
   

4 1 

KERESZTÉNY HÍREK  

 

ELFECSÉRELT IDŐ — A jövő bűnének a szabadidő könnyelmű elfe-
csérlését látom. Én az elfecsérelt időről beszélek — arról az időről, 
amely felett az ember szabadon rendelkezhet, amelyet Isten Igéjének 
az olvasásával tölthetne, vagy belső szobájában a mennyei Atyával be-
szélgetve. Látom, hogy a sátán ismét megjelenik, és vádolja az utolsó 
idők keresztényeit: Nézd csak az utolsó idők keresztényét — a televízió 
bűvkörében él! Nézz csak rá — órákon át bámulja a szappanoperákat, 

kabarékat és sportközvetítéseket, de Istennel kettesben maradni nincs ideje. Isten 
hangját egyetlen gombnyomással kikapcsolja. Horgászik, vadászik, utazik; golfozik, 
teniszezik, kosarazik. Moziba és bulikba jár, minden fontos helyen ott van, de Bibliát 
olvasni és imádkozni nem ér rá. Ez lenne hát az utolsó idők kereszténye, aki állítólag 
hitben jár? Ő az, akinek a hite legyőzi a világot? Ő az, aki készül az eljövendő üldözés-
re és káoszra? Ezek a keresztények érik majd meg Jézus eljövetelét? A jövőben nem a 
test beszennyezése, az érzékiségben való elmerülés, de nem is az Úr nevének a 
káromlása lesz a legnagyobb Istennel szemben elkövetett bűn, hanem az, ha valaki 
visszautasítja Jézust egy olyan napon és korban, amelyről Ő annyira világosan beszél. 
Morbid tendenciát látok kialakulni: az utolsó idők kereszténye — akihez sokkal köze-
lebb van Krisztus visszajövetele, mint az első keresztényekhez — tölti minden idők 
keresztényei közül a legkevesebb időt Isten jelenlétében! Jézus Krisztus visszajövete-
lének az üzenete sok-sok kereszténynél nem talál majd halló fülekre ugyanazon okból 
kifolyólag, amiért Noé nemzedéke sem vett tudomást a fenyegető végzetről — azért 
tudniillik, mert túlságosan élvezték a munka, a vásárlás, az eladás, az ültetés és a 
szerelmeskedés nyújtotta örömöket. — David Wilkerson (1931-2011) Prófécia részlet 

 

ÚJRAINDÍTÁS — Némelyeknek arra van szüksége közületek, Én népem, hogy szüne-
tet tartson, és egy kis időre kiszálljon az egyhangú taposómalomból, akár mentálisan, 
akár fizikálisan. Friss rálátásra van szükséged az életeddel és a rendeltetéseddel kap-
csolatban, és időre van szükséged, hogy szellemi szemekkel láss. Itt az idő egy újrain-
dításra. Újra erősítsd meg magadat az isteni motivációban, hogy túljuss azon a pon-
ton, ahol el vagy akadva, mondja az Úr. (Préd. 3,1) — Marsha Burns prófécia, 2019.04.18. 

 

1% FELAJÁNLÁS — Megköszönve a múlt évi támo-
gatásokat, idén is köszönettel vesszük, ha az adótok 
1%-val támogatni tudjátok a szolgálatunkat! Ezáltal 
olyan távolabbi helyekre is eljuthat az örömhír üzene-
te, ahol nincs lehetőség perselyt kitenni.  

 

 

Összevont kenet > győzelem! 

  
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2019. május 

 

SZÜKSÉGÜNK VAN EGYMÁSRA! 
 

„Hogy mindnyájan egyek legyenek [teljes egységben]; amint te énbennem, Atyám, 
és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk…” — János 17,21.  

EGYSÉG — