
Késik-e a Vőlegény?
(írta: eszterkonyve.com 2017. 10.12.)

Az Egyház, a kihívottak közössége Jézus Krisztus menyasszonya, aki kitartó szerelemmel várja vissza Jegyesét, hiszen
megígérte, hogy visszajön érte és megülik az esküvőt. A menyasszony azonban már kétezer éve vár... és most eljött az
éjfél. Elkészíti magát, felöltözi hófehér menyasszonyi ruháját, a szentek igazságos cselekedeteit, felrakja ékességeit ... az
izgalom tetőfokára hág.

Aludni nem tud, járkál, "mi lesz most, milyen lesz az a férfi, milyen lesz Vele élni, megfelelek-e neki,
milyen lehet egy király feleségének lenni?" Két korszak közt  lebeg,  egy új  élet  vár  rá,  közben a
felelősség és hűség terhe nyomja. Amikor az atyja megkötötte a házassági szerződést, a Vőlegény a
legdrágább jegyajándékot hagyta itt  zálogul,  a saját vérét  adta szerelméért,  ez a zálog jelentette a
biztosítékot arra, hogy visszajön azért, aki hozzá tartozik: "Testemből való testem." A menyasszony
csak a visszatérés időszakát tudhatta meg, amennyit elmondtak neki, azt, hogy az őszi ünnepek idején
érkezik a  Vőlegény.  Csak a jelekre és a megérzésére hagyatkozhat eljött-e a kijelölt  idő? Figyel,
hallgatózik, keresi, várja a jeleket, hiszen tudja, hogy előre kiküldték a szüzeket az útra, hogy hozzá
vezessék a Vőlegényt,  vagy talán hátha küld valami előjelet magáról, fenn az égben, vagy lenn a
földön. De a Vőlegény "késik". Elbizonytalanodna, ... de hát megígérte! Biztosan jönni fog! Atyám
tudja, az időpontot, ám hiába nyaggatom nem mondja meg - hol késik hát? Itt a betakarítás idejének
ünnepe ... vagyis ... hogyan is van ez? Ő nem hazudik, ha azt mondta őszre itt lesz, ... jönnie kell, ...
jól számoltam a napokat? Lassan elmúlnak az ünnepek és még nincs itt, igaz, még atyám sem tette fel
rám a esküvői koronát ... jajj, de nehezen vonszolják magukat ezek a súlyos, várakozással teli utolsó
napok.

Az ünnepek után vetni kellene már az árpát, igaz, most jubileumi év van, nem lesz vetés, a föld és az
ember pihenni fog egy évet. Emlékszem, hogy tavasszal amikor a vizsgálók megvizsgálták az árpa
érését, azt mondták, nem elég aviv. Hosszú, hideg telünk volt, nem ért be az árpa az egész országban,
így nem tudtuk bemutatni az első kévét áldozatként az Első hónap újholdjakor, az Úr Templomában.
Várnunk  kellett  egy  hónapot  a  következő  újholdra.  Igen,  biztosan  ez  lehet  a  késlekedés  oka  ...
Szökőév van és csúsznak a hónapok, ... szívdobogás ... Nos, ha most március helyett április az első
hónap, ... akkor a hetedik hónap is átcsúszik a következőre ... és akkor vele együtt az ünnepek is
átcsúsznak! Tudtam, hogy nem hazudik, tudtam, hogy igazat mond, tudom, hogy el fog jönni értem!
Tudom, most már tudom, hogy nem késik! Milyen okos és nagytudású az én Vőlegényem!:)

2 Péter 3.9 Az Úr nem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják róla. Nem késik,
hanem türelmesen vár ránk. Azért vár, mert nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen.
Ellenkezőleg, azt akarja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását és életét. (EFO)

Az aviv -ról további információ ezen a videón található magyar nyelven: Soós Péter: az Abib hónap 
jelentése

Ha még nem fogadtad el Jézus Krisztust személyes megváltódnak, kérlek mondd el ezt az imát az örök életre való
megmentésedért, Ő hallani fogja. Ima.
A megtérés azt jelenti, hogy elfordulunk ettől a világi berendezkedéstől, értékrendtől és visszatérünk a Teremtő Isten
jelenlétébe. A világ szerinti gondolkozásunkat megfordítjuk és Isten szellemi gondolatahoz igazítjuk életünket. Mindez
csak egy módon lehetséges Jézus Krisztus által, mert így rendelte az Atya.
János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, annak nem lesz örök
élete, és Isten haragja rajta marad. 
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If you have not yet accepted Jesus Christ for personal redemption, please tell this prayer for your eternal salvation. He
will hear it. Prayer.
Return means turning away from this worldly organization and values, and returning to the presence of the Creator God.
We turn our thinking from the world and adjust our lives to the spiritual thought of God. All this is possible in one way
by Jesus Christ, because the heavenly Father so ordained.
John 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the
wrath of God abideth on him 

Kapcsolódó videó: 

Soós Péter: AVIV
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