Neked kell megtenned /1Királyok 1,5–6/
„Adónijjá, Haggít fia elbizakodottan ezt mondta: Én leszek a király! És szerzett magának
harci kocsikat, lovasokat és ötven férfit, akik előtte futottak. Apja azonban soha életében
nem vetette a szemére, hogy miért tesz ilyet.” (1Királyok 1,5–6)
A mulasztás abban áll, hogy bár tudnánk is tenni a jót, kellene is, mégsem tesszük.
Súlyos és veszélyes bűn ez, mert azt ássa alá, amire Isten teremtett minket. Ha viszont
engedelmeskedünk, a jó cselekvése győzelmet és áldást hoz.

2. Mulasztásunk azt ássa alá, amire Isten teremtett minket
Efezus 2,10: Mert az ő alkotása vagyunk, akiket
Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett,
amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok
szerint éljünk.
Máté 5,16: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az
emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

1. Mulasztás: lehetne is, kellene is, mégsem tesszük
Jakab 4,17: Aki tehát tudna jót tenni,
de nem teszi: bűne az annak.
1Királyok 1,20: Rajtad van egész Izráel
szeme, neked kell kihirdetned, hogy
ki ül utánad a trónra.

3. A jó cselekvése győzelmet és áldást hoz
1Királyok 1,29–30: Az élő Úrra mondom, …
hogy a te fiad, Salamon lesz utánam a király,
és ő ül a trónomra, úgy azt meg is cselekszem
még a mai napon.
Máté 21,31: Ő azonban így felelt: Megyek,
uram. De nem ment el. Ki teljesítette a kettő
közül az apja akaratát?

Kérdések a hétköznapokhoz
1. Miben mulasztasz? Mi az, amit most Isten eléd hoz?
2. Van-e valaki a környezetedben, aki mulasztással küzd, és talán éppen a
te segítségedre van szüksége?
3. Melyik az a terület az életedben, ahol a legkevésbé tudod, mit vár tőled Isten,
s ahol így fennáll a mulasztás veszélye?

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