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Pastor Bob Caldwell vendégtanítása
Pál levele a Filippibeliekhez 3: 9-14
Pál apostol élete Bob számára is példa, szíveinket szeretné megérinteni, és a
sajátját is. Pál nem átlagkeresztény volt, tisztelet iránta, harcos lelkületű, sokat
szenvedett, sokat is tett
Mit tanít ez nekem? Mit jelent számomra? Mit jelent az én életemben?
Amikor tanulok valamit életem során, próbálok olyat keresni, akitől tanulhatok. Pl.
zongorista is, próbálok hozzá hasonlítani. Bob számára is ilyen példa Pál apostol,
Isten az, aki meghatározza, hol tevékenykedjek életemben, Ő be tudja tölteni
mindazt, amire elhívott
Pált mi motiválta? Honnan volt hozzá ereje?
14. vers Olyan ember volt, aki tisztában volt élete céljával egyértelműen,
nyilvánvalóan tisztában volt vele, fontos volt számára.
(Fil. 3:14 ) …amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az
Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
A cél felé futni, szenvedéllyel, nagy intenzitással, a múltat magam mögött
hagyni
Kérdés: Mi a mi elhívásunk a mi életünkben?
Pál ezt a levelet idős korában, az utolsó levelek között írta, de a szenvedélyes
tűz akkor is úgy lobogott benne, mint fiatalember korában- ez mércét állít elénk,
mi is elérhetjük .
Mik az elsődleges céljai Pálnak? – nem csak, amiket munkája során elvégzett,
ezek melléktermékek csak
9- 10. vers Istent követte, kereste, szerette nagyon szenvedélyesen, ez volt
mélyrehatóan a szívében- ebből következett a sokfajta munka.
9. vers Istennel való kapcsolata szilárd alap, soha meg nem rendül. Előtte Pál
vallásos életet élt, próbált tökélyre jutni, próbálkozott- ez olyan, mint aki
folyamatosan készülődik vacsorára, de soha nem jut el, - van, aki odaül és
vacsorázik. Másik példa: Sziklás hegységben feljutni a tengerszemekhez, van, aki
erőlködik, de soha nem jut oda, de aki feljut oda, az gyönyörködik, az egy más
világ! Pál is felfedezte, megtalálta magát Krisztusban, megértette, elfogadta őt,
befogadta Jézust, Isten tökéletesen elfogadja, felér a hegytetőre, élvezi a
gyönyörűséget.
10. vers Megismerni Istent = fontos az idős Pál számára. Gondolkodjunk el ezen,
hogyan mondhatja- Újszövetség egy részét ő írta, sok tapasztalata van, sokat
próbált.
Konklúzió: Isten megismerése nem egy pillanat alatt történik, 5-10-20 év alatt
sem, de ez tette azzá, akivé lett.
Sok kereszténynek nem terem gyümölcsöt az élete, ez vajon a lelkipásztor
hibája? Kinek a hibája? Egyénenként, saját magunkban keresni : Istent mennyire
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szeretném megismerni? Ő nem bújócskázik velünk, aki keresni fogja, az meg is
találja.
Minden nap, egyre jobban megismerni- Így kapott tőle erőt ahhoz, amit
elvégzett.
( Róma . 8 ) szörnyűségek, veszélyek, sátán, démonok, létező lelkek- felsorolás,
lista: mi van a világban? Mégis győzedelmeskedik, másokat pedig leigáz. Mi a
különbség?
Nem lehet elszakítani Isten szeretetétől!
Semmi nem választja őt el Isten
szeretetétől, semmi nehézség , amiben azt mondja: Isten nem szeret. – Isten+
mi= abszolút többség. Isten velünk- ki lehet ellenünk?
Honnan tudja Pál? Nem elég másokat hallani erről, ezt követte a saját életében!
Személyesen tapasztalja meg: szilárdan áll, Isten szereti őt, ebből merített erőt
a bukott világban. Elsődleges célja: győz a nehéz helyzetek fölött.
( 2 Kor. 3: 18) Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal
szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az
Úrnak Lelkétől.
Hatalmas csoda történik- egyre jobban megismerem, Krisztus ilyen , Ő bennem
él, van remény a változásra, hasonlóvá válok
Sokan próbálnak megváltozni, nem sikerül, esetleg feladják: egyszerű technikaKrisztus Jézus ismerete, megismerni, ki is Ő? –ez feléleszti, ami bennünk van, Ő
már bennünk van-, átváltoztat, megbocsát, ez lenyűgöző, elvileg én is
megtehetem a megbocsátást.
10-11. vers Ezeket tette, Krisztusban tette. Őbenne állnak helyre a dolgok.
Mi a hasznunk ebből? Hatalmat ad, hogy legyőzhető a halál. Bobot egész életében
követi a lelki értelemben vett halál lehetősége, tönkreteheti a szellemi életét – a
feltámadás ereje bátorít. Aki hisz, az megkapja már most azt az erőt. A sátán
megpróbálja tönkretenni, de az élővíznek folyamai jönnek elő a szívemből…
10. vers szenvedés fontossága, Pál szerint a szenvedés jó dolog , a keresztények
életében vajon hol van , az első 10 dologban vajon benne foglaltatik-e, hajlandóak
vagyunk-e szenvedni, kész lennél- e meghalni Jézusért? Vállalom-e, kész vagyoke megosztani a többiekkel, amit Ő tett?
10. vers …hasonlóvá lévén az ő halálához.
Mit jelent ez? Meg kell halni a saját elképzeléseinknek ahhoz, hogy mások javára
szolgálhassunk. Pál meg akar halni, szenvedni akar: sokat tud, amit mi nem, a
magnak meghalni képletesen, hogy teremjen. Hagyni Krisztus munkálkodását,
letegyük az életünket elé, Ő reménységet ad, ebben az életben megismerni Őt,
elvégezni, amit Ő akar ebben a világban.
Minden nemzedékben vannak, akik javítani akarnak, ez a legnagyobb forradalom,
ezért élni, életedet adni, csatlakozz Jézus Krisztushoz! Elhozni a gyógyírt, egy
ország, ami soha nem múlik el!
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Egy élet, ami gyorsan elmúlik, utána az lesz, amit Jézus Krisztusban teszünk.
Jézusért éljünk!
ÁMEN
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