
Egyesüljünk és építsünk hidakat
2023. január 1. vasárnap

1Korinthus 12:12–27 (NIV)

12 Ahogyan egy testnek is sok része van, de minden része sok

egy testet alkotnak, így van ez Krisztussal is. 13 Mert mindnyájan egy keresztelkedtünk meg

Szellem, hogy egy testet alkossanak – akár zsidók, akár pogányok, rabszolgák vagy

szabad – és mindannyiunknak egy Szellemet kaptunk inni. 14 Még így is a

a test nem egy részből áll, hanem sok. 15 Most, ha a láb

azt kell mondania: "Mivel nem vagyok kéz, nem tartozom a testhez"

ezért nem szűnik meg a test része lenni. 16 És ha a

fülnek azt kell mondania: „Mivel nem vagyok szem, nem tartozom a

test” – emiatt nem szűnik meg a test része lenni. 17 Ha

az egész test egy szem volt, hol lenne a hallásérzék? Ha

az egész test egy fül, hol lenne a szaglás? 18

De valójában Isten a testrészeket helyezte el, mindegyiket,

ahogy ő akarta, hogy legyenek. 19 Ha mind egy részből állna, hol

a test lenne? 20 Sok rész van, de egy test. 21

A szem nem mondhatja a kéznek: „Nincs szükségem rád!” És a fej

nem mondhatja a lábaknak: „Nincs szükségem rád!” 22 Éppen ellenkezőleg, azok

a gyengébbnek tűnő testrészek nélkülözhetetlenek, 23 ill

azokat a részeket, amelyeket kevésbé tartunk tiszteletreméltónak, különös tisztelettel kezeljük.

A bemutathatatlan részeket pedig különös szerénységgel kezelik,

24, míg bemutatható alkatrészeink nem igényelnek különleges kezelést. De Istennek van

1

Translated from English to Hungarian - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


összerakni a testet, nagyobb tiszteletet adva azoknak a részeknek, amelyekből hiányzott,

25 hogy ne szakadás legyen a testben, hanem annak részei

egyenlő mértékben kell törődniük egymással. 26 Ha egy rész szenved, minden

rész szenved vele; ha egy részt megtisztelnek, minden rész együtt örül vele.

27 Ti pedig Krisztus teste vagytok, és mindegyikőtök egy része annak.

Bevezetés

• Az idei első üzenetemet egy kifejezéssel szeretném megnyitni

mélységes köszönetem a velem, a feleségemmel és a feleségemmel kapcsolatos kedvességedért

az én családom. Köszönöm az ajándékokat, képeslapokat és a sok jókívánságot

a karácsonyi szezonban nyújtottatok be hozzánk. Kérem, tudja

hogy gondolataink, imáink és mélységes elismerésünk irántad

őszinte, és köszönjük Istennek azt a kiváltságot, hogy részesei lehetünk

élet a szolgálatban.

• Idei témánk az „Egyesüljünk és építsünk hidakat”.

• Ahogy tavaly kijöttünk a pandémiás korlátozásokból, Pastor

Granville-nek a „helyreállítás, frissítés, megújítás” témája volt a szemünk. Nak nek

nekem csoda, ahogyan Isten működött 2022-ben. Az elején

ebben az évben sokan úgy érezték, hogy elszakadtak, elégedetlenek és kiszáradtak. Nál nél

az év végén sok tanúbizonyság van a gyógyulásról

különböző szinteken. Sok elszakadt embernek volt kapcsolata

helyreállították. Sok elégedetlen ember felfrissülésről beszél

spirituális energia kitörése. Sokan, akik száraz helyen voltak
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megújult az erejük. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy eljött

keresztül.

• Most a mi elhívásunk a Hit népe. És van itt néhány

akik még felfrissítésre, helyreállításra és megújulásra szorulnak. De benne vagyunk

sokkal erősebb egyházi pozíció a környezet biztosítására

ezért jöttünk ki a COVID-ból. Ezért van 2023

az egyesülésről és a hidak építéséről.

• A híd olyan szerkezet, amelyet úgy építettek, hogy átíveljen egy fizikai akadályt, mint pl

vizet anélkül, hogy elzárná alatta az utat. Arra készült

az akadályon való áthaladás biztosítása, ami általában az

valami, amit egyébként nehéz vagy lehetetlen átlépni.

