3. Kineveti a hatalmasokat – Cinizmus
[Isten népének hozzáállása: tekintélytisztelet]

Identitás és korszellem /Habakuk 1, 5-11/
„Csúfot űz a királyokból, kineveti a hatalmasokat. Nevet az erődítményeken, sáncot
emel a földből, és elfoglalja őket. Azután mást gondol, és továbbmegy. Vétkes ő, mert a
saját erejét isteníti.” (Habakuk 1, 10-11)
Tényleg mindig győzni kell? Tényleg mindig csak a jobb eredmény számít? Tényleg
mindig csak előre vezet az út? És mi történik akkor, ha mégsem?

Habakuk 1, 10: Csúfot űz a királyokból,
kineveti a hatalmasokat.
1Péter 2, 17: Mindenkinek adjátok meg
a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az
Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.

Ha figyelmesen olvasod a Bibliát, megérted azokat az évezredes
viselkedésmintákat, amelyek az embereket mozgatják
1. Önmaga szabja meg törvényét – Individualizmus
[Isten népének hozzáállása: engedelmesség]
Habakuk 1, 7: Rettenetes, félelmetes ez
a nép, önmaga szabja meg törvényét és
méltóságát.
Lukács 16, 17: Hamarabb elmúlik az ég és
a föld, mint hogy a törvényből egyetlen
vessző is elveszne.

4. A saját erejét isteníti – Egoizmus
[Isten népének hozzáállása: alázat]
Habakuk 1, 11: Azután mást gondol,
és továbbmegy. Vétkes ő, mert a
saját erejét isteníti.
1Péter 5, 6: Alázzátok meg tehát
magatokat Isten hatalmas keze
alatt, hogy felmagasztaljon titeket
annak idején.

2. Arcuk csak előre néz – Perfekcionizmus
[Isten népének hozzáállása: felelősségvállalás]
Habakuk 1, 9: Erőszakos szándékkal
érkeznek mindnyájan, arcuk csak előre
néz, annyi foglyot ejtenek, mint a föveny.
Lukács 10, 33-34: Egy arra utazó
samaritánus pedig, amikor
odaért hozzá és meglátta, megszánta,
odament, olajat és bort öntött sebeire, és
bekötötte azokat.

Gondolatok elvitelre:
1. Melyik emberi viselkedésmintázat az, amivel a leggyakrabban találkozol a
környezetedben? Hogy hat ez rád?
2. Melyik isteni viselkedésmintát nehéz beépítened az életedbe? Miért?
3. Melyik területen kellene változtatnod, hogy a gyülekezetünk még hitelesebben tudja
képviselni az Urat?

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