Lelki útravaló - Konfirmációi beszámoló - 2019. április 27.
Maga Jézus mondja: „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?”
(Máté 16,26)
A konfirmáció után, a világi életben sok-sok változás előtt álltok: továbbtanulás, pályaválasztás, párválasztás,
az önálló élet megkezdése…
- Azt is megtapasztaljátok, hogy a világban az tud érvényesülni, akinek: jó állása, kapcsolatai, háza, autója,
hatalma, hírneve… van
- Viszont nagyon fontos, hogy az ezek megszerzéséért folytatott harcban ne adjátok el a lelketeket az
ördögnek!
Jézus azt is mondta, hogy: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”
(János 14,6)
- az utolsó ítéletkor mindannyiunknak meg kell álljunk Jézus Krisztus ítélő széke előtt (a jobb keze felől?)
- akkor mit ér majd a világban megszerzett: ház, nyaraló, autó, vagyon, hatalom vagy hírnév? = SEMMIT
- MI FOG AKKOR SZÁMÍTANI? KI FOG ÜDVÖZÜLNI?
o aki hisz a megváltóban (aki hiszi, hogy az ő bűneiért, helyette halt meg Jézus), és vannak hitből,
hálából fakadó cselekedetei
- Mi fog tehát számítani? Az, hogy milyen volt az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk!
o I. nagy parancsolat: Istenkapcsolat – SZERESD ISTENEDET TELJES SZÍVEDBŐL…
▪ Ne legyen más Istened (bálványoknak szolgálsz: pénz, hatalom, hírnév…?)
▪ Isten nevét hiába ne vedd (megszenteled? beszélsz másoknak arról, hogy hogyan változtatta
meg az életedet?)
▪ Az Úr napját szenteld meg (imádkozol, olvasod a bibliát, jársz istentiszteletre, veszel
úrvacsorát?)
o

II. nagy parancsolat: kapcsolat a felebarátoddal – SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT…
▪ valóban az embertársad javát akarod?
▪ segítesz a bajában, betegségében?
▪ beszélsz neki az örömhírről, hogy megtérjen, hogy örök élete legyen?

Jézus ezt mondta a tanítványainak a mennybemenetele előtt: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében…” (Máté 28,19)
Az ószövetségben (Krisztus előtt) a próféták adták át Isten üzenetét a népnek
- Jézus volt a legnagyobb próféta (és vele lezárult a próféták kora)
- Jézus (a mennybemenetele előtt) az apostolokra, és azok tanítványaira, ránk bízta az Isten üzenetének
továbbadását – RÁM és RÁD
- Szeretjük annyira felebarátainkat, mint önmagunkat? -> tovább adjuk az örömhírt?
- Ki más fogja tovább adni, ha nem mi?
TEGYÜNK RENDET AZ ÉLETÜNKBEN, ÉS NE SODRÓDJUNK A VILÁGGAL!
- kezdjük ma a rendrakást! – ezt mindannyiunknak mondom!
- lépjünk a „mókus kerékből” és gondolkozzunk el!
- tegyük helyére életünkben:
o Istent (a teremtőt, a szeretet forrását, aki elküldte Jézust a világba értünk, elveszettekért)
o Jézust (aki vállalta helyettünk a halált, hogy nekünk örök életünk legyen)
o Szent lelket (akit, ha beengedünk a szívünkbe, képes átformálni azt: KŐSZÍV -> HÚSSZÍV
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