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KERESZTÉNY HÍREK  

 

ERŐ A KÜLÖNBÖZŐSÉGEKBEN — Egy test egészséges működése 
a tagjai különbözőségétől függ (Ef. 4,11). A modern világ megpróbál 
minket elszemélyteleníteni és leredukálni néhány személyiségtípus-
ra. Mi, keresztények azért vagyunk mások, mert a Szent Szellem 
mássá tesz minket. Egyikünk harsány, míg a másikunk csendesebb. 
Egy testnek szüksége van szemre, fülre, lábra, kézre, és minden tag 
különbözik — kinézetre és funkcióra nézve is — a másiktól. Így van 

ez a Krisztus Testében is. A világ szerint a különbözőségek a széttagolódás irányába 
hatnak. De Pál nem az egyhangúság erejéről beszél, hanem a különbözőségek általi 
erőről. Mindnyájan Isten egyedi alkotásai vagyunk. Egyetértünk? A Kolosse 3,13 alap-
ján viseljétek el egymás különbözőségeit! — Forrás: Reinhard Bonnke  

 

ESKÜVŐ ÜDVÖSSÉGGEL — Horváth Sándorné Éva pásztor-
társunk első esketési szertartását tartotta Siófokon szeptem-
ber 21-én. Imádság és egy kis izgalom előzte meg a házas-
ságkötést. Az ifjú párral egyeztetve minden terítékhez ke-
rült egy KSZE üdvösségi imát tartalmazó könyvjelző. Ezen 
túlmenően mindenki megkapta a lehetőséget az üdvösség 
elnyerésére, mert a szertartás elején a násznép az eskető 
lelkipásztorral együtt mondta el az üdvösség imáját. Az Úr 
kegyelméből az étterem személyzete között akadtak újjá-
született hívők is, akik a szertartás alatt áhitatban, a hitük-
kel és az imájukkal támogatták a szertartás lebonyolítását. 

 

NÁDSZÁL ÉS KÉVE — A nádszál nagyon könnyen eltörhető, de 
ha már nem egymagában áll, hanem kévébe van kötve, akkor 
igen erős. Ugyanez igaz a hívőkre is, ha összefognak, és egység-
ben vannak. Imádkozni is lehet egyedül — és szükséges is, de ha 
már két hívő összekapcsolja a hitét, akkor tízszeres imaerőt 
hoznak működésbe. (5Móz. 32,30) Ez egy lehetőség a számunkra, 
de rajtunk áll, hogy élünk-e vele. A karavános bizonyság jól 
szemlélteti az ima fontosságát és erejét. Amíg erőteljes imád-
sággal volt körülvéve az áruszállító karaván, addig nem tudták 

megtámadni a rablók. De amikor az elhanyagolt ima miatt gyengébb volt a szellemi 
védőfal, azon rés keletkezett, és támadhatóvá váltak. Akinek van imatársa, használja 
ki minél gyakrabban az egy szívvel-lélekkel mondott imádság előnyeit! (Csel. 4,24) 

 

 

A gyülekezet a növekedés helye! 
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AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE 
 

„… mindnyájan egy szívvel-lélekkel együtt voltak.” „… egy szívvel-lélekkel feleme-
lék szavukat az Istenhez…” — Apcsel. 2,1. Kecskeméthy ford.; Apcsel. 4,24. 

TESTISÉG — A korinthusi hívők jó  
példák arra, hogy testiek voltak, de 
mégis működtek az életükben a szel-
lemi ajándékok. Minden hívőnek van-
nak időszakai, amikor a meg nem újí-
tott elméjüknek és a testüknek en-
gedi meg, hogy irányítsa őket. De u-
gyanazoknak a hívőknek vannak olyan 
pillanataik is, amikor az újjászületett szellemüknek engedik meg, hogy irányítsa őket. 
Ilyenkor kiárad rajtuk keresztül az Úr jelenléte, amikor imádják, dicsérik és szolgálják 
az Urat. És kiárad az Ő ereje, és működhetnek a szellemi ajándékok az életükben.  

