KERESZTÉNY HÍREK

KOMMUNIKÁCIÓ — A beszélgetés hiánya óhatatlanul
eltávolodást szül, és megöli a kapcsolatokat! Meg kell
tanulnunk, hogyan kommunikálhatunk eredményesen
egymással, mert különben eltömődhetnek a családi kapcsolatok, a szeretet-kötelékek, a szent kapcsok és a barátságok csatornái. Mi a kommunikáció? Az egyik definíció szerint az információk olyan módon történő szóbeli, és nem szavakkal kifejezett megosztása, amelynek
során a másik személy megérti, amit közölni szeretnénk vele. A kommunikáció fogalmak, gondolatok és érzelmek cseréje. A jó kommunikáció három készséget foglal magába: a közlést, a meghallgatást és a megértést. Mind a hármat fejlesztenünk kell, ha
sikeresen szeretnénk közösséget ápolni másokkal. Az eredményes kommunikáció olyan
közlés, ami a másik fél figyelmét és megértését eredményezi. Ha megbeszéljük a dolgokat, és a végére járunk, az harmóniát és bensőséges kötődést fog eredményezni.
Ápolni és óvni kell azokat a kapcsolatokat, amelyek Istentől adattak! (Péld. 15,23)
ÚJ KIADVÁNYUNK — Az Úr kegyelméből, a szentek
összefogásával, önkéntes adakozásból megjelent a Békevár Egyesület kiadásában az imakönyvünk. Segítő ötletek is érkeztek, a borító rajza pedig a rácsok mögött
készült. Bízunk benne, hogy hasznosnak fog bizonyulni
a kilátástalan helyzetbe került emberek számára. 
VEZETŐKÉPZŐ — Parádsasváron, csodás környezetben, május 7-9. között került megrendezésre az első
KSZE Vezetőképző, amelyen közel 40 fő vett részt. 
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A Szent Szellem ma Isten képviselője és ereje a földön, aki az első pünkösdi kiáradás óta munkálkodik közöttünk!

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL
Június 2. vasárnap 15:30 – Fonyód, Kulturális Központ – Varga István evangélista
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus vár!

Áldott pünkösdi megújulást!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2019. június

PÜNKÖSDI OLAJCSERE!
„Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít, és bolondságra vezet. Ellenkezőleg, inkább a Szent Szellem töltsön be újra meg újra benneteket!” — Efézus 4,18. EFO
A Bibliában az olaj a Szent Szellem kenetének a
jelképe. Az ószövetségben sokszor használták az olajat a szolgálatra való felkenetésre, amit másra nem
volt szabad használni. (2Móz. 30,23-33) Az olaj és a
kenet közös sajátossága, hogy mindkettő megtapasztalható. Az olaj jellemzőivel kapcsolatos megfigyelések segítik a Szent Szellem megismerését, és jobban
eligazodunk a kenet dolgaiban. A kenet jellemzői:
ELPÁROLOG — Az olaj, a vízhez hasonlóan idővel elpárolog. Aki nem törődik a Szent Szellemmel
való kapcsolatával, akkor ő hasonlót fog tapasztalni.
A Szellem kenete el fog illanni. Nekünk, hívőknek
meg kell engednünk, hogy a Szent Szellem olaja állandóan folyjon az életünkön és ez által egy frissülést hozzon a számunkra. Ezt imával, igeolvasással
és az Úrral való közösséggel lehet elérni. Így juthatunk el egy kenetteljes életre.
ELFOLYIK — Az olaj a sérült edényből kifolyik. Elég egy hajszálrepedés, és az
olaj szép lassan elillan. Az Efézus 4,27 vers ilyen szivárgásokra hívja fel a figyelmet.
Az ördög tolvajkodni akar, el szeretné lopni a kenetünket. A nyitott ajtókat használja
ki, amely lehet: a keserűség, önsajnálat, meg nem bocsátás, zúgolódás. Az ajtókat tudatosan be kell csukni. Mivel az apró repedéseket nehéz észrevenni, ezért figyelnünk
kell a cserépedényünkre (testünkre), hogy ezen ne legyenek sérülések. Ha repedést
fedezünk fel, akkor azt meg kell szüntetni, mert emiatt is sok olajvesztés történhet.
VÉDELEM — Csak a friss olaj tud megfelelő védelmet nyújtani! Ha friss és megfelelő sűrűségű az olaj, akkor tud kenést biztosítani a motornak és ellenállni a hőnek,
valamint a nagy nyomásnak. Minél alacsonyabb egy olajnak a viszkozitása, annál kisebb védelmet tud biztosítani. Ezért a járművekben rendszeresen cserélik az olajat.
Ugyanígy a kenet is elveszítheti a frissességét a szellemi küzdelemben, amikor nyomás
éri az embert. Lehet, olyan társaságba kerül az ember, hogy azt veszi észre: a szellemi ereje megcsappant. Ilyenkor újra fel kell töltekezni. Naponta frissíteni szükséges a
szellemi olajat azért, hogy meg tudjuk tartani a szellemi erőnket. (Préd. 9,10)
KENÉS — Az olaj megszünteti a nyikorgást. Ha nyikorog az ajtó, megolajozzuk. De
nem csak az ajtó szokott nyekeregni, hanem néha a keresztények is. Azonban, ha jelen
van a Szellem olaja, akkor ez a fajta „nyikorgás” is megszűnik. Meg kell vizsgálnunk a
kenet frissességét, szintjét és erejét. Ahogy a kocsiban ellenőrizzük az olajszintet, ugyanígy a mi életünkben is rendszeresen szükséges a kenet mértékét vizsgálni. A te olajod
mennyire friss? Folyamatosan feltöltekezel friss olajjal, vagy a fáradt olajat használod?
Isten érintése rajta van az életeden? Ezeket naponta szükséges ellenőrizni! — bf —
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AZ ELME ÁLLAPOTAI

