Havi riport szerkesztői cikk
2018 Február
www.revival.hu
Szerkesztői levél: Fekete-fehér

Feléledési Közösség

gyártsanak, mert nem szereti, hogy minden rózsaszín szívecskék vannak.

Manapság a fekete-fehér sokkal inkább divatjamúlt, mint valaha. Sőt ami még annál
is rosszabb, szinte már bűncselekménynek
számít, bármiről fekete-fehéren nyilatkozni. Amíg Adaleide-ben voltam, a következő képre bukkantam egy újságban:

A HEMA ezért is bővíti választékát, hogy
változatosabb legyen. A brit John Lewis
áruház e hónapban eltávolította a „fiú” és
„lány” címkéket a gyermekruha készletükről. Ezt a lépést azután tették, miután az
üzletlánc bajba került a „szexista” (nemi
alapon diszkriminatív) gyerekruházata miatt. Például az üzletláncnak voltak Morrisons pólói akciósan fiúknak és lányoknak. A fiúknak szánt pólón az volt olvasható: „Kis férfi, nagy ötletek”, amíg a lányoknak gyártott pólókon: „Kis hölgy, nagy
mosolyok”.
Nem kifejezetten szeretném ezt a nemekkel kapcsolatos ügyet kiemelni, de jól mutatja a tendenciát a társadalomban, hogy
tegyünk mindent „szürkévé”.

(„Az év apukája: Először rózsaszín volt, aztán kék, de végül úgy döntöttem, hogy szürke lesz”)

Ez persze, általánosságban, a modernebb
vallási szervezetek taktikája is. Nos, az
emberek azt tesznek, amit akarnak, de én
személy szerint nehezményezem, ha nyomást gyakorolnak rám, hogy megfeleljek
ennek a gondolkodásmódnak, mert különben... Továbbá… Minden ilyen „szürkeség”
teljesen ellentmond Jézus Krisztus tanításának. Az Ő kijelentései és cselekedetei nagyon is fekete-fehérek voltak.

Ez egybecseng az alábbi hírrel:

Néhány példa:
János 3:5 Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és
Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

A HEMA (ruhaüzletlánc) a gyermekruháin
megszüntette a „Fiúk” és „Lányok” címkét!

Máté 7:21 Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek
országába; hanem a ki cselekszi az én menynyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd
nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te
nevedben prófétáltunk-é, és nem a te neved-

A HEMA szerint a cégükhöz egyre több kérés érkezik fiatal vásárlóiktól, hogy unisex
ruhákat készítsenek. Egy 10 éves kislány
Facebook-on kérte a HEMA-tól, hogy erősebb, keményebb kislány fehérneműt
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ben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok
tőlem, ti gonosztevők.

Feléledési Közösség

hatja, ez lesz minden vita vége. Mindig Istené az utolsó szó és a tanítványaival is így
lesz.

Ez mind nagyon fekete-fehér, kívül vagy
belül, igen vagy nem.
Sok támadás érte Őt ezek miatt a szavak
miatt, főleg az akkori vallási vezetőktől, végül meg is ölték miatta. Épp most, a közösségünkben, szó szerint embereket ölnek
meg ugyanebből az okból. Adalaide-ben a
vezetői táborban mutattak képet egy csoport testvérről. Épp a múlt héten öltek meg
közülük hatot terroristák: férfiakat, nőket
és gyerekeket. De Jézus esetében, a feltámadás minden kísérletet meghiúsított, ami
megpróbálta megállítani a fekete-fehér
evangélium terjedését.

Ps Piet Visser

A beszédeben hallottuk:






Apostolok 5:25 Eljövén pedig valaki, hírül
adá nékik, mondván: Ímé, ama férfiak, kiket a tömlöczbe vetettetek, a templomban állanak és tanítják a népet. Akkor elmenvén a
felügyelő a poroszlókkal, előhozá őket erőszak nélkül; féltek ugyanis a néptől, hogy
megkövezi őket. Előhozván pedig őket, állaták a tanács elé; és megkérdé őket a főpap,
Mondván: Nem megparancsoltuk-é néktek
parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a
névben? És ímé betöltöttétek Jeruzsálemet
tudományotokkal, és mi reánk akarjátok
hárítani annak az embernek vérét. Felelvén
pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogynem az
embereknek.












Azt hitték, végre megszabadultak ettől a
Jézustól, de az Ő fekete-fehér üzenetét továbbvitték a tanítványai. Ugyanígy a mi
munkánk eredménye sem megállítható.
Bármi is történik, ebben a vitában a legutolsó érv a feltámadás. Senki sem vitat-
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Hit+Kegyelem= Igazságosság
Ne engedd, hogy a kihívások megtörjenek, vagy eltérítsenek.
Menj és mondd el a jó hírt!
Ha az út sima lett volna, nem keresnék
az Urat!
Ápold, fejleszd az „új embert” (magadban) és majd ő felülírja az „ó embert”.
Előre nézzünk és haladjunk előre!
Lelkileg is előfordulnak a fiatalkori
gyors növekedésnek köszönhető fájdalmak!
Mikor nagy a nyomás, még inkább szükségünk van egymásra, jobban, mint valaha!
Isten válasza mindig jó, helyes!
Legyen gondod rá, hogy áldás legyél a
többiek számára!
Jézus soha sem szünt meg adni.
Krisztus megértő és határozott maradt
minden körülmények között
Beszélhetünk a változásról, de nekünk
is szükséges tenni, változni.

