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A következő is újságcikkrészlet. Ironikus módon, a "felháborodás", amiről a cikk szól, további "felháborodást kelt"... És így tovább, és
így tovább.

Szerkesztői levél: Harc
1 Tim. 6:12 Harczold meg a hitnek szép
harczát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

A rasszizmussal foglalkozó ENSZ-különmegbízott felháborodást kelt azzal, hogy véleménye
szerint a Brexit rasszizmus és a zsidók elleni
támadások növekedését okozta.

2 Tim. 4:7 Ama nemes harczot megharczoltam,
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.
Rengeteg harc folyik a világon. A legtöbb harc
egyáltalán NEM szép/nemes harc, hanem teljesen haszontalan. A hitnek szép harca arra való,
hogy jobbá tegyen dolgokat. A haszontalan harcok rosszabbá teszik a dolgokat.

Tendayi Achiume azt mondta, az EU-ról tartott
népszavazás a hátrányos megkülönböztetés és
az intolerancia növekedéséhez vezetett. NagyBritannia a terrorizmus miatt nemzeti pánik
hatalmában van, tette hozzá az ENSZ-előadó.
A Tory Párt képviselői "szemét"-nek titulálva
visszautasították ezeket a megjegyzéseket:
"annyit sem ér, mint a papír, amire nyomtatták".

1 Tim. 6:3 Ha valaki másképen tanít, és nem
követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt,
Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem
vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a
melyekből származik irígység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások, Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai a kik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, a
kik ilyenek, eltávozzál. De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;

Egy másik címsor:

Tehát, mit látunk a világban? A következő
újságcikkrészlet mindent elmond erről:
Az amerikaik neurózisát [szorongással, haraggal együtt járó lelkiállapot] nem traumatikus
élmény okozta - nem háború, ami elpusztította
az országot, nem járvány, ami végigsöpört a
földjükön, nem is éhínség, ami több milló tehetetlen embert irtott ki. Az amerikaikat tanítani
kellett arra, hogy gyűlöljenek egy láthatatlan
ellenséget, és féljenek tőle. A "tanárok" hivatalos személyek voltak a kormányzatból, olyan
emberek, akikben az amerikaiak általában
fenntartás nélkül bíznak.

"A magyarországi választás nagy nyertesei?
Félelem és gyűlölet - és Putyin."

1

Havi riport szerkesztői cikk
2018 Április

Feléledési Közösség
www.revival.hu

Az eredmény az, majdnem mindenki harcol valami vagy valaki ellen.

A beszédeben hallottuk:


És a Közel-Kelet országaiban az eredmény egy
hatalmas romhalmaz!








Ismét a Biblia:



2 Tim. 3:1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó
napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek
az emberek magukat szeretők,...



Ha egy problémát próbálsz megoldani, és
a megoldás csak egyre bonyolultabbá válik, akkor nem a megfelelő helyen harcolsz.
Istent meglátni egy választás.
Az Úr ad nekünk éles látást, így meg tudjuk érteni az embereket és kapcsolatban
tudunk lenni velük.
A megelégedésünket adja az, amit hallunk?
Mivel etetjük a lelkünket?
A béke a jutalma azoknak a jó dolgoknak,
amiket az Úrért teszünk.
Minden újjá lesz, hogy ha engedjük.
A közösségben szeretnünk kell egymást.
Mindenki fontos.
Bízz Istenben, és bensőnséges sétád lesz
az Úrral.
Ha abbahagyjuk azt, hogy előrébb lépjünk
az Úrban, a sétánk megáll.

Nem furcsa, hogy csak nagyon kevés ember
látja, hogy ez mind hova vezet?
Mindennek végeredményeképpen nemcsak városok, épületek hevernek fizikailag romokban,
hanem az emberek is összeomlanak mentálisan. Ezektől a dolgoktól semmi sem lesz jobb.
Tehát mi, Isten Szentlélektelt emberei, látjuk
ezeket. Van Bibliánk, ami megjósolta ezt és
tudjuk, mit kell cselekednünk ezzel kapcsolatban. Nem a világért egészében véve, hanem az
egyénekért, akik a szép/nemes harcot akarják
megharcolni, nem a haszontalant.

„Vedd ezt a két ’tablettet’ és hívj engem reggel.”
(Ez egy szójáték angolul, mert a kőtáblákra és a
tablettre ugyanazt a szót használják.)

Ps Piet Visser
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