
Mit gondolok a Faith Sanctuaryról
2023. január 8. vasárnap

1. DIA

Jelenések 21:2-7; 9-14; 22-27 (NIV)

János apostol valamilyen száműzetésben volt Patmosz szigetén

Isten igéje és Jézus bizonyságtétele miatt. Jézus megmutatta

János kinyilatkoztatása arról, hogy mi fog hamarosan végbemenni egy látomásban. Felé

a végén János metaforikus képet látott arról, hogy mit fog tenni az egyház

hasonló. Erről a Jelenések 21-ben olvashatunk.

Jelenések 21:9-14; 22-27 (NIV)

9 Egy a hét angyal közül, akiknél a hét tál tele volt a héttel

jöttek az utolsó csapások, és így szóltak hozzám: „Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt,

a Bárány felesége.” 10 És elvitt engem Lélekben a

nagy és magas hegy, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet,

leszállva a mennyből Istentől. 11 Ragyogott a dicsőségétől

Isten, és a ragyogása olyan volt, mint egy nagyon értékes ékszeré, mint a

jáspis, tiszta, mint a kristály. 12 Nagy, magas fala volt, tizenkét kapuval,

és tizenkét angyallal a kapuknál. A kapukra fel volt írva a

Izrael tizenkét törzsének neve. 13 Három kapu volt rajta

keleten, három északon, három délen és három nyugaton. 14

A város falának tizenkét alapja volt, és ezeken volt a

a Bárány tizenkét apostolának neve.
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22 Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten

és a Bárány a temploma. 23 A városnak nincs szüksége a napra vagy a

hold ragyogjon rá, mert az Isten dicsősége megvilágosítja, és a Bárány az

a lámpája. 24 Világosságában járnak a nemzetek, és a királyok

a föld hozza el pompájukat. 25 Egyetlen napon sem lesznek kapui

zárd be, mert nem lesz ott éjszaka. 26 Dicsősége és becsülete a

nemzetek kerülnek bele. 27 Semmi tisztátalan nem kerül be soha, sem

mindenki, aki szégyenletes vagy álnokságot cselekszik, de csak azok

akiknek a neve be van írva a Bárány életkönyvébe.

2. DIA

Prédikáció egy mondatban: A Faith Sanctuary alapja

nézz és viselkedj úgy, mint a szentek a mennyben.

Bevezetés

• Képzeld el, hogy négy erős férfi viszi ezt a széket. Nem lenne nehéz.

Megtehetik, miközben valami mást is csinálnak, például beszélnek a telefonon

telefon. Valójában valószínűleg akadályoznák egymást és az egyiket

a férfiak végül maguk vitték a széket, míg a többiek

körbeállt.

• Most képzelj el négy erős férfit, akik ezt a szervet hordozzák. Tartana

koncentráció, terv, közös munka és erőfeszítés.
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• Mind a szék, mind az orgona ugyanazt a rendelkezésre álló kapacitást használja fel.

De amit az elmozdított súly tekintetében elértek, az drasztikusan változik

különböző.

• A legtöbb ember soha nem éri el teljes potenciálját. De együttműködéssel

az emberek többet tudnak elérni, mint azt valaha is elképzelték. Ezek

a férfiak képesek egy szervet mozgatni. Mégis ha csak annyit kérek tőlük

az, hogy egy széket cipelek, ennyit fogok kihozni belőlük.

• Az egyik legfontosabb ima, amit megtanultam, a katekizmus alatt volt

vagy az egyházi doktrína tanulmányozása gyermekként. Úgy hívják, hogy az Úr imája,

de valójában ez az ima, amire tanítványait megtanította imádkozni – mi vagyunk.

• Ebben az imában van egy sor, amelyre szeretném felhívni a figyelmet:

„Jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.”

• Ez része a gyülekezetünkért imáimnak. Mert Jézus így van

azt mondta, hogy imádkoznunk kell. A Faith Sanctuarynak megvan az alapja, hogy kinézzen és

viselkedj úgy, mint a szentek a mennyben. A magabiztosság, remény és áldozat

emberek az elmúlt 50 évben megadták nekünk a jelenlegi helyzetünket.

És az az elhatározásunk, hogy mindazok legyünk, aminek Isten teremtett minket

ebben a generációban.

