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ményben és szeretetben? A hit szó jelenthet „elhívást” és bizalmat is. Hiszünk és bízunk az Úrban.

Szerkesztői hírlevél: A talaj, amiben a mag
nő
A nyári táborunk témája idén a „Bőséges vetés,
bőséges aratás” volt.

Semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy tudjuk,
hogy Ő ott van mellettünk és megadja nekünk
azt a békességet, ami minden értelem felett áll.
Ez egyszerűen az által lehetséges, hogy szeretjük Istent. Ha szereted Istent, szereted a testvéreidet is, szeretni fogod a munkáját végezni, engedelmeskedni fogsz a Szavának: ez nem nehéz.

A Floridai Egyetem által végzett kutatás feltárt
néhány dolgot a gyümölcsökről. Ezek közül az
egyik a következő: „Az, hogy a gyümölcs a növény mely részén és milyen talajban nő, befolyásolja annak ízét, illatát, tápanyagösszetételét és
ebből következően, a saját magjának minőségét”. Ezt magunkra is alkalmazhatjuk; ha egészséges gyümölcsöt akarunk hozni, ami majd
egészséges magot terem, biztosítanunk kell,
hogy a gyümölcsünk jó helyen és jó talajban nőjön.

Tehát az, hogy mi hitben, reményben és szeretetben maradunk, óriási hatással van arra, hogy
hasznosak leszünk-e az egyházban. Ezt befolyásolja az Isten Szaváról való mennyei látásunk;
az, hogy miben maradunk meg; és ami nagyon
fontos: hogy milyen a látásunk/megértésünk az
elkülönülésről/mennyire értjük az elkülönülést.

Nos, milyen fajta gyümölcsöt hozunk most? És
milyen fajtát szeretnénk a jövőben hozni? Soha
ne felejtsük el, a gyümölcsnek egyetlen célja az,
hogy magot teremjen a faj fennmaradása érdekében. Ránk is ez érvényes, azért kell gyümölcsöt
hoznunk, hogy valaki más a jövőben szintén
gyümölcsöt hozzon stb.

2 Korintusi 6:14,17 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? 17 Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az
Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz
fogadlak titeket.

Tehát, hol nő a gyümölcsünk? A Biblia azt
mondja nekünk, hogy maradjunk meg a hitben,
reményben és szeretetben, 1 Kor. 13:13. A gyümölcs nőhet erős fényben, vagy árnyékban. A mi
esetünkben van választásunk, miben akarjuk,
hogy a gyümölcsünk nőjön/megmaradjon. Ez az
ige azt is mondja nekünk, hogy a legnagyobb
hozzávaló/összetevő a szeretet. Összeköthetjük
ezt egy másik igével:

Ne felejtsük el, ennek a figyelmen kívül hagyása
tette tönkre Izráelt, igazából az Ószövetség teljes üzenete egyszerűen ez: „válasszátok magatokat külön a világtól”. Ez az elkülönülés jelen volt
a „korai eső” feléledés legelejétől fogva az Apostolok Cselekedeteiben.
Apostolok 2:41 „A kik azért örömest vevék az õ
beszédét, megkeresztelkedének...”

Jakab 1:12 Boldog ember az, a ki a kísértésben
kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi
az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.

Tehát még manapság is vannak azok, akik a teljes igét/Isten teljes Szavát örömmel elfogadják,
és azok, akik nem. Az elkülönülésről való menynyei látásunk hatással van, és volt a feléledésre.

