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Jó ötlet /Kolossé 1, 19-20/
„Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg
önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán
kiontott vére által.” (Kolossé 1, 19-20)

Lukács 24, 13-15: Tanítványai
közül ketten aznap egy faluba
mentek, amely Jeruzsálemtől
hatvanfutamnyira volt, és amelynek
Emmaus a neve, és beszélgettek
egymással mindarról, ami történt.
Miközben egymással beszélgettek
és vitáztak, maga Jézus is melléjük
szegődött, és együtt ment velük.

„Tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék”. Isten jónak látta, jó ötletnek
tartotta testet ölteni, a születés fájdalmai között kisbabaként világra jönni, kitenni
magát az emberek korántsem tökéletes gondoskodásának. Miért tetszett ez neki?
Miért tartotta ezt jó ötletnek?
1. Tetszett neki, hogy annyi idő után újra személyesen találkozhat velünk
János 1, 10-11: A világban volt, és a
világ általa lett, de a világ nem ismerte
meg őt: a saját világába jött, de az
övéi nem fogadták be őt.

3. Tetszett neki, hogy elszakíthatatlanul összefonja velünk az életét
Lukács 24, 38-39: Miért rémültetek
meg, és miért támad kétség a
szívetekben? Nézzétek meg a kezeimet
és a lábaimat, hogy valóban én vagyok!
Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól!
Mert a szellemnek nincs húsa
és csontja, de amint látjátok,
nekem van.

2. Tetszett neki, hogy újra gondoskodhat rólunk minden szempontból
János 4, 4: Samárián kellett pedig
átmennie, és így jutott el Samária
egyik városához, amelynek Sikár
volt a neve.
Lukács 8, 26-27: Azután áthajóztak a
gadaraiak földjére, amely Galileával
átellenben fekszik. Amikor partra
szállt, a város felől szembejött vele egy
ember, akiben ördögök voltak.
Lukács 19, 5: Amikor Jézus odaért,
felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj
le hamar, mert ma a te házadban kell
megszállnom.

4. Tetszett neki, hogy még nagyobb méltóságra emeljen minket
János 1, 12: Akik pedig befogadták,
azoknak hatalmat adott arra,
hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazoknak, akik hisznek az ő
nevében.

