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Ez általában ismeretlen fenyegetésekre irányul.
A migráció napjainkban egy kirívó példája ennek. A világ „legfejlettebb” országai, úgy tűnik,
50-50%-ban megosztottak ebben a kérdésben.

Szerkesztői hírlevél: Harag
Észrevetted már, hogy a harag az emberiség beépített tulajdonsága? Csak annyi kell, hogy tárgya legyen, fókusza, és akkor nyílt erőszakba tör
ki. Ezekben a modern időkben könnyű fókuszt
találni. Egész nap és éjjel, non-stop érkeznek a
„hírek”, és nem mindegyik hír valós.
Múlt héten megint volt egy „A buli elszabadul” féle fenyegetés Hollandiában. (Ez a „Project X”:
Amerikai vígjáték, ahol gimnazisták egész városra
szóló bulit rendeznek.)

Ez a kifejezés arra a katasztrófára utal, ami tavaly Harenben, egy észak-hollandiai faluban
történt. Egy lány nagy ünneplést akart rendezni
16. születésnapjára, és ezt a Facebook-on reklámozta egy bárki számára nyitott meghívással.
Ezrek jöttek el, zavargásba torkollott az esemény és gyakorlatilag a fél falut elpusztították.

(A Dzsin már kiszabadult a palackból!)

Jézus beszélt erről a Máté 25-ben és a Lukács
21-ben. Ő tudott az emberiségnek erről a beépített tulajdonságáról, ami elő fog törni az utolsó
napokban.
Tehát...

Ezért most a rendőrség leállította a forgalmat és
mindenkit visszafordított, akinek nem volt dolga
a faluban.

(Az idő egyre fogy....)

Tehát, csak annyi kell, hogy valaki egy fókuszt
biztosítson ennek a haragnak. És bőven van
olyan ember, sőt politikus és kormány is, aki szívesen biztosítja ezt a fókuszt.

És... Mi mit teszünk ezzel kapcsolatban?
Nincs megoldás a világ és általában az emberiség számára. Csak egyénileg lehetséges a menekvés attól, amit mindez eredményez.
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Luk 21. rész 35-36 Mert mintegy tőr, úgy lep meg
mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak.
Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy
méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok
az embernek Fia előtt!

A beszédeben hallottuk:





Ez a menekvés az újraszületésen keresztül válik
lehetségessé (János 3:1-8, Apostolok Cselekedetei 2:1-4, 38)




Ez biztosítja a jövőt, még a gyermekeink számára is.



Apostolok Cselekedetei 2. rész 39. Mert néktek lett
az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.











Ps Piet Visser
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Építsd az Úrban való életed Istennel.
Értékeld és vágyd az Egységet.
Az érzéseknek semmi köze a hithez.
A „dorgálás”/ korrigálás nem „kárhoztatást” jelent.
Örülj, az Úr a gondodat viseli.
Szükséges imádkozni, hogy a változás
megtörténjen.
Jézusban egy test vagyunk, a versengés
gátolja a növekedést.
Több öröm nagyobb teret ad Istennek.
Isten adja a megoldást, Neked csak saját magad kell legyőzd.
A hitünktől függ életünk minősége.
Csak azok, akik tisztán kiállnak, menekülnek majd meg.
Az igazság fájdalmas, de hatékony.
Ha bárányokat szeretnél elhozni az
Úrba, bárány hangot kell kiadnod.
Test vagy Lélek, nem lehet mindkettő.
Ne add el a bőséges életed.
Az elménk olyan, mint a lakásunk: folyamatos karbantartást igényel.

