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Ezután találkozik egy nagy zöld sárkánnyal.
(Ez csak egy film, elnézésetek kérem!) Van
egy jelenet, amelyben a fiú a zöld sárkány
előtt áll, és azt kérdezi tőle:

Szerkesztői levél: mint a kisgyermekek

Lukács evangéliuma 18. rész

„Most meg fogsz enni engem?”

15. Vivének pedig hozzá kis gyermekeket is,
hogy illesse azokat; mikor pedig a tanítványok
ezt látták, megdorgálák azokat.
16. De Jézus magához híván őket, monda:
Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám
jőjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az
Istennek országa.
17. Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen nem megy be abba.

Ahogy a történet folytatódik, a sárkány és a
kisfiú összebarátkoznak az évek alatt. Más
emberek meglátják őket, és egy legendát szőnek a kisfiú és a sárkány köré. A történet úgy
folytatódik, hogy a felnőttek beleavatkoznak
az eseményekbe, és egy elkeseredett háborút
indítanak, hogy elpusztítsák a sárkányt.

Szóval mi az, ami a gyerekeknek van, és a felnőtteknek már nincs?
Nagyon kedvesek? Nem, nem mindig. Ártatlanok? Nem igazán. Nagyon ügyesen ki tudják
számítani hogyan rendezhetik a dolgokat úgy,
hogy nekik jó legyen. Akkor mi az, ami nekik
van?
A legutoljára Ausztráliába utaztunk, Netty és
én sok időt töltöttünk a repülőgépen. Mit teszel, ha el akarod ütni az időt? Megpróbálsz
aludni, olvasni vagy filmet nézni. Hihetetlen,
hogy az ember miből merít ötletet néha, nem
igaz?

Mire is jöttem rá ebből?
Arra, hogy a gyerekek el tudnak fogadni csodálatos és ismeretlen dolgokat, kérdések nélkül. A felnőttek fenyegetve érzik magukat,
hogyha valami ismeretlen a számukra. Általában agresszívan reagálnak, és megpróbálják
elpusztítani azt.

Így aztán megnéztem egy gyerekeknek szánt
filmet. Az volt a címe, hogy „Elliot, a sárkány”
(szószerinti fordítása: „Peti sárkánya”). A történet úgy kezdődik, hogy egy kisfiú a szüleivel
együtt késő este egy sötét erdőn keresztül autózik. Az autóval karamboloznak, és a kisfiú
szülei meghalnak a balesetben. A kisfiú pedig
az erdőbe menekül.

A gyerekek félelemmel vegyes csodálkozással
tudnak fordulni az új dolgok felé, nagy képzelőerejük van. A gyerekek el tudnak játszani
egy darab fával, ami repülőgép lesz nekik, és
fel tudnak vele repülni a levegőbe.
Megvan a képességük, hogy a világ lenyűgözze őket. (ahogyan én hívom ’Wow’ képesség)
Szóval mire is gondolt Jézus?
Ha felnőttként nem vesszük fel a gyermeki
lelkületünket, hogy el tudjunk hinni (általában) hihetetlen dolgokat, akkor nem leszünk
képesek rácsodálkozni arra sem, hogy milyen
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hatalmas tervet készített Isten az emberiség
számára, és arra sem, hogy milyen hatalmas
Isten.

A beszédben hallottuk:


Gondolkoztatok már azon, hogy mi Isten tervének a határa? Csak ennek a bolygónak, és a
rajta élő embereknek szánta, vagy az egész
galaxisnak, vagy az egész univerzumnak,
vagy még ennél is tovább megy?





Nem létezik a csodálkozásnak határa a gyerekeknél. Mi mire vagyunk képesek rácsodálkozni? Megfáradtál egy picit? El tudjuk képzelni milyen hatalmas is Isten?




Tartsuk meg és őrizzük gondosan a képességünket arra, hogy rácsodálkozzunk a dolgokra. Mindannyian emlékszünk rá, mennyire
lenyűgözött minket Isten, amikor újraszülettünk. Ne veszítsük el ezt az érzést.







Ps Piet Visser
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A nehézségek közepén is tudunk békét
tapasztalni a szívünkben.
A mi hozzáállásunk + az Úr keze = eredmények
Ne gondolj magadra úgy, mint egy kis
tücsökre!
A viselkedésünk elárulja a gondolatainkat.
Azok, akik Istent megismerték nem csak
beszélnek, hanem cselekednek.
Semmilyen nehézség nem túl nehéz az
Úrnak.
A mi Istenünk egy gyakorlatias Isten.
A helyzetünk fölé tudunk emelkedni.
Forduljunk el mindentől, ami aláássa a
hitünket.
Isten jelenlétében élünk, ahol minden lehetséges.
Semmi felől ne aggódjatok, semmi se zavarja meg a látásotokat.
Mindig lelkileg kell reagálni a mindennapi, természetes problémákra.
Mindannyian elfoglaltak vagyunk, de
kell, hogy időt szakítsunk egymásra.
Bocsáss meg, azonnal!
Figyelj oda Krisztus MINDEN szavára.
A legnagyobb áldás, amit kaphatunk az
az idő.