• Az élet, annak minden akadályával együtt, mindannyiunkkal megtörténik. Jánosban

17:15 Jézus ezt mondta: „Nem azért imádkozom, hogy vedd ki őket a világból

hanem hogy megóvd őket a gonosztól."

• Tehát ma azt akarom bemutatni, hogy miért fogunk egyesülni

és hidakat építsünk, néhány példával, amit tehetünk

ez megtörténik. Egységgel kezdjük:

1. Egyesüljünk egy testként a Lélekben

• A szentírás-olvasásban Pál az egységről és a sokféleségről beszélt

Krisztus testében Korinthusban, a beteljesülés összefüggésében

Isten Szelleme. A 12. vers azt mondja: „Ahogy a testnek, ha egy is, sok van

részei, de minden része egy testet alkot, így van ez Krisztussal is.” Ő
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az emberi testet használta példaként annak a képzetnek a folytatására, hogy

Jézus használt. És ez meggyőző, mert minden hallgatója megvan

testünkben, így természetes életünkben az általa megfogalmazott célt éljük.

A legtöbben egyetértenek abban, hogy a testedben egy vagy. Majdnem

nyilvánvaló, amíg el nem kezd gondolkodni a különböző szervekről és funkciókról

a testben. Lehet, hogy néhányan megnézték a rajzfilmet

„Osmosis Jones”, amely egy szórakoztató módszer a gyerekeknek a fehérről való tanítására

vérsejtek, csírák és különböző folyamatok a szervezetben. Ezzel be

nézet szerint a „testedben egy vagy” sor elfogadható lehet

módosulva „a testedben egyesülsz”.

• De mi az, ami egyesíti Krisztus testét? Ez az Ő Szelleme. Vers

13 azt mondja: „Mert mindnyájan egy Lélekkel keresztelkedtünk meg, hogy egyet alkossunk

testben – akár zsidók, akár pogányok, rabszolgák vagy szabadok – és mindannyian voltunk

az egy Szellem adott inni.” Az egység ereje és előnyei rejlenek

nem a testben, hanem a Lélekben, amely a testben van

az idő, amíg a test a Lélekben van. Mindkettő körülvesz minket, és bent van

minket. Az egyetlen szerepünk, hogy a Szellemben legyünk.

• A 133. zsoltár elmondja nekünk, milyen jó és kellemes a testvéreknek lakni

együtt egységben. Mert az egységben parancsolja meg Isten a

az örök élet áldása. Ez nem opció, hanem parancs. De

Dávid választott leírása erőteljessé teszi ezt a zsoltárt Izrael számára

kimondottan. 2 Olyan, mint a fejre öntött drága olaj, amely fut
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le a szakállra, lefut Aaron szakállára, le a

köntösének gallérja. A kenőolajat kifejezetten a

funkciója a papok felkenése, a közvetítők Isten és

Az emberei. A papok által viselt ruhákon mindegyiknek meg volt a neve

Izráel törzse felírta rájuk, hogy minden alkalommal a pap

Isten elé került, a népet képviselték. A szakáll a

méltóság jele a férfiak számára Izraelben és más közösségekben abban az időben.

Tehát ez az egyedülálló olaj ráöntött egy papra, aki felismerte az övét

a méltóságnak megvolt az a ereje, hogy egy közösséget elmélyítsen vele

Teremtőjük és az Ő célja – az örök élet. Ez az egység!

Ábra:2022-ben azt mondtam, hogy a mi fejlesztésünkre fogok koncentrálni

imaélet a hitben, mert Isten megmutatta nekem, hogy az ima a

alappillére annak a küldetésnek, amelyre elhívott minket. Most van nálunk a

csapat, amely a hét folyamán naponta többször imádkozik.

És bár bátorítjuk a személyes jelenlétet, amikor ez van

lehetséges, a Zoomon keresztül elérheti az összes imaszolgáltatásunkat

weboldalunkon felsorolt   imasor. Amikor együtt imádkozunk, egyesülünk

szellem; egyesülünk a hatalomban; célunkban egyesülünk, és közelebb kerülünk egymáshoz

egymást egyetértésben, ahogy haladunk Isten által ránk bízott küldetésben.

