Erősebb vagy, mint hinnéd /Zakariás 10, 1-5/
„Olyanok lesznek, mint a hősök, az utca sarába tapossák az ellenséget a harcban.
Harcolnak, mert velük van az Úr, még a lovasokat is megszégyenítik.” (Zakariás 10, 5)
Folyamatosan harcolunk. Megfelelési kényszerből, az elismertségért,
a továbblépésért, az igazunkért... Te tudod, hogy valójában
ki ellen és miért harcolsz? És tudod, hogy erősebb vagy, mint hinnéd?
1. A nem Istentől származó erőforrások valójában elszívják az erődet
Máté 28, 2-5: De a házibálványok
hazug kijelentést adnak, a jósok
rászednek látomásaikkal, haszontalan
álmokat beszélnek el, és amivel
vigasztalnak, mit sem ér. Ezért széledt
el népem, mint egy nyáj, nyomorúságra
jutott, mert nem volt pásztora.
Zsoltárok 115, 3-8: A mi Istenünk a
mennyben van, megalkotott mindent,
amit akart! A bálványok ezüstből
és aranyból vannak, emberi kéz
csinálmányai. Van szájuk, de nem
beszélnek, van szemük, de nem látnak.
Van fülük, de nem hallanak, van
orruk, de nem szagolnak. Van kezük,
de nem tapintanak, van lábuk, de nem
járnak, nem jön ki hang a torkukon.
Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik
és mindazok, akik bennük bíznak.

2. Együtt vagyunk erősek
Zakariás 10, 4: Közülük való a sarokkő, közülük
a sátorcövek, közülük való a harci íj, közülük kerül
ki minden elöljáró is.
Róma 12, 4-5: Mert ahogyan egy testnek sok
tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a
feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban,
egyenként pedig egymásnak tagjai.
Máté 26, 37-38: Maga mellé vette Pétert és
Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és
gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk:
Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok
itt, és virrasszatok velem!

3. Amíg az Úr oldalán állsz, harcolnod kell, de mindig lesz hozzá erőd
Zakariás 10, 5: Olyanok lesznek, mint a
hősök, az utca sarába tapossák az ellenséget a
harcban. Harcolnak, mert velük van az Úr,
még a lovasokat is megszégyenítik.
Efezus 6, 12: Mert mi nem test és vér ellen
harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a
sötétség világának urai és a gonoszság lelkei
ellen, amelyek a mennyei magasságban
vannak.
Jeremiás 12, 5: Ha gyalogosokkal futva
is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal
versenyezni? Ha csak békés tájon érzed
biztonságban magad, mit fogsz csinálni a
Jordán sűrűjében?!
Zsidók 12, 4: Mert a bűn ellen való harcban
még nem álltatok ellen egészen a vérig.

Kérdések a hétköznapokhoz
1. Vedd számba, mi lehet az, amire te erőforrásként tekintesz,
de valójában elszívja az erődet!
2. Szoktál úgy gondolni a gyülekezetre, és benne a testvéreidre,
mint akikkel együtt még erősebbé válhatsz, mint egyedül?
3. Hogyan hat rád az az igazság, hogy az Úr oldalán harcolnod kell?
Megrémít vagy megerősít?

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