Ebben a versben az utolsó sor összekapcsolódik
1 Kor. 13.13-mal a szeretet hangsúlyozása miatt. Legyőzhetünk dolgokat, ki lehetünk próbálva, DE az élet koronája azoknak van ígérve,
akik SZERETIK Őt. Nem nehéz Istent szeretni,
de azon múlik, miben maradunk meg. Azon múlik, mi uralja az életünket, az elménket és a szívünket. Tehát a leges-legfontosabb kérdés: Megmaradunk hitben, az Úrban való hitben, re-

Egyszerű: ne legyünk közösségben hitetlenekkel. Lehet, hogy még mindig hisznek a bemerítkezésben, a Szentlélek vételében, lehet, hogy
még mindig boldogok, ha csodákat tapasztalnak
az életükben, de nem értenek egyet más dolgokkal, különben még mindig velünk lennének (János 1. levele 2:19). Nem értenek egyet Isten
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TELJES Szavával. Ha valaki elhagyja a közösséget, az azt jelenti, hogy csak 20, 30 vagy 40%kal értenek egyet, nem pedig a 100%-kal, hitetlenek lettek és így igazságtalanok. Az „és” szó a
2. Korintusi 6:14. verssel kezdődő első pár igét
feltételként szabja ahhoz, hogy a 17. vers utolsó
részét elnyerhessük: „én magamhoz fogadlak titeket” HA elkülönülsz ezektől az emberektől. Ez
azt jelenti, hogy a mi szerepünket és hasznosságunkat Isten világszerte folyó munkájában az
határozza meg, hogy elkülönítjük-e magunkat
ezektől az emberektől.

A beszédeben hallottuk:








Ez magába foglalja a digitális életünket, aminek
ugyanolyannak kell lennie, mint a valódi életünknek. Ha a való életben nem találkozunk
ezekkel az emberekkel, akkor nem kellene fenn
lenniük a Facebookunkon, Instagramunkon,
Snapchatünkön, Twitterünkön és a hasonlókon.
Vannak, akik ezt két különböző dolognak látják,
de Istennél a kettő ugyanaz. A tanúbizonyságunknak az életünk minden területét át kell
hatnia.








Prédikátor 12:15 A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez:] az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek
fõdolga!




Féld Istent, bízzál, reménykedj Benne, engedelmeskedj Neki és maradj meg Őbenne és a Szavában és meg fogod tapasztalni, mit jelent kereszténynek és az Ő világszerte folyó munkájának hatékony részese lenni.









Ha szeretnéd, hogy növekedjen az életszínvonalad, akkor növeld a hajlandóságod az adással kapcsolatban!
Istent dicsőíteni az egy életstílus/életmód.
A mi örömhírünk garantáltan 100%-ban igaz.
Megoldásokra koncentrálj és ne feledd, hogy
Isten már eddig mit tett.
„Cserepes” vagy „kiültetett” növények vagyunk?
Ha valaki amiatt vádol minket, mert keresztények vagyunk, van elég bizonyítéka, hogy
elítéljen?
A gyógyítást nem kell keresnünk, csak el kell
fogadnunk azt!
Amikor vetünk, annak mindig lesz eredménye!
Soha ne nézz le senkit, inkább emelj fel másokat!
Amikor a testvéreidet szolgálod, az Urat szolgálod!
Ha nem vagy jól – imádkozz! Ez az önsegítő
program!
Problémád van? Beszélj, olyan tesókkal, aki
ezen már győzelmet vettek!
Isten válaszol az imákra - csak nekünk kell
meghallanunk a választ!
A szívednek vagy az eszednek engeded, hogy
vezesse az életed?
A közösségben való hasznosságunkat a tetteink mutatják meg.
Nem vagyunk alárendelve az élet dolgainak.
Ha bőségesen vetünk, bőséges lesz életünk.
Mondd el a világnak, hogy Isten mit jelent számodra!
Isten nélkül élő emberek „túlélni” tanulnak
meg, akik Istennel élnek, azok pedig „élni”.
Megbocsátás nélkül nincs „újraindítás”/újrakezdés.
Isten mindig ad annyit, hogy tovább tudjunk
menni.
Átlag ember: „Örülök,
hogy a Facebook komolyan veszi a személyes adatok kezelését.”
Facebook
vezetője
súgja a reklám cégeknek:„Nudista, házas,
alkoholista, lakókocsitulajdonos, plüss állatgyüjtő”

Luke Visser testvér
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