„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” — János 14,27.
AGGÓDÁS — A nyugtalanság és aggódás
azért támadja az elmét, mert az ördög el
akar téríteni bennünket Isten szolgálatától.
Az ellenség ezt a két kínzóeszközt a hitünk
elnyomására is használja, így az nem tud
megerősödni, és győztes életre vezetni bennünket. Aki állandóan aggódik, az sohasem
élvezheti azt a békességet, amit Jézus nekünk hagyott hátra. Az isteni békesség jelen van az életünkben, de nekünk kell dönteni, hogy melyiket választjuk: a békességet vagy az aggódást. Úgy dönthetünk a békesség mellett, hogy lezárjuk a testi gondolkodást, és békességet hozó dolgokon gondolkodunk. Az ellenség igyekszik az elménket helytelen dolgokkal teletömni, és lefoglalni. De az aggódástól nem lesz jobb semmi. Akkor miért ne hagynánk fel vele?
NYUGALOM — Az ördög sokféle módon próbál meglopni minket a békességtől. Amikor támad az aggódás, a Máté evangélium 6. fejezete kiváló az elmélkedésre. Az Írások szerint semmiért nem kell nyugtalankodnunk az életben. (Mát. 6,25) Az Isten által
biztosított minőségi élet magába foglalja minden szükségünk betöltését. De aggodalmaskodással elveszíthetjük mindezeket. (Jób 3,25) Lássuk meg, hogy milyen isteni
gondoskodásban is van részük a madaraknak és a virágoknak, s vegyünk róluk példát.
(Mát. 6,26-31) Az aggódás teljesen haszontalan dolog, semmi jó nem származik belőle. Akkor meg miért nyugtalankodjunk? Isten mindig bőkezűen akar adni nekünk.
(Mát. 6,32-33) A világ az anyagi dolgokra hajt. Nekünk azonban az Urat kell keresnünk
elsőként, de nem csak a szavainkkal, hanem a cselekedeteinkkel is. Jézus megígérte,
hogy ha mi első helyre helyezzük Őt, akkor megad nekünk minden szükséges dolgot.
Fel kell ismernünk, hogy az aggódás nem visz előbbre, inkább akadályoz bennünket. A
hitetleneknek is van békességük, de csak a problémamentes időszakokban. Isten nyugodalma viszont egy ajándék a hívők számára a nehézségek idejére. (Ján. 14,27) Jézus a saját, isteni békességét hagyta ránk. Az Ő békessége egy szellemi békesség.
MEGÚJULÓ KEGYELEM — Amikor nyugtalankodunk vagy aggódunk, akkor valójában
azzal töltjük a napunkat, hogy megpróbáljuk kitalálni, mi is lesz az elkövetkezendő
napokban. (Mát. 6,34) Sajnos kevesen tudják, hogyan éljék meg a napjaikat a lehető
legteljesebben. Ne töltsd a mai napot azzal, hogy a holnap miatt aggódsz! Éppen elég
probléma van minden nap, ami a teljes figyelmünket igényli. Isten kegyelme rajtad
nyugszik, hogy segítsen neked, de a holnapi kegyelem csak holnap érkezik meg. Úgyhogy ne pazarold el a mai napodat a holnap felől való aggódással! (JerSir. 3,22-23)
Tehát minden reggel megköszönhetjük Istennek, hogy a kegyelme megújul felettünk,
és mindig az aznapra szóló kegyelme által munkálja felettünk a megoldásokat, a helyreállításokat, a győzelmünket az adott helyzetekben. Olykor a megpróbáltatások tüze
égeti el a kötelékeinket, és tesz szabaddá bennünket. Isten nyugodalma a vihar kellős
közepén működik, nem pedig szélcsendben. Nagy dicsőséget ad az Úrnak az, ha vihar
közepette is békességben tudunk élni, és élvezni tudjuk Isten nyugodalmát, mert ez
azt bizonyítja, hogy az Ő útjai működnek. — Teljes anyag: www.bekevar-portal.hu > Tanítások
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A gyanakvás a meg nem újított elme terméke, amely megbénítja és általában tönkre is teszi a kapcsolatokat!