• Tehát, amikor a gyülekezetünkre gondolok, arra gondolok, hogyan kell látnia Istennek

minket. És hogy ezt a látomást kapjam, Krisztus menyasszonyára nézek. Ezért

olvassuk a leírást a Jelenések könyvében. Vannak rálátások

támaszkodhatunk arra, hogy irányítsunk néhány dolgot, amit idén meg akarunk tenni.
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3. DIA

1. A Faith Sanctuary gazdag alappal rendelkezik a szerető emberek között

Isten

• Olvasmányunk 9. versének van egy meghívója. A hét angyal egyike

akinek a hét tál tele volt a hét utolsó csapással, eljött és

így szólt hozzám: Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.

Hogy megértsük, mit mutatott az angyal Jánosnak, kereshetünk

hasonló nyelvezet a Biblia más részeiben. Az Úr menyasszonya a

Az Ószövetség általában Izrael nemzetére utal. Írások

Ésaiástól Jeremiás, Ezékiel és Hóseás ezt bizonyítja. Az Újban

Testamentum, Pál az Egyházat szellemi Izraelnek nevezi. Szóval, amikor Új

A testamentumírók az Úr menyasszonyáról beszélnek, mi vagyunk, az Egyház,

hogy arra hivatkoznak. Máté, Márk, János, Efézus levél, 2

A Korinthusi levél és a Jelenések könyve mind ezt a képet használja. Krisztus menyasszonya

amit János a látomásában látott, az az egyház volt.

• 10 És elvitt engem lélekben egy nagy hegyre

magasra, és megmutatta nekem a Szent Várost, Jeruzsálemet, ahonnan leszáll

mennyország Istentől.

Sok bibliaszakértő úgy értelmezi, hogy ez egy jóslat arról, hogy mi lesz

az idők végén történjen meg. De sok próféciát is látunk benne

szentírások, amelyek mind rövid, mind távoli távon jelentőségteljesek. Szóval, be

a közeljövőben ésszerű elképzelni, hogy John látta a
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az eljövendő keresztény egyház jelképe. A templom innen származik

az Isten által készített mennyország. Ez jól illeszkedik a mi imánkhoz: „Te

Jöjjön el az ország, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is."

• 11 Isten dicsőségétől ragyogott, és ragyogása olyan volt, mint azé

nagyon értékes ékszer, mint a jáspis, tiszta, mint a kristály. 12 Volt benne a

nagy, magas fal tizenkét kapuval és tizenkét angyallal

kapuk.

Most John elkezdi leírni, amit látott. Annyira árad belőle

ebből a két versből. A dicsőség Istentől származik, nem a várostól

maga. A ragyogás, amellyel ragyog, arra emlékeztet bennünket, hogy egy városi díszlet

egy dombon nem lehet elrejteni. Összehasonlítás értékes ékszerekkel

értékről és kiválóságról beszél, amely világosságot hoz. A kapuk nem

csak nagy építmények, de azokat is angyalok felügyelik. És

az erőnek és a kiválóságnak ez az alapja, amely magában Istenben gyökerezik

célja, hogy képet adjon az egyház tulajdonságairól.

Ábra:Tehát, amikor a Faith Sanctuary-re gondolok, eszembe jut a

Istent szerető emberek gazdag alapja. Minden, ami itt van, megvan

embereken keresztül történt. Isten munkákat és üzleteket adott nekünk

az éveket, és nagylelkűen visszaadtuk pénzügyi növekedésünket

az Ő Királyságába. Láttunk nagyon tehetséges prédikátorokat, zenészeket,

adminisztrátorok, szakmák és különféle ajándékokkal rendelkező emberek hozzák a legjobbat

abból először Isten házába. És az emberek végtelen órákat ajánlottak fel
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idejükből nemcsak a menetrend szerinti szolgálatokra, hanem az ösztöndíjra is, ill

segítünk másokon a közös élet során. De még nem karcoltuk meg a

Isten által belénk helyezett erő és kiválóság felszíne. Míg

hálásak vagyunk mindazért, amit elértünk, mondták néhányan

hogyan szeretnének többet tenni a gyülekezetben, de ez egyszerűen nem történik meg. Így,

vagy többet tesznek olyan helyeken, mint a munkájuk vagy más minisztériumok, vagy még rosszabb

ennek ellenére soha nem realizálják a potenciáljukat. Orgonákat akarunk emelni, nem székeket.