SZÉTHÚZÁS — Előfordulhat az, hogy Y. keresztény egyik nap egy csúnya testi csele-
kedetet követ el, és a következő nap elmegy a gyülekezeti alkalomra. Tegyük fel, hogy 
az X. keresztény is ott van, aki látta őt előző nap, ezért ő ferde szemmel néz Y. keresz-
tényre azért, mert tegnap megbotránkoztatóan viselkedett. Ezért úgy dönt, hogy átül a 
terem másik sarkába, mert nem bírja elviselni a közelségét. Sajnos, sokan így mennek 
gyülekezetbe. Soha ne az ember személyét ítéljük meg, hanem csak a helytelen testi 
cselekedetét! Mi nem kaptunk olyan elhívást Istentől, hogy helyette ítélkezzünk mások 
felett. Mi nem foglalhatjuk el a Mindenható ítélőszékét, mert az trónbitorlás lenne! 
Lehet, hogy egy probléma újra és újra visszatér valakinél, mert esetleg megmaradt az a 
régi természetéből. De ahelyett, hogy elítélnénk a másikat, inkább imádkozzunk érte, 
hogy kapjon egy olyan tanítást, egy olyan érintést, megértést az Úrtól, hogy meg tudjon 
változni, és meg tudjon térni a testi cselekedetéből. (2Tim. 2,24-25) 

EGYSÉG — Mindannyiunknak kell még növekednie az elme megújításában, a test 
alávetésében, és szeretetben is. Mindenki más szinten áll, de mindenkinek növeked-
nie kell még ebben. Amikor megengedjük, hogy Isten szeretete teljesen betöltse a 
szívünket, akkor a félelemnek már nem marad hely. Ugyanígy igaz ez az ítélkezésre 
is. Ha megengedjük Isten szeretetének, hogy teljesen betöltse a szívünket, akkor már 
nem marad hely az ítélkezésnek. Lehet, hogy X. keresztény nehéz helyzetbe kerül, és 
pont az Y. testvér van a közelében, aki testi cselekedetet vitt véghez, és ezért elítél-
te őt. Vajon ez a bajba jutott X. keresztény odamegy hozzá, és kér tőle imatámoga-
tást? Mert lehet, hogy csak az Y. keresztény van a közelben, akit nem bírt elviselni. 
Vagy az is előfordulhat, hogy az Y. keresztény megy őhozzá, akit nem bírt elviselni, 
hogy imádkozzon érte, mert ő egy nehéz helyzetbe került. Ilyenkor megalázzák magu-
kat a keresztények, és imádkoznak együtt a másikkal? Tudnak egységben lenni velük? 
Legyünk szeretetben és egységben, amikor együtt imádkozunk, és összegyülekezünk, 
mert csak így tudunk megfutamítani ezret, tízezret, százezret, milliót, vagy még töb-
bet. A sok kis hal együttesen képes legyőzni egy cápát is! — Bor Ágnes, Ságvár 2018.11.19.  
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5. KÁROS ÉRZELMEK 

 

„Még ha haragudtok is, de ne vétkezzetek! Mielőtt a nap véget ér, szabaduljatok 
meg a haragtól! Ne adjatok helyet magatokban a sátánnak…” — Efézus 4,26-27. EFO 

A káros érzelmek sok bajt okozhatnak. 
Ilyen például a harag, a bűntudat, a kese-
rűség, a neheztelés, a kedvetlenség és a 
depresszió. De Isten segítségével képesek 
vagyunk ezeknek az irányítására. Ha nem 
tesszük ezt, akkor ezek a negatív érzelmek 
uralni és irányítani fognak bennünket.  

