REINHARD BONNKE — December 7-én, 79 éves korában
Reinhard Bonnke evangélista, a Krisztus Minden Nemzetért
nemzetközi szolgálat alapítója befejezte földi pályafutását.
Tavaly Billy Graham „változtatott lakcímet”, most pedig Reinhard Bonnke költözött a mennybe. Korunk két legnagyobb
evangélistája befejezte a pályafutását, és átadta a stafétabotot. Lesznek-e olyanok, akik a helyükre lépnek? John Wesley mondta: „Isten eltemeti szolgáját, és folytatja munkáját.” Mindenesetre az ő példájuk erős buzdítás azoknak, akik a tőlük telhető legtöbbet szeretnék megtenni Isten országáért, és komoly feddés a langymeleg kereszténység számára. Bonnke a szolgálatát
a közelmúltban Daniel Kolendának adta át, aki egy évtizedig szolgált mellette.
Reinhard Bonnke evangélistát elsősorban a nagy afrikai evangelizációs kampányairól ismertük meg. Egy német lelkipásztor fiaként Reinhard kilencévesen adta át életét
az Úrnak, és még tinédzser kora előtt meghallotta Isten hívását az afrikai misszióra.
Miután elvégzett egy bibliai főiskolát Walesben, és kis ideig lelkipásztorként szolgált
Németországban, ezt követően 1967-ben kezdte el afrikai missziós szolgálatát. Hat
évtizeden át számos országban hirdette Jézus Krisztus Evangéliumát, az afrikai országokban rendszeresen tartott több százezer ember részvételével evangelizációs összejöveteleket. Csodálatos gyógyulások kísérték a szolgálatát, az újjászületettek száma
több tízmillióra tehető. Vele is találkozunk majd a dicsőségben!
PRÓFÉCIA ÚJÉVRE — „Szélesítsd ki sátorod helyét, hajlékodnak kárpitjait terjesszék ki…” (Ésa. 54,2-3) Szeretnénk terjeszkedni, szeretnénk növekedni mindannyian, mind az egyéni életünkben, mind a szolgálatban. Isten ígérete ott van az Igéjében: mind jobbra, mind balra terjeszkedni fogsz. Ő adja a növekedést! Ő a növekedést adó Isten a Biblia szerint. De megfigyelted, hogy ezt az ígéretet megelőzi valami,
amit viszont neked kell megtenned? Senki más nem tudja megtenni helyetted: ki kell
szélesítened a sátorod helyét, ki kell terjesztened a sátrat, a köteleket meg kell nyújtanod. Neked! Aza a növekedést megelőzi valami: a gondolkodás megváltoztatása! Amikor nem a láthatókra nézel, hanem az Igére. Amikor nem a világhoz szabod magad,
hanem tanulmányozod az Igét, és hagyod, hogy az éltető ereje megújítsa az elmédet.
Amikor a gondolkodásodat Istenhez szabod, és nem a világ mintájához. Amikor helyet
csinálsz a gondolataidban a növekedésnek. Amikor a látásod köteleit megnyújtod, és
már nem csak azt a picit látod, hanem a széleset, a nagyot, a sokat, amit Isten mutat
neked az Igében. Új, friss gondolatokkal lesz tele az elméd, amelyek az Ő gondolatai.
És akkor járod azokat az új, friss utakat, amelyek a növekedést adó Isten útjai. —sá—
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Meg kell tanulnunk rendszeresen imádkozni azokért, akikkel Isten kapcsolatba hoz minket, és bőségesen áldani őket!

