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A bűnnel vívott harc Arra kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok el azon, hogy miért
teszitek, amit tesztek? Miért öltözöl, úgy ahogy öltözöl? Miért hordasz ékszereket? Miért
teszed azt, amit teszel a pénzeddel? Miért teszed, amit teszel az időddel? Miért nézed, amit
nézel a tévében, a moziban vagy a számítógépen? Miért teszed, amit teszel a számítógépen?
Mindezeket azért teszed, hogy dicsőítsd Istent? Abban a hitben élsz, hogy amit teszel,
dicsőséget hoz Istennek, „mert minden, ami nem hitből származik, az bűn.” (Róma 14:23)
„Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére
tegyetek!” (1Kor 10:31) Olyan emberek kell legyünk, akik gondolkoznak. Ne azért tegyél
valamit, mert mások is azt csinálják az iskolában. Ne azért tegyél valamit, mert mások is azt
csinálják a munkahelyeden. A világi rendszer mindenhol körülvesz bennünket. Azért tegyed,
amit teszel, mert az Isten Igéje igazolja cselekedeteidet. Punktum.
Megtévesztő vágyak motiválnak? Vagy világi kívánságok? A vágyad a tested vagy a
lelked ellen áll harcban; a bűnök által szított szenvedélyek vezérelnek téged? Vagy az Istennek
tetsző életmód vezérel? Fontos, hogy feltegyük magunknak ezt a kérdést. Mi az indítékunk?
„Hát, azért öltözködök így, mert fel akarom hívni ennek a srácnak a figyelmét.” Remélem,
látjátok, hogy mi itt az indíték. Pedig a Biblia elmondja, hölgyeim, hogy: ha fel szeretnétek hívni
egy srácnak a figyelmét - olyan srác figyelmét, akire valóban vágynotok kellene - akkor azon
kellene dolgozzatok, hogy szelíd és csendes legyen a lelketek. Az Igében ezt írja az 1 Péter 3.
Srácok, ha azért jártok konditerembe, hogy a lányok rátok figyeljenek, azért teszitek,
mert szeretnétek kigyúrtak és nagyok lenni és a világhoz hasonlítani. Van persze, akinek
használ a testedzés. Ha segít neked az önfegyelmezésben, és abban, hogy jobban érezd
magadat, Hogy közel sem legyél olyan fáradt napközben, ezért kevesebb alvással is beérd és
egyszerűen csak jól érzed magad tőle, akkor az edzésnek megvan a maga helye. De az
istenfélelem vezérli?
És milyen ruhát viselünk? Úgy értem, azért hordod, amit hordasz, mert azzal dicsőíteni
szeretnéd Istent? Adakozol, használod a pénzedet oly módon, hogy az Istent dicsőíti? Mi
motivál téged a pénzköltésben? Ha eldöntöd, hogy veszel egy televíziót vagy nem. Ismerek
olyan keresztényeket, akiknek van tévéjük, és olyanokat is, akiknek nincs. Mi motivál téged? Mit

szeretnél elérni általa?
Miért eszel, úgy, ahogy eszel? Vagy miért iszol úgy? Ha most azt mondod, hogy „Nos,
a Biblia megengedi, hogy igyak alkoholos italokat.” Fel kell tedd a kérdést, miért? Miért teszed
ezt? Istent dicsőítő motiváció áll mindezek mögött? Nem dicsőíti Istent, ha olyan dolgokat
cselekszel, amelyek testvéred bukását okozhatják és pont őelőttük teszed ezt. Ha a hús vagy
az ital a testvéred bukásához vezethet, akkor tartózkodnod kellene tőlük.
Miért cselekedjük, amit csinálunk? Meg akarjuk nyerni az embereket Krisztusért?
Hudson Taylor úgy öltözködött, mint egy kínai, hogy megnyerje őket. És meg is nyerte őket! Pál
minden embernek mindenné lett, hogy megmentsen némelyeket. (1Kor 9:22) Azért, hogy
valamiképpen megmentsen némelyeket. Látod, amikor a szeretet vezérel, és arra vágysz, hogy
mások megmeneküljenek, amikor arra vágysz, hogy növekedj; amikor arra vágysz, hogy még
szentebb legyél; amikor arra vágysz, hogy még szelídebbé válj, még nagyobb bibliaismerettel
rendelkezz; amikor arra vágysz, hogy „ne okozz a testvérednek semmiféle megütközést”, látod
vágyaid mögött a motivációt? Szemben azzal, amikor csupán élvezetekre vágysz és azért
teszed, amit teszel, mert szórakozni szeretnél. Azért teszed, amit teszel, mert élvezetekre
vágysz. Azért teszed, amit teszel, mert be akarod tölteni ezeket a vágyakat. Ez veszélyes
terület. Figyelj. Ezek a szenvedélyek a lélek ellen törnek.
És folyamatosan van olyan, aki a lelkét veszti ebben a csatában. Isten kegyelme, ereje
és hatalma által maradj meg Krisztusban! És keresd azt az életet, amely mögött helyes
motivációk találhatóak. Rendeld alá a gondolataidat és a motivációidat Krisztusnak, mindenkor.
Vesd magad alá Krisztusnak, hogy a szeretet vezéreljen, irányítson és motiváljon téged.
Engedd, hogy a szeretet uralja az életed! Engedd, hogy az Isten iránt és a felebarátod iránt
érzett szeretet uralja az indítékaidat. Nem szenvedélyek, hanem a szeretet. Uram, segíts
nekünk ebben.
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