HARAG — Az érzelmek közül a harag a 
legveszélyesebb. Amikor egy bűncselekményt 
felindulásból követnek el, az haragból fa-
kad. Ez az érzelem annyira veszélyes, hogy 
sokan bíróság elé kerülnek, mert engedik, 

hogy a harag irányítsa őket egy bűncselekmény elkövetésében. A harag a mindennap-
jainkban is előfordul, és különféle módokon nyilvánulhat meg: � hirtelen dühbe gurul 
az ember, majd ugyanilyen gyorsan le is higgad; � beférkőzve az életünkbe gyökeret 
ereszt, és ott lapul az elme mélyén, a bosszúra várva; � gyors cselekvésre ösztönöz, 
ami könnyen bajba sodorhat. A harag megnyilvánulhat kiabálás és bántalmazás formá-
jában, hogy kárt okozzon annak, aki felé irányul. A különféle személyiségtípusok más-
képp kezelik a konfliktusokat. Ezek a különbségek két tényezőtől függnek: a velünk szü-
letett természetből adódnak, illetve a gyermekkori neveltetésünkből fakadnak. A harag 
sokszor egy önkéntelen reakció, akár akarjuk, akár nem. A harag önmagában még nem 
bűn, de azzá válhat attól függően, hogy mit kezdünk vele. Amikor őrizgetjük a haragun-
kat, azzal helyet adunk az ördögnek az életünkben. A nem megfelelően kezelt, vagy el-
fojtott harag problémát okoz, mert előbukkan depresszió, aggódás, vagy düh formájá-
ban. De okozhat számos betegséget is. Ha nem kezeljük mielőbb a haragot, az időzített 
érzelmi bombaként felrobban. A harag kifejezésének a megfelelő módja az, ha szere-
tettel átitatva elmondjuk elsősorban Istennek, vagy a pásztornak, illetve egy imatárs-
nak, aki felé bizalommal vagyunk. Ez megkönnyebbülést hoz. Ha a legjobbat tételezed 
fel arról, aki megbántott, akkor az érzéseid is lenyugszanak majd. (Péld. 16,32) 

BŰNTUDAT — A bűntudat egy cselekedet elkövetése vagy elmulasztása miatt kiala-
kult gyötrődés, ami belül mardos, és idővel börtönné is válhat. Mi nem bűntudatra va-
gyunk teremtve, ezért ez tönkreteszi a lelkünket, egyészségünket, a személyiségün-
ket, és ellopja a békességünket, örömünket. A bűntudat olyan érzést kelt bennünk, 
hogy valamilyen módon jóvá kell tennünk a rosszat, amit elkövettünk. Ha valaki meg 
akar fizetni a tetteiért, akkor ez egy szerencsétlen életet eredményez. De nekünk 
abban a tudatban kell élnünk, hogy Jézus minden egyes adósságunkat kifizette. Így 
nincs kárhoztatás, vagy bűntudat az újjászületett hívő számára. (Róm. 8,1) Ha beis-
merjük és elmondjuk Istennek a vétkeinket, akkor Ő azonnal megbocsát nekünk. Ezzel 
eltávolítja a bűntudatunkat is. A Zsoltárok 32,5 verse rávilágít arra, hogy Istennek kell 
megvallanunk a vétkeinket, nem pedig embernek: „Vallást teszek bűneimről az 
Úrnak…” (Kecskeméthy ford.). Ha Isten megbocsát, akkor magunknak is feltétlen meg 
kell bocsátanunk. Ahelyett, hogy az érzelmeinkre hagyatkoznánk, élhetünk Isten Igé-
jének szabadságában is, kárhoztatástól mentesen. Te is képes vagy rá, hogy szabadon 
élj a bűntudattól. A bűntudatmentes élet igazi örömet jelent.   — bf — 

6. A VESZTESÉG KEZELÉSE  

 

„Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból… és 
a sebzett lelkűeket megsegíti.” — Zsoltárok 34,18–19. Bővített fordítás 