Alkalmazás:Keresztények vagyunk, akik a hitet választották otthonunknak

templom. Az egység arról szól, hogy mindannyian igazodjunk ahhoz, hogy Isten hová vezet

minket ebben a szezonban. Megértem, hogy minden keresztény azért van itt, hogy előmozdítsa Jézust
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küldetés az elveszettek felkutatása és megmentése. De ezt meg kell tennünk a

adott kontextus és korszak. Ebben az értelemben küldetésünk egyedülálló

idő a Faithnél. Az év során mindent megteszünk, hogy megosszuk Istenét

küldetés számunkra, hogy végül mindannyian ugyanazt akarhassuk. Val vel

embernek ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ezért

Nyomatékosan kérek mindenkit, aki a Faith-ot hívja gyülekezetének, hogy vegyen részt benne

rendszeres társasági ima. És péntekenként 6 órától böjtölünk

18:00 a januártól kezdődő más hónapokban. Ahogyan tele vagyunk

a Szellem folyamatosan együtt, fel fogunk emelkedni az egység típusához, amely

megváltoztatja a közösségeket.

Átmenet:De hogyan jelenik meg ez a közös életünkben?

2. Építsünk hidakat, mert egyediségünk együtt teszi

erősek vagyunk

• Folytatva a 14. versben található szentírás-olvasást, Pál azt mondja:

Még akkor is, ha a test nem egy részből áll, hanem sok. Más

szóval: egy test vagyunk, de ettől még nem csak egy részünk vagyunk.

A sminkünkben egyediség rejlik.

15 Ha pedig a láb azt mondaná: „Mivel nem vagyok kéz, nem teszem

a testhez tartoznak”, ezért nem hagyná abba a részét

a test.' Az a tény, hogy csodálja valaki más ajándékait, és kudarcot vall

ha értékeled a sajátodat, az nem jelenti azt, hogy kevesebb vagy

fontos Istennek. Ha te vagy a lábfej, légy a világ legjobb lába
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valaha ismert, és járni „felszerelkezve abból a készenlétből adódóan

a béke evangéliuma." (Efézus 6:15) Ez a te képességedben múlik

hogy .

16 És ha a fül azt mondaná: „Mivel nem vagyok szem, nem teszem

a testhez tartoznak”, ezért nem hagyná abba a részét

a test. Mindkét irányba vág.

• 17 Ha az egész test egy szem lenne, hol lenne az érzék

hallani kell? Ha az egész test egy fül lenne, hol lenne az érzék

az illata legyen? Hogy részesei legyünk valami nagyobbnak, mint amilyenek vagyunk

egyedül hihetetlen dolog. Például ha az összes sziget a

Ugyanígy, a megosztással semmit sem nyerhetsz. Teljes én

az elegendőség nem hagy ösztönzést a csatlakozásra. Jön az érték

mert különbözőek.

Emlékezhetsz arra, hogyan figyelte meg Isten az 1Móz 11:6–7-ben, hogy „hamint az egyik

az ugyanazt a nyelvet beszélő emberek elkezdték ezt csinálni,

akkor semmi sem lesz lehetetlen számukra, amit terveznek.” Ő volt

egy olyan tornyot építeni tervükről beszélnek, amely eléri a

az eget, hogy semmi se szórhassa szét őket a földön. Még

engedetlenségükben egységük felkeltette Isten figyelmét. Tehát Ő

összekeverték a nyelvüket, nehogy megértsék egymást.

Összetörte az őket összetartó hidakat. Különböző és

megosztottak, kapacitásuk korlátozott volt.
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• De most Istennek ugyanaz a Lelke akar minket összehozni.

A 18. versből olvasva: „De valójában Isten a részeket a

mindannyian olyan testet, amilyennek ő szerette volna. Isten akarja

hogy egyedülálló legyél az Ő dicsőségére. Ünnepeld ezt! De értsd meg

szinergia vár a választásodra, hogy megszólíts másokat.

19. vers Ha mind egy rész lenne, hol lenne a test? 20 As

ez van, sok rész van, de egy test. 21 A szem nem tudja megmondani

a kéz: "Nincs szükségem rád!" És a fej nem mondhatja a lábaknak,

– Nincs rád szükségem! Hallgass figyelmesen, amikor azt mondom, ha nem tudod

Ha túllátsz magadon, soha nem fogod megérteni az egység szükségességét.

És nem fogsz olyan dolgokat tapasztalni, amelyek nagyobbak, mint amilyenek vagy.

