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Feléledési Közösség

Szerkesztői levél: Készülve a háborúra
Van egyfajta minta a nyugati társadalmak
bomlásában és a nyugati nemzetek közvéleményének befolyásolásában. Nincs ebben semmi
új. Az öreg Római Birodalom arra az elvre
épült, hogy „oszd meg és uralkodj”. Amint tudjuk, a történelem újra és újra ismétli önmagát
és nekünk fel kéne tudni ismernünk a mai tendenciákat. Látjuk milyen sikeresen tették megosztottá Amerikát, az EU-t, a közép-kelet országait, és az embereket egyes országokon belül. Az eszközök, melyekkel ezt el lehet érni jobbak, mint valaha. Minden ember csupán másodpercekre van az úgynevezett közösségi médiáktól, amik befolyásolnak. Épp tegnap volt a
hírekben, itt Hollandiában, hogyan másoltak le
és adtak közzé Oroszországból származó álhíreket, ismert hírügynökségek. Oroszország háborúra készül. Az embereket felkészítik erre,
lásd a következő képeket:

Elég az Amrerikai visszaélésből! / Mindenkinek tudnia
kellene, hogy hol található a hozzá legközelebb eső óvóhely!

Itt Hollandiában, a polgári védelem jódtabletta
készleteit most kiosztották a lakosságnak,
hogy rövidebb reakció időt tegyenek lehetővé
egy atom katasztrófa esetén.

Így a világ jelenlegi helyzetét már előre jelezték olyan próféták, akiket maga Isten ihlette.
Ezékiel próféta így ír:
38. rész 1. vers-től: Az Örökkévaló szava érkezett
hozzám:

2 „Ember

fia, fordítsd tekinteted Góg

felé, és prófétálj róla! Nézz Mágóg országa felé!
Góg a fejedelme és vezetője Mesek és Tubal nép-

Ahogy America tönkre teszi kapcsolatát Oroszországgal

ének. 3 Mondd Gógnak: Ezt üzeni neked Uram,
az Örökkévaló: Lásd, én ellened fordulok, Góg,
aki Mesek és Tubal fejedelme és vezetője vagy!
4 Idecsalogatlak:

horgot akasztok az állkap-

csodba, azzal vezetlek, hogy egész hatalmas seregeddel együtt kivonulj. Igen, a vezetésed alatt
álló seregek teljes fegyverzetben, lovak és lova-

Ebben a hónapban Oroszország nukleáris robbanófej hordozására képes rakétáit közelebb telepítette Európához.

sok, karddal és pajzzsal felszerelve, mindanynyian elindulnak a hadjáratra. 5 Perzsia, Etiópia és Líbia is jól felszerelt csapatokat küld, ők
is veled tartanak. 6 Hasonlóképp veled jön Gómer népe, és a messzi északról Tógarma népe is,
segédcsapataikkal együtt — nagy sereg gyűlik
össze a vezetésed alatt.
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7 Készülj

A beszédeben hallottuk:

fel, Góg! Készülj fel, és szedd össze csa-

pataidat, akik köréd gyülekeznek és csatlakoznak hozzád!

8 Hosszú



idő múlva parancsot

kapsz: az utolsó időkben felvonulsz egy olyan




ország ellen, amelyet a korábbi háborúk pusztításai után ismét felépítettek és helyreállítottak.
Benyomulsz ebbe az országba, amelynek lakói



sok nemzet közül gyűltek össze Izráel hegyeire,
amelyek előzőleg hosszú ideig lakatlanok voltak. Lakosaik a népek közül jöttek ki, és valamennyien biztonságban élnek.

9 Úgy



támadod

meg ezt az országot, mint ahogy a vihar lecsap.



Benyomulsz hatalmas seregeiddel, és elborítod,
mint egy sötét felhő, mert rengetegen jönnek ve-



led.”



10 Azt
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mondja Uram, az Örökkévaló: „Abban az

időben gonosz gondolatok támadnak benned, és



aljas tervet forralsz. 11 Azt mondod magadban:



»Hadseregem lerohanja és elfoglalja ezt az országot (Izráelt), hiszen nem védik őket falak!




Megtámadom lakosait, akik békében élnek, és
annyira biztonságban érzik magukat, hogy nin-



csenek városfalaik, és kapuikon zárak — sőt,

Mi mindnyájan hangszerek vagyunk egy hatalmas zenekarban, és csak együtt tudunk egy
szimfóniát eljátszani.
Nem kell, hogy a lelki sétánkat egyedül járjuk.
A szabadság egy hozzáállás, és akkor vagy tökéletesen szabad, amikor úgy érzed, hogy semmid sincs már itt a földön, amit elveszíthetnél.
Mikor eltávolodunk a fénytől, a szemünk elkezd hozzászokni a sötétséghez és egyre kevésbé érezzük veszélyesnek a világot, és épp ez
a sétánkra nézve a legveszélyesebb.
Ha túl nagy szabadságot engedünk meg magunknak, akkor hol marad a felelősségvállalás?
Minél sötétebb a világ, mi annál inkább fényesebben világítunk.
Olyan dolgokkal töltjük fel az életünket, amikkel Isten szeretné?
Nem kellene, hogy csak azért tegyünk meg valamit Istenért, mert várunk bármit is cserébe
Tőle.
Az élet jó, amikor megengedjük, hogy Isten
lakjon az életünkben.
Szelektív a hallásunk, amikor Isten szavát
hallgatjuk? (válogatunk, hogy abból mit fogadunk el és mit nem?)
Hálásnak kell lennünk!
Mi már Istennek szerzünk örömet, nem saját
magunknak!
Ne takarjuk el a hibáinkat, legyünk alázatosak!

valójában még kapuik sincsenek!
Minden nappal egyre közelebb kerülünk ehhez a naphoz, készen állunk lelkileg?

Ps Piet Visser

„Ó, már többé nincs igazán szükségünk gyóntatószékre… elég,
hogy ha Twitter-en követjük őket és ránézünk a Facebook oldalaikra.”
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