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Szerkesztői levél: Mások vagyunk/különbözünk másoktól

Feléledési Közösség

38 És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy
nem követ engem, nem méltó én hozzám.
Hogyan lehet ez tehát egy „keresztény”
gondolat?
Igazán egyszerű: arról szól az egész, hogy a
jót és a gonoszt felismerjük.
Tehát mi a jó és mi a gonosz?
Megint nagyon egyszerűen: a jó az, aminek
jó vége/kimenetele/eredménye lesz, rossz
az, aminek rossz vége/kimenetele/eredménye lesz.

Amikor fiatalabb voltam, mielőtt újraszülettem, azt hittem, hogy minden vallás egyforma.

Kimenetel? Mikor, hol? Tehát miben különbözik a Feléledési Közösség?

De ha elkezdtem beszélgetni egyes emberekkel a vallásukról, gyakran megpróbáltak meggyőzni arról, hogy az ő vallásuk
más, mint a többi. Ebből érdekes szóváltás
kerekedett, ami legtöbbször egyáltalán
nem volt meggyőző.

Kiindulásként egy kérdést kell megvizsgálnunk, méghozzá azt, hogy mikor kezdődött
el az új szövetség és az új szövetségi egyház?
Azt olvassuk a Bibliában:
Apostolok 2:1 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.

Manapság erős a nyomás, hogy töröljünk el
minden különbözőséget és sokan azt gondolják, hogy ezt kell a keresztényeknek
megcélozniuk.

A Wikipédia ezt mondja:

De ha olvassuk a Bibliát, méghozzá magának Jézusnak a szavait, akkor ezt találjuk:

„A korai júdaizmusban/zsidó vallásban a
Hetek ünnepe az aratás ünnepe volt, amit
hét héttel az aratás kezdete után ünnepeltek. A Hetek Ünnepét az Aratás ünnepének
is nevezi a 2 Mózes 23:16 és a zsengék (első
termény) napjának a 4 Mózes 28:26-ban. A
„Hetek Ünnepének” dátumát eredetileg a
gabona elsőlearatását követő hét teljes hét
letelte utáni napra tették.

Máté 10:34 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre;
nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.
35 Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és
az ő anyja, a meny és az ő napa közt;

A következő versekben arról olvasunk,
hogy azon a napon hogyan töltetett ki a
Szentlélek az azt kísérőjellel: a nyelveken
szólás (lélekben való ima) képességének
adományával.

36 És hogy az embernek ellensége legyen az
ő házanépe.
37 A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki
inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.
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Ezt pünkösdi tapasztalatnak nevezzük általában. Ezzel a tapasztalattal indult el az
egyház néhány emberrel, akik Isten országának első aratása voltak.

Feléledési Közösség

A beszédeben hallottuk:








(Ez az egyik pünkösdi közösség meghívója, ahol nem
központi üzenet az újraszületés víztől és Lélektől.)

Tehát bármely egyház, csoport vagy aminek éppen nevezik magukat, akiknek nincs
meg ez a tapasztalatuk, ami ennyire minden tanítás központi eleme és alapja/teljesen alapvető, az egyáltalán nem is egyház!





Tudassuk hát mindenkivel, hogy ez az egy valódi különbség nagyon fontos, és szükséges!






Ps Piet Visser
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Ne engedd, hogy a kihívások letámadjanak, legyőzzenek.
A bosszúállás olyan, mint a kábítószer,
megakadályozza a kudarc fájdalmát.
Egyetlen dolog van, ami a tiéd, a saját tanúbizonyságod!
Tartsd be a szabályokat, és jól fog menni
a sorod!
Ha Isten uralkodik a szívünkben, az látható lesz az emberek számára.
A bűn hatással van a hitünkre.
Nem csak a szavainkkal kell elmondanunk másoknak az igazságot, mutassuk
meg azt a saját tanúbizonyságunkon keresztül!
Pálnak minél több problémája volt, annál többet imádkozott és annál hálásabb
lett.
A kis dolgoknak, amiket teszünk igenis
nagy hatása lehet.
Elszánt építők vagyunk-e?
Isten Királysága nem egy fizikai hely,
hanem egy státusz, ami érvényes ránk.
Őrizd meg Isten Királyságának értékeit!
Amint levesszük a pajzsunkat, onnantól
könnyen támadhatóvá, sebezhetővé válunk.

