Rendkívüli húsvéti előfizetői díjcsomag!
Amikor Jézus köztünk járt, Szentlélekkel telve gyógyított, démonokat űzött és bűnöket bocsátott
meg. Ez volt ugyanis az a három terület, ahol a sátán kifejtette romboló hatását az emberek
életében, amióta beengedtük őt ebbe a világba. Jézus azért jött, hogy a sátán munkáit lerontsa (1 Jn
3:8). Mielőtt visszament Jézus a mennybe, azt ígérte a a benne hívőknek, hogy a Szentlélek által ők
is ugyanazokat a cselekedeteket fogják véghez vinni, amiket Ő tett itt a földön a Benne levő
Szentlélek által (Jn 14:12; Mk 16:17-18), vagyis miközben az Isten országa evangéliumát, azaz a
helyreállítás jó hírét hirdetik, betegeket fognak gyógyítani, démonokat fognak űzni és
bűnbocsánatot fognak közvetíteni, Jézus nevében (Mk 16:17-20; Jn 20:21-23).
Olyan, mintha Jézus egy új előfizetői csomagot vezetett volna be és kínált volna mindazoknak, akik
Benne hisznek, azaz, akik nála előfizetnek majd erre a csomagra. A ma létező legjobb
díjcsomagokban korlátlan hívás, korlátlan sms (bármely belföldi hálózatba) és korlátlan internet
(mobilnet) szerepel. Jézus előfizetői csomagjában korlátlan bűnbocsánat, gyógyulás és szabadulás
szerepel. Mindez egy előfizetői csomagban. Jézus a földi életével demonstrálta azt, hogy hogyan
működik ez a hármas szolgáltatás, majd pedig meghalt a mi bűneinkért, betegségeinkért, démoni
megkötözöttségeinkért, három nap múlva feltámadt és (pünkösdkor) kiárasztotta a Szentlelkét, hogy
elérhetővé tegye számunkra ezt a rendkívüli húsvéti díjcsomagot.
Ez ugyanúgy működik, mint ahogy egy mobilszolgáltató is elektromágneses sugárzás
kibocsátásával biztosítja folyamatosan a szolgáltatások elérését, melyek igénybevételéhez elő kell
fizetni a díjcsomagra és be kell szereznünk egy okostelefont, hogy használni is tudjuk ezeket a
szolgáltatásokat. A Szentlélek az elektromágneses sugárzás. A megtérés/újjászületés (a Jézussal
való kapcsolatba lépés) által „fizethetünk elő” erre a rendkívüli díjcsomagra és a hit az az eszköz, az
„okostelefon”, mely által használhatjuk, aktivizálhatjuk a Jézus által kínált szolgáltatásokat.
Bűnbocsánat, gyógyulás, démoni kötelékekből való szabadulás, melyek egyszerre, egy csomagban
lesz a miénk, újjászületés, hit és a Szentlélek szívünkbe áradása által.
Noha Jézus egy ilyen hármas díjcsomagot kínál minden előfizetőnek (Benne hívőnek), sokan
(történelmi egyházak hívei) mégis úgy élnek, mintha csak egyetlen szolgáltatás lenne a csomagban,
ami nem más, mint a bűnbocsánat. Megtértek, újjászülettek ugyan (előfizettek a díjcsomagra, veszik
a kisugárzott jelet), van is élő hitük (aktív SIM kártyás okostelefonjuk), de csak beszélgetésre
használják és nem hiszik el, hogy akár még videóüzenetet is lehetne küldeni róla és az Inernetre is
rá tudnak kapcsolódni, ami által korlátlan médiatartalom és közösségi tér nyílhatna meg számukra.
Vagyis nem használják ki az okostelefonjukat, nem használják a díjcsomagban szereplő összes
szolgáltatást. Pedig Jézus nekik is ugyanezt az egy díjcsomagot kínálja. Az újjá nem született,
vallásos ember pedig olyan, mint akinek van ugyan egy SIM kártya nélküli telefonja, de nem
fizetett elő semmilyen díjcsomagra, nem is kapcsolódik a hálózatra, nem veszi a jelet, így jobb híján
csak a telefonján már meglévő gyári tartalmat tudja olvasgatni, böngészni, de semmilyen hálózati
kapcsolatot igénylő szolgáltatást sem tud igénybe venni.
A kérdés nem az, hogy csakugyan mind a három korlátlan szolgáltatás benne foglaltatik-e a Jézus
által kínált húsvéti díjcsomagban, (bár sokan ezt is vitatják, mondván, hogy a gyógyítás, démonűzés
az apostoli kor lezárultával megszűnt) hanem, hogy ha élő hited van, élsz-e az „okostelefonodban”
rejlő összes lehetőséggel!
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