KERESZTÉNY HÍREK

Kegyelemteljes, áldott új évet!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2020. január

VÁLTOZTASS A VETÉSEDEN!
„Ne áltassátok magatokat! … Azt fogja az ember aratni, amit elvetett.” — Gal. 6,7. EFO
MAGVETÉS — Újévi fogadalomnak is kiváló, ha felülvizsgáljuk a magvetéseinket, mert
ezzel határozzuk meg azt, hogy mit fogunk
aratni a jövőben! Korábban hétféle magot ismertem: ember-, állat-, növény-, pénz-, Ige-,
isteni tulajdonságok magja és Jézus, mint Mag.
Ahogy növekedtem az ismeretben, ehhez hozzájött két újabb mag: a szavak és a cselekedtek. Egy példával szemléltetném ez utóbbit. Az utazószolgálatunk célpontjába érve
mindig hazaszólok a feleségemnek, hogy megérkeztünk, és annak végeztével, hogy indulunk. Az egyik alkalommal csak egy óra múlva jutott eszembe, hogy ezt elfelejtettem.
Az egy jó magvetés, hogy rendszeresen hazaszólok, mert a kommunikációval elvetem
a békesség magját, s akkor békességet is fogok aratni, amerre csak járok.
LEHETŐSÉG — A magvetés csak egy lehetőség, de nem kötelező! Hogy élünk-e vele, vagy sem, az rajtunk múlik. Most jöttem rá arra, hogyha nem adok jelzést, az is egy
vetés, de igen rossz mag. Ilyenkor a békétlenség magját vetem el. A kommunikáció is
egy mag, és ha jobbá szeretnénk tenni a családi vagy gyülekezeti kapcsolatainkat,
akkor gyakrabban kell egymással kommunikálnunk! Minek minősül az, ha hazaszólok,
vagy ha egy adott időben rendszeresen imádkozunk, hogy áldássá lehessünk mások számára? Szokás, hagyomány vagy következetesség, rendszerezettség, kiszámíthatóság?
Ha nem céllal tesszük, akkor az hagyomány, szokás, és az helytelen. Ha céllal tesszük,
akkor az következetesség, rendszeresség, és az helyes. Ez utóbbiak isteni tulajdonságok, tehát helyes, ha kiteljesedünk ezekben. Amikor valaki értesít a hollétéről, azzal
segít megcselekedni a Jakab 4,7-et, és így könnyebben ellen tudsz állni az ördögnek.
Kommunikáció hiányában nem biztos, hogy ez sikerül, és könnyen bejöhet az aggódás.
ÁLDÁS — Óriási erő rejlik abban, amikor imádkozunk, és áldást szólunk az emberek
felett. A bibliai időkben hittek ebben. A héber „áldani” szó jelentése: átadni, ráhelyezni valakire a képességet, hogy gazdag és teljes életet éljen. Amikor Isten megáld
minket, akkor az Ő élete és ereje száll ránk, hogy az áldás valósággá válhasson. Vannak erre biblai példák:  Amikor Izsák megáldotta Jákobot, nem csak üres szavakat mondott ki. Lényegében azt mondta: A szavaimmal adtam Jákobnak valamit, valamilyenné
tettem őt, gondoskodtam valamiről a számára, és az úgy is lesz! (1Móz. 27,28)  Isten megparancsolta Mózesnek, mondja meg Áronnak, hogy áldja meg a népet: Így helyezzék az Én nevemet Izraelre, és Én megáldom őket. Az áldás kimondásakor valóban
rászállt valami a népre. (4Móz. 6,27)  Pál rendszeresen áldásokat imádkozott a gyülekezeteire és tanítványaira. (Ef. 1,3) A hittel mondott ima és áldás valóban ráhelyez
valami jót az emberek életére, és az mindörökre megváltoztatja a dolgokat. — bf —
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ÉRZELMI VILÁGUNK