Alkalmazás:Amikor a gyülekezetünkre gondolok, osztom a mi nézetünket

vezetőknek, hogy jobb folyamatra van szükségünk az emberek bevonásához. Szeretnénk

könnyítsd meg az emberek itt való szolgálatát, ne nehezítsd meg

más helyeken szolgálni. Ez nem jelenti azt, hogy óvatosnak kell lennünk

a szél. Az Új Jeruzsálem képe a kiválóság és

sértetlenség. Jézus azt mondta, hogy hagyjuk, hogy a mi világosságunk úgy ragyogjon, hogy mások is

lásd jó cselekedeteinket és dicsőítsd Istent. Ezért az igazgatói csapatunk

vállalja, hogy hiteles folyamatot hoz létre az emberek bevonására

szolgálni ebben az évben. Szükségünk van az erőre, a kiválóságra, a teljes potenciálra

amely mindenkiben benne van, ahogy Isten ajándékokat helyezett el bennetek.

Átmenet:Tehát a Faith Sanctuary gazdag alappal rendelkezik olyan emberekből, akik

szeresd Istent. De van több is.

4. DIA

2. A Faith Sanctuary gazdag tudásalappal rendelkezik a

Isten szava
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• A kapukra fel volt írva Izrael tizenkét törzsének neve.

13 Három kapu volt keleten, három északon, három kapu

délen és három nyugaton.

Emlékezzetek arra, hogyan mondtam, hogy a fizikai Izrael az Úr menyasszonya

az Ószövetség. Nos, akkor nem meglepő, hogy hozzáférést biztosít a

Az egyház Izraelben gyökerezik. Végül is Isten megígérte Ábrahámnak

hogy az ő ivadéka által a föld minden nemzete áldott legyen.

(1Mózes 22:18) Tehát a kapuk elhelyezkedése az utat tükrözi

a törzsek a hajlék körül helyezkedtek el, miközben Mózes vezette Izraelt

az Ígéret Földje felé. Isten folyamatosan megerősíti a folytonosságát

Ígéretei, mert Ő soha nem változik. Ezért fontos

hogy ismerje Isten emberrel való kapcsolatának bibliai történetét. De mi

ne állj meg itt, mert Jézus betöltötte a Törvényt és a Prófétákat. Szóval, be

az Egyház látomása a Jelenések könyvében…

• 14 A város falának tizenkét alapja volt, és azokon

a Bárány tizenkét apostolának neve.

Jézus szolgálatának és megalakulásának újszövetségi története

az ősegyház bemutatja, hogyan teljesedtek be az ígéretek Őbenne.

A János által látott látomásban az apostolok képezték az alapját

templom, ahol a fizikai Izrael egyszerűen a bejárat volt. Mindent elhozva

Pál együtt írta az Efézus 2:20-ban, hogy arra épülünk
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az apostolok és próféták alapítása magával Krisztus Jézussal

mint a fő sarokköve. Ez Isten Igéje.

• A képet vers egészíti ki 22 Nem láttam templomot a

város, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak temploma.

23 A városnak nincs szüksége a napra vagy a holdra, hogy rávilágítson, mert

az Isten dicsősége világítja meg, és a Bárány a lámpása.

Ami fényt ad a városnak, az Isten dicsősége Jézus által. Fény

lámpán keresztül világít. És ami életet ad a gyülekezetnek, az a Lélek

Krisztusé. Tehát az Ige a Lélek által életre kel.

Ábra:Ha a Faith Sanctuaryra gondolok, gazdagot látok

Isten Igéjének megismerésének alapja. Amikor a szentek idéznek

a Szentírás darabjai emlékezetből azt mondják, hogy eltöltötték az idejüket

a szó. És ahogy tudomásul veszi, hogy mit csinálnak, ez gyorsan nyilvánvaló

hogy a Bibliában található tudományágak mintáját követik. te

dicsőítsd Istent ilyen elhagyatottsággal, meggyőző, hogy olvastál

Dávidról, és látta, amit látott. Olyan nagylelkűen adsz, az

meggyőző arról, hogy olvasott Isten ígéretéről, hogy áldást áraszt

nem tudod tartalmazni. Olyan szívesen szolgálsz, meggyőző

azonosul a zsoltáríróval, amikor azt mondja: „Inkább ajtónálló lennék

az Úr háza, mint a gonoszok sátraiban lakni”. Így

Sokféleképpen, amikor a gyülekezetünkre gondolok, olyan emberekre gondolok, akik

úgy akarnak viselkedni, mint a mennyországi szentek. De akkor is olvasunk a
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lelki ellenfél, aki ellenáll nekünk. És miközben Pál figyelmeztet bennünket, hogy ne engedjük

a mi jónkról legyen rossz, néha a törvény iránti megszállottságunkról

az Úr arra készteti néhány embert, hogy azt gondolják, hogy utáljuk őket, amikor valójában mi is utáljuk őket

szeretem őket. Olyasmi, mint a gyerek, aki duzzog, mert a szülei nem

engedje meg neki, hogy megkapja az összes édességet, amire szüksége van.

