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És hová vezet mindez?

Szerkesztői levél: Kifelé vagy befelé

Máté evangéliuma 24.
4 És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
5. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a
kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
6. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De
még ez nem itt a vég.
7. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország
ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok,
és földindulások mindenfelé.

Timótheushoz írt II. Levél 3.
1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
2. Mert lesznek az emberek magukat szeretők,
pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok,
tisztátalanok,
3. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéketlenek, kegyetlenek, a jónak
nem kedvelői.
4. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.
5. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de
megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

Hollandiában a választások közeledtével egyre
több és több ember akarja elmondani, hogy mi
a „megoldás”. A holland parlamentbe 150 képviselőt lehet beválasztani. Ezért a 150 helyért
850 jelölt versenyez, akik mögött 26 politikai
párt áll, és mindegyiknek megvan a saját programja.
Komoly támogatása van azoknak a pártoknak,
akik „falakat” akarnak építeni, hogy megvédjék az országot és az embereket. Mindegyik
párt csak a tünetekre koncentrál. És persze
mindegyik „változást” ígér. (A „változás” egy
nagyon népszerű hívószó lett napjainkban.) Ez
valójában propaganda. Mindegyik párt egy kényelmes, és gyorsan működő megoldást javasol
egy végtelenül összetett problémára.

Nagyon különleges időben élünk. A Biblia azt
mondja róla, hogy ezek az utolsó idők. Ebben az
időben látjuk, az önzőség növekedését, és a politika mindezt egy jó és elfogadható dologként
állítja be. Egy elképzelt, nem létező veszély elleni védekezés valódi hatalmat és népszerűséget hozhat embereknek.

Mi a helyzet velünk? Mennyire befolyásolja ez
az életünket? Ez a környezet a szentlélektelt
emberek számára is megnehezíti, hogy megragadjuk, amit tennünk kell. Ez pedig az, hogy
valódi megoldást mutatunk embereknek, nem
a világnak, mint egésznek, hanem az egyénnek
magának, aki válaszokat keres.

Az emberek befelé fordulnak, olyan problémák
felé, amelyek csupán a tünetei egy nagyobb
problémának. Apró dolgok „nagyobbá” válnak
a minden napokban.
Kevesen akarnak kifelé tekinteni, és látni,
hogy mindezek hogyan kapcsolódnak össze. Ez
a kapcsolat pedig: ahogyan az embertársainkkal bánunk, úgy bánunk azzal a világgal, amelyet Isten eredendően tökéletesre teremtett. A
világgazdaság arról szól, hogy a nyersanyagokat fogyasztói javakká alakítja, amellyel egyre
több, és több szemét halmozódik fel.

Nagyon csábító lehet számunkra, hogy befelé
forduljunk, és a saját kis problémáinkkal törődjünk. Csábító lehet az is, hogy a kényelmes
és gyorsan működő megoldásokat keressünk
ahelyett, hogy komoly, nehéz döntéseket hozunk.
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Ps. Lee adott nekem egy kis inspirációt:

A beszédben hallottuk:

Példabeszédek 14.



12. Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.



A „helyes” szó eredetileg a héberben kényelmeset is jelent. Ps Lee ezt írja: A kényelem
gyilkos dolog. Nem kell kitartanod, nem kell
önfegyelmet tanulnod, és nem kell elköteleződnöd. És ha ezek a minőségek nincsenek jelen,
akkor nem tűrsz, és nem is jutsz el a győzelmedig.







A megoldás persze az, hogy kifelé tekintünk és
látjuk az egész képet. A világ pusztulásra van
ítélve, Jézus hamarosan visszatér. Jó, ha készen állunk rá.









Ps Piet Visser

Láss át a körülményeken, hogy meglásd az Úr szabadítását.
Ha a világra koncentrálunk, elszalasztjuk a lehetőségeket.
Ügyeljünk arra, hogy milyen gyümölcseink vannak, mert a gyümölcsökben
magok ülnek.
Ha győzelmet kell venned, vedd ma!
Fel kell rá készülnünk, hogy az Úrért
álljuk a sarat.
Az Úr meg akar minket újítani. Megengedjük ezt neki?
Valóságos oázis lehetünk a testvéreink
számára.
A Lélek a válasz MINDENRE!
Jó dolog, ha a közösség jólétéért áldozatot hozunk.
Amikor nem Lélekben sétálunk, az
öröm az első, amit elvesztünk.
Mindennek, amit Jézus mondott jelentősége és célja volt.
Ne csak úgy lézengj, tegyél!
Együtt többre vagyunk képesek.

„Íme, Uram, megérkezett, amit rendelt. „Simon, a
halász” felirattal ezer darab névjegykártya!”
... Kicsivel később…
” Simon! Mostantól legyen a neved Péter!”
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