„Meddig kell gondokat hordoznom lelkemben, szívemben fájdalmat…? Nézz rám és
hallgass meg, Uram, Istenem! Ragyogtasd fel szememet…” — Zsoltárok 13,2-3. KNB
BECSAPÓS ÉRZELMEK — Az érzelmek Isten ajándékai, és nagyrészben ezek tesznek bennünket érző lénnyekké. Mivel az
érzelmeink területe rendkívül érzékeny,
az ördög megpróbálja ezt összezavarni,
de nekünk ellen kell állnunk neki! Az ember nagyon összetett. Az érzelmi világunk
a lényünknek az egyik fontos része. Az érzelmek gyakran a hívők legnagyobb ellenségei, mert esetenként visszatartanak Isten
akaratának megcselekvésétől. Az érzelmek
rejtélyesek, sokszor összezavarnak bennünket, ami ahhoz vezet, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyeket később megbánunk.
Amikor az érzelmek magasra hágnak, az elme becsapottá válik. Sokkal több hasznunk
származna abból, ha hagynánk, hogy a Szent Szellem formálja a gondolatainkat, az
érzelmeinket, a hozzáállásunkat, a képzelőerőnket, és a lelkiismeretünket. (1Kor. 15,31)
ÖNURALOM — Mi, emberek, nagyon szeretünk irányítani. De sajnos nem magunkat,
hanem olyat szeretnénk ellenőrzésünk alatt tartani, amit nem nekünk kellene. A
teljes stressz jele az, amikor mindent és mindenkit irányítani szeretnénk. Isten eszközöket adott, hogy irányítsuk önmagunkat. Ezek az Ige, a Szent Szellem és annak
gyümölcsei. A kilencedik gyümölcs a mértékletesség, ami önuralmat is jelent. (Gal.
5,22) Akkor gyakorolj önuralmat, amikor a körülményeid szorongatóak vagy fájdalmasak! Ne légy rabszolgája a pillanatnyi érzelmeknek, hanem Szellem szerint járj.
(Gal. 5,25) Isten bölcsességével döntsd el, hogy miként reagálsz az adott helyzetre.
Az önuralom gyümölcse egy sikeres, örömteli élet lesz. A legfontosabb megfegyelmezni való területek: a gondolataink, a szavaink és az érzelmeink. Az érzelmeink állandóan hullámoznak, úgy csapongnak, mint a tenger hullámai. A bölcs ember nem megy vitorlázni, amikor a víz vadul háborog. Ugyanígy az érzelmeinkbe sem szabad belevetni
magunkat, amikor erőteljesen hullámoznak. Kormányozd jó irányba az életed hajóját!
ÉRZELMEK KIFEJEZÉSE — Bennünk van a vágy, hogy elmondjuk valakinek, miként
érzünk. Súlyosbítja a helyzetet az, ha nem a megfelelő embernek mondjuk el. Illetve
nagyon sokat beszélünk egy problémáról, túl sok embernek, mert az akkor panaszkodássá válik. (1Kor. 10,9-10) Isten szeret minket, és elvárja tőlünk a hálaadást még a
megpróbáltatások közepette is. Ha arra van szükséged, hogy egészséges módon kiereszd a gőzt, vagy imádkozni szeretnél közösen valakivel, akkor keress egy megbízható szellemi vezetőt, egy bizalmas családtagot, vagy egy megbízható barátot. Ne panaszkodj egyfolytában, csak mondd el az érzéseidet. Végül emlékeztesd magad arra,
hogy Isten képes megoldani a helyzetet, és meg tudja gyógyítani a megsebzett lelkedet! A 13. zsoltárban található egy alapelv. Nem kell letagadnunk az érzéseinket, de
nem szabad engednünk, hogy irányítsanak bennünket, és hatással legyenek a döntéseinkre. Akik elnyomják a lelki fájdalmat, és nem kezeleik megfelelően, azok végül vagy
kirobbannak, vagy összeomlanak. A visszafolytott érzelem ajtót nyit a félelemnek, az
aggodalomnak, és könnyen meg is betegíthet. Aki kifejezi a bánatát, az nem szenved
depresszióban. Isten alapelvei szerint élhetünk egészséges érzelmekkel!
— bf —
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Ha az életed egyes területei zűrzavarosak, akkor az életed más területei (szolgálat, család) sem lehetnek rendben!

