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Vakfoltok /Lukács 18-18-27/

2. Sokszor épp azok a dolgok állnak Isten és közénk, amikkel
különösen gazdagon megáldott minket. [Az adottságaink a legfőbb
eszközök lehetnek Isten megismerésében, de ha előtérbe kerülnek, ezek
válhatnak a legfőbb akadályokká.]

„Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: Még egy fogyatkozásod van: add el minden
vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess
engem! Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt.”
(Lukács 18, 22-23)

Lukács 18, 21-23: Ő pedig így
szólt: Mindezeket megtartottam
ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus
ezt hallotta, így szólt hozzá: Még
egy fogyatkozásod van: add
el minden vagyonodat, oszd
szét a szegényeknek, és kincsed
lesz a mennyben, azután jöjj, és
kövess engem! Az pedig, mikor ezt
meghallotta, nagyon elszomorodott,
mert igen gazdag volt.

Mindnyájunknak vannak vakfoltjai. Olyan láthatatlan akadályok, amelyek
meggátolnak minket abban, hogy felismerjük, ha hibázunk. Az a kérdés, mit teszünk
akkor, amikor Jézus feltárja előttünk a vakfoltjainkat.

1. Ha közeledni kezdesz Jézushoz, ne lepődj meg, ha elkezdi
lebontani a közöttetek lévő akadályokat [bálványokat].
Lukács 18, 18-20: Akkor egy előkelő
ember megkérdezte tőle: Jó Mester
mit tegyek, hogy elnyerjem az örök
életet? Jézus ezt válaszolta neki: Miért
mondasz engem jónak? Senki sem jó
az egy Istenen kívül. A parancsolatokat
tudod: „Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj,
ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat
és anyádat!”
Márk 10, 21: Jézus rátekintett,
megkedvelte őt, és ezt mondta neki:
Egy hiányosságod van még: menj, add
el, amid van, és oszd szét a szegények
között, akkor kincsed lesz a mennyben;
azután jöjj, és kövess engem!

3. Amíg a saját bálványaink megszentelését várjuk Jézustól, mindig
szomorúan fogunk távozni. [Mert Ő mindig az ő parancsolataihoz fog
irányítani minket.]

János 3, 36: Aki hisz a Fiúban,
annak örök élete van, aki pedig nem
engedelmeskedik a Fiúnak, nem
lát majd életet, hanem Isten haragja
marad rajta.
1Sámuel 5, 2-4: Fogták a filiszteusok
az Isten ládáját, bevitték Dágón
templomába, és odatették Dágón
mellé. Amikor az asdódiak másnap
fölkeltek, Dágón arccal a földön
feküdt az Úr ládája előtt. Akkor
fogták Dágónt, és visszatették a helyére.
Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágón
arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt,
Dágón feje és a két kézfeje pedig
letörve a küszöbön volt, úgyhogy
csak a dereka maradt egyben.
Lukács 6, 46: Miért mondjátok
nekem: Uram, Uram – ha nem teszitek,
amit mondok?
Hóseás 8, 12: Előírhatok nekik ezernyi
törvényt, azt gondolják, nem tartozik
rájuk.

Minden egyes istentisztelet a gazdag ifjú helyzetét teremti újra
számunkra. A kérdés az, hogy tovább tudsz-e lépni, mint ő?