A VESZTESÉGRŐL — Vannak dolgok, 
amelyektől szívesen megválunk, míg más 
esetben fájdalommal jár a veszteség. Szí-
vesen megszabadulunk például a súlyfölös-
legünktől, a terhektől, illetve a kellemet-
len személyektől. Ezen túl valami vagy 
valaki elvesztése rendkívül romboló ér-
zéssel párosulhat. De a veszteség az élet 
kikerülhetetlen része, amit mindannyian 
megtapasztalhatunk. A veszteség idősza-
kában éljük át a legintenzívebb érzelme-
ket. A veszteség szó alatt elsősorban egy 
közel álló személy, vagy munkahely elvesztését, illetve házasság megszűnését értjük, 
ami adódhat abból, hogy elhalálozik a társ, vagy pedig felbontják a házasságot. Az 
élet során további kisebb veszteségek is érnek bennünket. A gyerekek kirepülnek a 
családi fészekből, vagy a nyugdíjazással kevesebbnek érezzük magunkat, illetve idős 
korban le kell mondani bizonyos dolgokról. A veszteség sok esetben végleges, és nem 
lehet semmissé tenni. A veszteség idején választanod kell, hogy elfutsz előle, vagy 
szembenézel vele. Ezt jól szemlélteti a következő példa: nyugat felé futva nem ér-
hető el a nap, mert nem lehet lépést tartani a világossággal. A fény elérésének a leg-
gyorsabb módja az, ha kelet felé tartunk, belevetve magunkat a sötétségbe (veszte-
ségbe), amíg el nem érkezik a következő napkelte. Így jöhetsz ki leggyorsabban a vál-
ságból. A veszteséget egy megújulás követi, ahol vár rád valami. Új munkahely, új 
barátok, új társ, vagy az együttérzés képessége. De amikor veszteség ér minket, nem 
szabad átengednünk az irányítást az érzelmeinknek. Ilyenkor nem célszerű döntéseket 
hozni, és gyors változásokat bevezetni. Az idő múltával az érzelmek lecsendesednek. 

A KEZELÉSRŐL — A veszteségre adott reakciókban egy bizonyos minta figyelhető 
meg, ugyanis az emberek veszteség idején hasonló állomásokon mennek keresztül. A 
veszteség szakaszai a következők: � sokk és leblokkolás � szomorúság � harag � 
depresszió � továbblépés. Amikor egy jó munkaerőnek felmondanak, kábultan megy 
haza, és nem is akarja elhinni, hogy elbocsátották. Az elme visszautasítja azt, hogy az 
összes hatás egyszerre érje. Miután elmúlik a kezdeti döbbenet, megérkezik a szomo-
rúság. Időnként olyan erős a lelki fájdalom, hogy tüneteket okozhat. Amikor a harag 
forr, és elhatalmasodik bennünk, az nagy gennyesedést okoz az elménkben és a tes-
tünkben is egyaránt. Úgy légy mérges, hogy közben ne vétkezzél: ne vádold Istent, és 
ne beszélj gonosz módon az elöljáródról, vagy másokról! Aztán lépj tovább, mert a 
harag nem fogja megváltoztatni a helyzetet. Miután a harag kitombolta magát, meg-
érkezik a depresszió. Ezzel teljesen megszűnik a jövőbe vetett remény. Az általános 
élettevékenységek értelmetlennek tűnnek. A depresszió normális reakció a veszteség-
re, de ha túl sokáig megmarad, akkor kórossá válhat. Miután az ember kezd kijönni a 
kétségbeesésből, rájön, hogy a világ nem ért véget azzal, hogy kirúgták a munkahelyé-
ről. A munka csak egy része az életnek, emellett ott van a szolgálat, a család, a hob-
bi, és egyebek. A képességek is megmaradnak, amit a jövőben más területen haszno-
síthatunk. Az idő múlásával képesek vagyunk felállni, elindulni, és új terveket szőni.  A
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ÉRZELMI VILÁGUNK 

— bf — 