9. AZ ÉRZELMEK KIFEJEZÉSE

10. CÉL: A JÓ ÉRZELMEK!

„Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó
egészségben légy, mint ahogy a lelked [érzelmed] is gyarapodik.” — 3János 1,2.
ÉRZELEMMENTESSÉG — A túlfűtött érzelműek mellett léteznek érzelemmentes emberek is, amelynek két oka lehet: a galamblelkűség, illetve az elfojtás. Ez két problémát okozhat: az érzelmeik hiánya irányíthatja őket, illetve unalmas velük együtt élni. Akár sok, akár kevés érzelemmel rendelkezünk, nem engedhetjük meg, hogy írányítsanak bennünket. Egyeseket a lelki fájdalmak megkeményítenek, és ettől érzéketlenné válnak. Ők az elszigetelődés mesterei.
Gyakran építenek maguk köré falakat, amelyek mögé elbújnak, de ezzel valójában magukat zárják be. Azért, hogy ne érezzenek
újabb fájdalmakat, kikapcsolják az érzelmeiket. Ha azt tapasztaljuk, hogy kibillenünk
a lelki egyensúlyból, akkor együtt kell működnünk a Szent Szellemmel, hogy helyreállíthasson bennünket. Döntsd le az egészségtelen falakat, ezzel megengedve azt, hogy
Isten váljon védőfallá a számodra! A változás erőfeszítést és áldozatot igényel, amit
nem mindenki akar meghozni. Próbálj meg jobban lelkesedni a szeretteiddel együtt,
amikor ők lelkesek a legújabb tervükkel kapcsolatban. A párkapcsolatban vagy a szolgálati szent kapcsokban így viszonyulhatnak egymáshoz a társak, és így egészíthetik ki
egymást szeretetben: Te vagy az, akinek látása van, én pedig az, aki kiélesíti azt!
JÓ ÉRZELMEK — Hajlamosak vagyunk a kellemetlen érzelmekre összpontosítani,
holott sok olyan jó érzelem is létezik, amelyek erősítik az egészséget: a boldogság,
öröm, elégedettség, a hasznosság érzése. Ezek közül első helyen áll a boldogság. A jó
érzelmek nélkül nagyon unalmas lenne az élet. A legnagyobb boldogságot az adja,
amikor engedelmeskedünk Istennek. Ha netán ellenállunk vagy lázadunk az Ő akarata
ellen, azzal elveszítjük a boldogságunkat, az örömünket, továbbá kilépünk a szent
védelem és ellátás alól. Sok keresztény szomorú ábrázatú, arcukról nem az Úr öröme
sugárzik. Krisztus követőinek a legboldogabb embereknek kellene lenniük. Isten azt
akarja, hogy élvezzük az életünket, és ehhez a Fiát küldte el hozzánk. A mi örömünk
boldoggá teszi a mennyei Apukánkat. A boldogság egy olyan érzés, ami másokra is átragad. Legjobban úgy lehetünk Jézus tanúbizonyságai, ha boldogságban úszunk. Ha az
elveszettek azt látják, hogy kereszténynek lenni örömöt jelent, készek lesznek meghallgatni téged, az örömüzenetet, és befogadni a szívükbe az Úr Jézust. Örvendezzünk hát minden napnak, amit Isten ad nekünk! (Zsolt. 118,24) A jó érzelmek a jó
gondolatokból és a jó döntésekből fakadnak. Minden reggel döntést kell hoznod, hogy
élvezni fogod a napot. Csak akkor leszel képes megvalósítani ezt, ha az elmédet a
megfelelő irányba tereled. Reményteljesen kell kezdenünk a napot, nem pedig a
„majd meglátjuk mi lesz” hozzáállással. Jézus meg akar tanítani bennünket arra, hogyan élhetünk isteni békességben. (Mát. 11,28-30) Ő azt mondta, hogy ha megfáradtunk, akkor menjünk Hozzá és Nála megpihenhetünk. Jézus teljes mértékben megváltott minket, amelybe beletartoznak a negatív érzelmeink is. A mennyei Atyádnak az a
vágya, hogy élvezd az életet, amit Ő adott neked. De ezt csak akkor fogod megtapasztalni, ha megtanulod irányítani az érzelmeidet.
Vége — bf — Forrás: Joyce Meyer
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