5. A NYUGTALAN ÉS AGGÓDÓ ELME

6. AZ ÍTÉLKEZŐ ÉS GYANAKVÓ ELME

„Ne ítéljetek el senkit, hogy titeket se ítéljenek majd el!” — Máté 7,1. EFO
„A szellemi ember azonban… senkitől sem ítéltetik meg.” — 1Korinthus 2,15.
ÍTÉLKEZÉS — Az emberek életében sok rossz
gyümölcsöt hoz az ítélkező, bíráló és gyanakvó
hozzáállás. Sok kapcsolat megy tönkre ezek miatt. A másokról mondott vélemények eszközök
lehetnek az ördög kezében arra, hogy elszigeteljen bennünket másoktól, és magányban tartson. Mert senki sem élvezi a mindenről véleményt
nyilvánító embereket. A kapcsolatok elrontásának három biztos módja: az ítélkezés, a bírálgatás és az állandó véleménynyilvánítás. Egyedül Istennek van joga bennünket elítélni. Ezért
amikor mi mást elítélünk, akkor Isten szintjére
akarjuk emelni magunkat az illető életében. Ha bátrak is vagyunk az Úrban, akkor se
pályázzunk Isten helyére! (Kol. 2,16–17) A bírálat, ítélkezés és véleménynyilvánítás
karöltve járnak. Ezért ezek összeadódva egy óriási problémaként jelentkeznek.
FELLEGVÁR — Az ördög azon mesterkedik, hogy az emberek elméjében ítélkező
gondolatokat helyezzen mások iránt. Hibát követünk el, ha a körülmények ismerete
nélkül megítélünk másokat. (Róm. 14,4) Különbség van a vélemény és az ítélkezés között. A vélemény: tapasztalaton vagy elbeszélésen alapuló pozitív vagy negatív közlés. Az ítélkezés: a helyes és helytelen dolgok összevetésének, valamint a szeretet hiányának az eredménye. Ugyancsak különbség van a megítélés és az elítélés között is.
A megítélés egy kinyilvánítás, ami lehet pozitív is. Az elítélés viszont bíráskodás, ami
a negatív következtetés eredménye. Ezek hátterében egy mélyebben húzódó probléma áll, a büszkeség, ami ajtót nyithat az ördögnek. Amikor túl sokat rágódsz a véleményeden, az ítéletté fog válni. Ahogy egyre növekszik benned a feszültség, az oda
fog vezetni, hogy végül elkezdesz róla beszélni, ami nagy kárt okozhat fizikai szinten
a kapcsolatokban és szellemi síkon is. Fel kell ismerni, hogy gonosz szellemi erősségek
lehetnek a háttérben. Lehetséges, hogy ezek az erődítmények évek óta ott vannak az
elmédben, amelyet az ellenség csak időnként hoz működésbe. Ahhoz, hogy megváltozzon a hozzáállásunk, ezeket a fellegvárakat nekünk le kell rontanunk. (2Kor. 10,5)
ÖNVIZSGÁLAT — Amikor azon agyalunk, hogy mi a rossz mindenki másban, és ez a
beszélgetésünk témája is, akkor nem látjuk meg a saját helytelen viselkedésünket. Az
ördög azt szeretné elérni, hogy teljesen le tudja kötni az elménket mások hibáinak
keresésével és megítélésével. Így sohasem vesszük észre a saját hibáinkat, és nem is
tudjuk felszámolni azokat. A szabadság felé vezető első lépés az, hogy szembenézzünk a saját hibáinkkal, amit az Úr próbál megmutatni nekünk, és lehetővé kell tennünk a Szent Szellemnek, hogy elvégezze bennünk a szükséges változásokat. A vetés
és aratás nem csak a fizikai világban, vagy a pénzügyekben működik, hanem érvényes
a szellemi világban is. De a helyes és helytelen hozzáállásunkat (következetesség, hanyagság) is elvethetjük és learathatjuk. Ha bírálatot kapsz, akkor felteheted a kérdést: Ez az engem kritizáló személy vetése? Vagy az én aratásom? Tehát körültekintőek legyünk, amikor cselekszünk, vagy szólunk, mert azok mind vetések. Ezért parancsolja Jézus, hogy ne mások hibáival foglalkozzunk, amikor velünk is épp elég baj van!
Nem tud az ördög nagy kárt okozni annak, aki szeretetben jár. — Forrás: Joyce Meyer alapján
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