
Ezsdrás 4, 4-6: Ezért az ország népe
elcsüggesztette Júda népét, és elrettentette
őket az építéstől Tanácsadókat béreltek föl
ellenük Círus perzsa király uralkodásának
egész idejében, Dárius perzsa király
uralkodásáig, hogy meghiúsítsák
szándékukat. Ahasvérós uralkodása alatt,
uralkodása kezdetén írásban vádolták be
Júda és Jeruzsálem lakóit.

2. Az elnehezült szív elveszíti az Isten iránti érzékenységét. Egy dolog képes
kiemelni az elnehezült szívet a fásultság körforgásából: Isten szava
Ezsdrás 5, 1-2: De Haggeus próféta és
Zakariás próféta, Iddó fia prófétálni
kezdett a Júdában és Jeruzsálemben
levő zsidóknak Izráel Istene nevében,
aki fölöttük volt. Akkor Zerubbábel,
Sealtíél fia és Jésúa, Jócádák fia
hozzáfogott, és elkezdte Isten házának
az építését Jeruzsálemben. Velük voltak
Isten prófétái, akik támogatták őket.
Zakariás 8, 6: Ezt mondja a Seregek
Ura: Bár lehetetlennek tartja a
megmaradt nép, hogy ez így legyen
abban az időben, az én számomra
ez mégsem lehetetlen – így szól a
Seregek Ura.
Zsidók 12, 3: Gondoljatok rá, aki
a bűnösöktől ilyen szidalmazást
szenvedett el, hogy lelketekben
megfáradva el ne csüggedjetek.

Ezsdrás 4, 23: Mihelyt felolvasták
Artahsasztá király levelének a
szövegét Rehúm, Simsaj kancellár és
hivatalnoktársaik előtt, sietve Jeruzsálembe
mentek a zsidókhoz, és fegyveres erővel
leállíttatták a munkájukat.
Zakariás 8, 4-5: Ezt mondja a Seregek Ura:
Fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és
mindegyiknek bot lesz a kezében, mert
magas kort érnek meg. A város terei
megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik
vígan játszadoznak a tereken.
Lukács 21, 34: Vigyázzatok magatokra,
nehogy szívetek elnehezedjék mámortól,
részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól,
és hirtelen lepjen meg titeket az a nap.

Kérdések a hétköznapokhoz
1. Milyen helyzetek azok, amelyekben a leggyakrabban elnehezül a szíved?
Beszélgess róla az Úrral!
2. Amikor bekerülsz a fásultság körforgásába,
milyen eszközökkel próbálsz kilépni belőle?
3. Szoktad tapasztalni, hogy Isten szava kiemel a fásultság körforgásából?
Ha nem, tégy egy próbát!

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