Alkalmazás:Ezért szeretnénk megőrizni a titkos összetevőt

szellemi sikert a hét minden napján, 24 órában tartó ima céljának elérése felé .

Jézus megadta nekünk a képletet, amikor azt mondta, hogy egyes démonok csak

ima és böjt által kiutasítani. De azt is mondta, hogy az Övé

az egyház nagyobb dolgokat tenne, mint Ő. És az volt a szokása

túl sok időt tölt imával, és tölti az üzemanyagot

hihetetlen minisztérium. Nos, Isten egy nagy látomást adott nekünk, így nagyok vagyunk

elvárások a Faith-nél. És nagy elvárásokhoz nagy imára van szükségünk

életre keltse az Isten által mondott Igét. Egységünk legnagyobb mozgatója

és a hidak építése lesz a közös imaidőnk. Az ima hoz

egység a lélekben és a célban. Az ima alárendeli a testet úgy

nem csak saját szükségleteinket vagy vágyainkat látjuk a nagyobb képet. Végül,

álmunk az, hogy bárki a világon azonnal hozzáférhessen

hiteles imát bármikor. Ez áll a lehetőség középpontjában

hatékonyan megosztani Isten Igéjének ismeretének gazdag alapjait

amivel egyházunk rendelkezik. Az ima kihúzza belőlünk a lelki nagyságot és

arra késztet minket, hogy ne csak a székeket, hanem a szerveket emeljük fel.
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Átmenet:Az élet azonban többről szól, mint a fegyelemről. Ez körülbelül

élő. És…

5. DIA

3. A Faith Sanctuary gazdag alapokkal rendelkezik a szeretetkultúrához

ölelni minden embert

• Szentírás-olvasásunk a János gyülekezet működéséhez vezet

fűrész. 24 Világosságában járnak a nemzetek, és a föld királyai

behozzák majd pompájukat.

Isten világosságot ad az Új Jeruzsálemnek, és a nemzetek élni fognak

a város fénye. És ez a fény a feltétel nélküli szeretet. Jézus

úgy írta le az egyházat, mint sót és fényt a világ számára. Mert Neki van

minket választott eszközül a világ megérintésére, mi leszünk a világ

akik irányítják az emberi történelem menetét. Annyira, hogy

az illetékesek el akarják hozni a pompájukat, vagy a legjobbjukat,

minden nemzettől az egyházig.

• 25 Egyetlen napon sem zárják be kapuit, mert nem lesz éjszaka

ott. 26 A nemzetek dicsősége és dicsősége kerül belé.

János a templomot a hét minden napján, 24 órában működő működésnek tekintette. Az ő korában városok voltak

védelem céljából falazott. Az ellenségek az éjszaka fedezékét használnák

alkalomból megtámadják a várost, így a kapukat éjszakára zárva lennének.

De ha Isten a fény forrása, akkor a világ megtenné
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zavartalan bejárás a templomba. És igen, a nemzetek akarnák

becsületük tükröződjön az egyházban.

• De az egyház a nemzetek legjobbjait vonzza, nem a legrosszabbakat. 27. vers:

Soha semmi tisztátalan nem fog bejutni abba, és senki sem, aki azt teszi, ami van

szégyenletes vagy csalóka, de csak azok, akiknek a neve be van írva

a Bárány életkönyve.

A szentírás félreértelmezése lenne azt gondolni, hogy ez ezt jelenti

a bűnösöket és a működészavarral küzdő embereket nem látják szívesen a gyülekezetben.

Ellenkezőleg, erre való az egyház: nekünk mindenünkben

elégtelenség. Mert Ézsaiás próféta arra emlékeztet bennünket, hogy a mi

az igazság olyan, mint a szennyes rongy Isten szemében. De itt a lényeg,

soha nem fogjuk igazolni a bűnt. Az egyház funkciója nem az állandósítás

bűnt, hanem új életet táplálni és a bűnből való átalakulást.