Ezért történt a bábeli elválás nagy megfordulása

A Cselekedetek könyvében csak akkor, amikor mindannyian egy egyetértésben voltak

ahogyan Jézus utasította őket. (2:1) Isten a segítségével választotta el az emberiséget

nyelvet, és a nyelv segítségével egyesítette az egyházat. Mégis a története a

A korai gyülekezet egyike a Lélekkel telített hívőknek, akik felépítik magukat

hidak a hittestvérekhez. Sokkal nagyobb, mint bármelyikünk.

Ábra:2022 elején azt mondtam, hogy megpróbálok mindenkit elérni

család a nyilvántartásunkban. Amennyit csak tudtam, felhívtalak. Akiket én

telefonon nem tudtam elérni, üdvözlőlapokat küldtem. Néhány beszélgetés

nagyon könnyű volt, mert nagyon jól ismerem az embereket. A legtöbb

A beszélgetések kedvesek voltak, bár lehet, hogy nem is találkoztam veled
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Személyesen. Egy-két másik egy kicsit nehezebb volt, mert az emberek

fájtak, és nem olyan helyen, ahol kapcsolódhatnánk. De én

kitöltöttem a listámat, és biztosíthatom, hogy ha a neved a

gyülekezeti hivatal, legalábbis megpróbáltalak elérni 2022-ben. Miért?

Mert nem elég egységesnek lenni a célunkban. muszáj

hidakat építsünk, ha eszközt akarunk teremteni Isten népének

odaér. Amíg itt vagyok, győződjön meg róla, hogy elérhetőségeit

aktuális az egyházi hivatalnál. Jelenleg jó néhány szám és

a címek hiányoznak vagy hibásak.

Alkalmazás:Ezért arra kérlek benneteket, hogy még ebben az évben kezdjetek el hidakat építeni.

Te légy az, aki kinyújtja a kezét. Higgye el, ha azt mondom, hogy tudom

ennek ára van. De megéri. Ha tudsz énekelni vagy játszani egy

beszéljen Bro Ryan-nel, és kérdezze meg tőle a következő lépéseket és ütemterveket.

Ha tudod, hogy megvan az ima ajándéka, beszélj Chris testvérrel, és kérdezz

neki a következő lépésekért és idővonalakért. Ha önként jelentkezett, és nem ment

ahogy remélte, tanuljon a tapasztalatokból, és ne vonja vissza magát.

Ha valaki megbántott és bántja, de valamiért nem tudja

oldja meg, forduljon hozzám, és végigjárjuk a kihívást

együtt. Mert az egyház nem nélkülözheti az Ön egyediségét. ez van

Isten adta, és az Ő egyházának adta. Szóval legyünk nagylelkűek

hidak építésében. Csak akkor oszthatjuk meg az erősségeinket, és válhatunk azzá

valamivel több, mint amiben most vagyunk.
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Átmenet:Mégis, amikor egyesülünk és hidakat építünk, az nem az, hogy minimalizáljuk

aminek Isten elhívott bennünket. Inkább:

3. Teremtsünk közösséget, amely mindenkiben a legjobbat ösztönzi

• Itt kapjuk csomóba a közmondásos nadrágjainkat. A tény, hogy a

nem vagyunk olyan jók, mint mások az ajándékozás területén

azt jelenti, hogy lazítanunk kell az ajándékozás területén. Követelni kellene

önmagunk kiválósága, így: „Bármit is talál a kezed,

tedd meg minden erőddel, mert a holtak birodalmában, ahol te

mennek, nincs se munka, se tervezés, se tudás, se

bölcsesség." (Prédikátor 9:10) Valójában Pál azt írta, hogy különböző részeket

a test nem mondhatja, hogy nincs szükségük egymásra. 22 A

ellenkezőleg, azok a testrészek, amelyek gyengébbnek tűnnek

elengedhetetlen. A nélkülözhetetlen azt jelenti, hogy nélküle nem tudsz élni

őket. Furcsa: az erős nem tud élni a gyenge nélkül. Ban ben

sőt Paul tovább viszi.

