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Szerkesztői levél: Mi hiányzik nekem?
Mostanában, amikor olvasgattam, eszembe jutott valami az ifjúságomból.
Apám zöldségtermelő volt, a termesztett zöldséget kivitte a piacra, ahol árverésen adta el
annak, aki a legtöbbet kínálta érte.
Volt egy disznóólja is, ahol malacokat hizlalt,
amiket levágott, hogy gondoskodjon a családja
betevőjéről, beleértve engem is.
Amikor ezek a malacok kicsik voltak, iskola
után időnként segítettem az etetésben. Az etetéssel járó szokásos hangokat hallva a disznók
nagy sivítozásba kezdtek. Amikor a moslékot
végül beleöntöttük a vályúba, a kis állatkák
rávetették magukat és mohón nekiláttak a
hangos falatozásnak. Aztán kis idő múlva elkezdtek oldalvást egymásra nézegetni és növekvő érdeklődéssel figyelték, mit eszik a másik. Ezután elkezdtek egymásra mászni vagy
félrelökni a másikat, mindezt abbeli igyekezetükben, hogy megkaparintsák, ami a másiknak van.

Tehát ez nyilvánvalóan nem egy „agyas kérdés”. Egy nagyobb méretű agy, ami nagyobb értelmi képességekre és fejlődési lehetőségekre
enged következtetni, nem garantálja az embernek azt, hogy felül tud emelkedni olyan viselkedési formákon, mint például egy malacé.

Habár ez az érzés sarkallja az embert a nagy
felfedezésekhez szükséges előrelátásra; de
másrészről irigységet, háborúkat és „mindenekelőtt Én” viselkedést is létrehoz.

[Vajon ők mit esznek?]

Így hát, a „mid van neked, ami nekem nincs,
vagy nekem mi hiányzik?” egy hatalmas erő.

Ezt a „mindenekelőtt Én” motivációt alaposan
kiaknázzák a kereskedelem világában, illetve
manapság egyre inkább a politikában. Míg az
önző viselkedést a múltban negatívnak tartották, a mi időnkben egyre inkább ez teljesen elfogadottá vált.

Nézzük meg egy disznó és egy ember agyának
méretét. Bár a testtömegükhöz képest az embernek van a legnagyobb agya Isten összes teremtménye közül, mégis ez az alapvető érzés,
hogy: - „Mi hiányzik nekem?” – az mindkettőjüknél ugyanaz.
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Tehát hogyan aktiváljuk ennek az érzésnek a
pozitívumait, anélkül, hogy a negatív oldalát is
bekapcsolnánk?

A beszédeben hallottuk:



Ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha ebből szív-(/
és lélek/ és könyörületesség) ügyet csinálunk.



Pál efézusbeliekhez írt levele 4:22-24



Ennek megfelelően hagyjátok el a korábbi gonosz életmódotokat, és vessétek le a régi emberi
természetet, amely már teljesen megromlott a
saját rossz irányba vezető vágyai miatt. Teljesen újítsátok meg a gondolkozásotokat, és öltsétek fel az „új embert”, akit Isten úgy teremtett,
hogy őhozzá hasonlítson, igazságosságban és
szentségben éljen. (EFO)







A gondolkozásnak ez a „megújítása” a dolgokat
180 fokkal forgatja el. Ahelyett, hogy „Nekem
mi hiányzik?” a kérdés ez lesz: „Neked mi hiányzik?”




ÉS...



Meg tudom adni, ami neked hiányzik.”
A Szentlélek vételén keresztül kaptunk meg
ezt a sokkal hatalmasabb érzést.



Isten tette ezt így legelőször, aztán a Fián keresztül átadta nekünk ezt a példát.
Jó szórakozást!





Ps Piet Visser

Jézusra figyeljünk, ne az érzéseinkre.
Felejtsük el az alternatívákat, menjünk
rögtön elsőre Istenhez a problémáinkkal.
Isten azért hívott el minket, hogy cselekedjünk.
A megoldás, hogy ha magunk alatt vagyunk: hogy áldjuk Istent és hálát adunk
Neki.
Van eszközünk, hogy a jót és a rosszat egymástól megkülönböztessük.
Összpontosítsunk arra, hogy ugyanaz legyen a célunk, egységben.
Néha a nehezebb út az „Isten útja”.
Isten nem hibázik.
Értsd meg a világosságot és távol leszel a
sötétségtől.
Ne morzsákat kérj, kérd az egész kenyeret!
A nehézségeink eltörpülnek, amikor mi
Lélekben sétálunk.
Fektessük az energiáinkat olyan dolgokba, amelyek Istennek kedvesek.
Légy buzgó abban, hogy jó tanúbizonyság
légy.
Tudjuk, hogy miénk a győzelem akkor,
amikor a megpróbáltatásaink nem tudják
a kedvünket szegni.
Isten szeretne minden betegségünkből
meggyógyítani minket. Bízzál és légy ebben teljesen biztos!

„Ez a ’manna’ - amit küldesz – szénhidrát-csökkentett?”
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