Ábra: Ezért látom, ha a Faith Sanctuary-re gondolok, a

gazdag alapja egy minden embert magába foglaló szeretetkultúrának. Ha kell

úgy néz ki, mint a szentek a mennyben, ennek igaznak kell lennie ránk is. Amikor én

először jártam ebben a templomban, Kanadában jártam. idegen voltam

tényleg, és az emberek nem tudták, hogy valaha viszontlátnak. És a

templom nagy volt, sok emberrel, akik közvetlen és

jelentős mértékben hozzájárul a növekedéséhez. Granville lelkész mégis hallotta, hogy én

tetszett Larnelle Harris „I can be happy” című dala, és megkapta a kórust

énekelni, amíg a közelben voltam. Mielőtt visszautaztunk volna, mire
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akkor otthon volt, Verona nővér felhívott, hogy jobbulást kívánjon, pedig megkaptam

rossz a neve. És akkor elmentem. De az egyház folytatta, és

Amikor visszatértünk, hogy ezt az otthonunkká tegyük, még nyitva volt és működött

és készen áll arra, hogy átöleljen minket. Ez az első tapasztalatom a gyülekezetünkről.

Istennek az a fénye, amelyet annyira ismertem, és átragyogott az ismeretlenen

hajók. Tehát amikor néhány ember elmondja nekem, hogy csalódott

egyház, kapcsolódhatok néhány tapasztalathoz, de ez azt mondja nekem, hogy mi

van egy kincsed, ami még mindig túl mélyen van elrejtve. Muszáj

még teljesebben jelenjen meg, és felhasználja a helyi emberek életének érintésére

és külföldön. Emeljünk orgonákat és ne csak székeket.

Alkalmazás:A már meglévő alapokra fogunk építeni.

Készülünk elérje a közösség partnereit – építsen

hidak amely átviszi Isten szeretetét falainkon túlra. Azt mondom: „beállítás

fel”, mert aki valaha is próbált rendszerszintű hatást elérni, az tudja

hogy jelentős erőfeszítésekre van szükség egy tartószerkezet felépítéséhez

ami viszi a munkát. Ez azt jelenti, hogy fel kell szerelnünk a szenteket

szolgálatra, ahogy Pál tanácsolja az Efézusi levélben. A tanítványság szempontjából

nézet, megyünk látogassa újra és igazítsa a minisztériumokat a Pelenkáktól a

Diplomák vagy diplomák és azon túl . Más szóval, fel akarunk szerelni

szentek minden életszakaszban, hogy egyesüljenek üzenetünkben és fókuszunkban. A miénk az

egy templom, amely tükrözi az összes kultúrát és demográfiát, ahogy azt láttuk

Kinyilatkoztatás. Hiszünk az emberi lény méltóságában, abban
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mindenki Isten képmására lett teremtve, hogy a maga legjobbja legyen

arra teremtettek. Csakúgy, mint a nemzeteknél a Jelenések könyvében.

Átmenet:Amikor a Faith Sanctuaryra gondolok, felismerem, hogy mi

megvan az alapja, hogy úgy nézzenek ki és úgy viselkedjenek, mint a mennyei szentek.

6. DIA

Következtetés

• A ChatGPT tavaly november 30-án indult, december 5-én pedig kevesebb

mint egy héttel később – már meghaladta az egymillió felhasználót,

az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman szerint, akit a Globe és a

Posta. Ha nem ismeri a ChatGPT-t, az nem probléma. Az én idézetem

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen gyorsan és olcsón

eljuttathatja Jézus Krisztus evangéliumát mai világunkhoz.

• Idén szeretnénk elkezdeni növeljük online lábnyomunkat , mert

amely segít elérni és bevonni a különböző nemzeteket az Újunkba

Jeruzsálem. A technológia használata pedig segít elérni Istenét

rendkívüli látásmód, miközben képes egészséges önkéntest építeni

csapatok. Tegyük meg a régi dolgokat új módokon, hogy megérintsük a nemzeteket.

• Csatlakozzon hozzánk idén is, és haladjunk együtt előre.

Csakúgy, mint az erős férfiak, akikről beszéltem, hiszen megvan a kapacitásunk

nehéz súlyok emeléséhez ne csak székeket emeljünk fel szerveket.

• Ez arról szól, hogy bemutassuk az embereknek Jézust, majd tanítsuk

hogyan juthatnak hozzá az üdvösséghez, és hogyan élhetnek győzelmi életet Őbenne. Ha te
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még nem találkoztam Jézussal személyesen, itt az ideje, hogy megtegye. Nélkül

Jézusom, a pokolba és a pusztulásba vezető úton vagyunk. De hittel megteheted

fordulj el a rossz cselekedetektől és a bűntől, add át életedet Jézusnak és Neki

találkozni fog veled az Ő Lelke. Ezután megmutatjuk a lépéseket

vegyen részt, hogy életútra induljon Vele.

• Csatlakozz hozzám, ahogy most is imádkozunk.
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