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Miközben Isten kétségkívül gondoskodik népének szükségleteiről, ezek közül egyik gyümölcs
sem beszél természetes értelemben véve a jólétről.
Ez az, amiért minden ilyen anyagi jólétről
szóló prédikáció - amely sajnos sok egyházban elhangzik – egyszerűen teljesen téves;
és ez a tanítás a hamis prófétáktól és tévtanítóktól származik. Ez az üzenet gyakran
nem a megfelelő embereket vonzza nem
megfelelő okból. Ez sok problémához vezet,
amelyeket az alábbi versek említenek:

Szerkesztői hírlevél: Származik-e haszna a
fának a saját gyümölcséből?

Galaták 5. rész
19 A

testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

A Bibliában sokszor olvashatunk a gyümölcsről.
Elsőként nézzük Jézus szavait:
Máté 7. rész
15 Őrizkedjetek

pedig a hamis prófétáktól, a kik
juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a
tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
17 Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a
romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
18 Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott
fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
19 Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
20 Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg
őket.

Még maga a természet is azt tanítja nekünk,
hogy a fa maga nem részesül saját gyümölcséből.
A gyümölcs indítja el, teszi lehetővé a fák egy
újabb generációját.
Ugyanez vonatkozik a mi gyümölcsünkre: mi,
mint újraszületett emberek, a gyümölcsünkkel a
következő generáció javát szolgáljuk. Ez a gyümölcs látható mások számára, akik szintén elkezdenek vágyakozni erre. Ez okozza a valódi
feléledést, nem az, hogy valaki anyagi javak reményében csatlakozik egy egyházhoz.

Szóval kik is „ők”?
Természetesen a hamis próféták vagy
tanítók…

1 Timotheushoz írt levél 6. rész
7 Mert semmit sem hoztunk a világra, világos,
hogy ki sem vihetünk semmit;
8 De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk
meg vele.
9 A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe
és romlásba merítik.
10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme:
mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a

Majd Pál apostol szavai:
Galatákhoz 5. rész
16 Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. 22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. 23 Az ilyenek ellen nincs törvény.
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hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.
11 De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld;
hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést,
a szelídséget.
12 Harczold meg a hitnek szép harczát, nyerd
el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

A beszédeben hallottuk:

Valódi megelégedést nem találunk a földi javakban, hanem csak a „hitért való szép harcban”.












Ps Piet Visser
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A béke és a nyugalom akkor érhető el,
hogy ha megismerjük és megértjük az
igazságot.
A tagadás a leggyakoribb emberi reakció.
Ismerd meg az igazságot, ne tagadd le!
Ne engedd, hogy bárki megállítson a
Krisztus iránti szeretetedben!
Az vagy, amiért imádkozol.
Feladni a régi életedet? Különben sem
volt a tiéd, hisz mi mind a világ rabszolgái voltunk. DE Isten adott választási lehetőséget nekünk, hogy a szolgálóivá válhassunk.
Óriási a különbség aközött, hogy „teszünk dolgokat” vagy „véghez viszünk”.
Ne beleilleszd Istent az életedbe, hanem
Isten legyen az életed!
Isten dolgaira törekedj, amikor teszed
azokat, és megtanulod szeretni azokat!
Ne lenézz másokat, hanem inkább emeld
fel őket!
A veszély valós, de a félelem egy választás.