• 23 és az általunk kevésbé megtisztelő részeket kezeljük

különleges megtiszteltetés. A bemutathatatlan részeket pedig kezelik

különleges szerénység, 24 míg bemutatható alkatrészeink nem igényelnek különlegeset

kezelés. Azt nézd! Hogy egyértelmű legyen, letakarja a saját részeit

test, amely a legalapvetőbb funkciókat látja el, míg a többi rész jobb

a fejed tetején még ápolatlanul is hagyod. Mi az

látszólag gyengébb vagy kevésbé tiszteletreméltó, valójában több megtiszteltetésben részesül.
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De Isten összerakta a testet, nagyobb tiszteletet adva annak

részeket, amelyekből hiányzott, 25 hogy ne legyen megosztás a

testrészeinek azonos mértékben kell törődniük egymással.

26 Ha egy rész szenved, vele együtt minden rész szenved; ha az egyik rész az

megtisztelve, minden rész együtt örül vele. Isten teremtette ezt az egész rendszert

testnek nevezik, hogy akkor működjön a legjobban, ha van

társfüggőség. Amikor a tagok ugyanazt akarják, és ők

felismerni azt az egyedi értéket, amelyet ők és mások hoznak létre

történik. Amikor a tagok bizonyos értelemben látják a Zsoltárok 139:14-et: „Dicsérlek

téged, mert félelmetesen és csodálatosan alkottam; a munkáid azok

csodálatos, ezt nagyon jól tudom”, ez hálából, nem büszkeségből. De

az emberi test csak egy példa Pál fő mondanivalójának illusztrálására:

27 Ti pedig Krisztus teste vagytok, és mindegyikőtök a része

azt.

Ábra:Ez a dolog a közösség létrehozásáról, amely bátorít

a legjobb mindenkiben kulcsfontosságú Isten egyházunk iránti vágyában. megmondom

ezt a sort még sokszor, de szeretném, ha magad hallanád,

Személyesen. Hiszünk az emberi lény méltóságában, abban

mindenki Isten képmására lett teremtve, hogy a maga legjobbja legyen

arra teremtettek. Isten arra teremtett, hogy kitűnj az ajándékozás területén. És

kiválóságának legfőbb oka a promóció a

Jézus Krisztus evangéliuma, amely minden embert az üdvösségre vezet.
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Alkalmazás:Most pedig hogyan hozzuk létre ezt a közösséget, amely bátorít

mindenkiben a legjobb? Nos, ahogy növekedünk, kicsinek kell maradnunk

az intimitás megőrzése érdekében. Ezért megígértem, hogy újraélesztem a miénket

Életcsoportok 2022-ben. Van egy olyan vezetői csoportunk, akik már

havonta találkozunk és közösen osztozunk. Az emberek száma

Az életcsoportok látogatottsága folyamatosan nőtt. És a cél, hogy ne

elérjük, hogy bárki átessen a réseken. Szóval én

bátoríts, hogy nyújtsd ki a kezed és építsd meg azt a hidat. Csatlakozz egy életcsoporthoz és

részesei lehetünk annak az infrastruktúrának, amely a közösséget létrehozza

égetően szüksége van.

Következtetés

• Fogjunk össze és építsünk hidakat idén. Zárjuk be 2023-at a

olyan erős kárpit, hogy egyetlen ördög sem húzhat el senkit, akit Isten küld nekünk

a repedéseken keresztül, mert nem lesznek repedések. Mert be

Ebben a környezetben az emberek a legjobbakká válnak, amit Isten teremtett

hogy legyenek.

• Ha nem adtad oda az életedet Jézusnak, és még mindig vannak kérdéseid

arról, hogy miért fektettünk annyi erőfeszítést ennek a közösségnek a létrehozására,

tudnod kell, hogy te vagy az. Nagyon hálásak vagyunk azért, ami Istennek van

értünk tett, amit meg akarunk tenni, amit csak tudunk, hogy megadjunk neked

lehetőséget találni Jézussal és megtapasztalni az életét megváltoztató erejét.
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• A kellemetlen igazság az, hogy mindenki vétkezett és kiesett

kapcsolat Istennel. Van visszaút, de ez konkrét és

szándékos. Mindannyiunknak fel kell ismernünk, hogy vétkeztünk, el kell ismernünk

mondd, hogy megbántuk a bűneinket, és meg kell kérnünk Jézust, hogy jöjjön be

életünket és ments meg minket. Ezután kezdődik utunk a Krisztusban való élethez.

• Hídépítők, ha felfrissülésre van szükségetek a Lélekben a feladathoz, csatlakozzatok

ahogy most imádkozunk.

• Imádkozzunk!
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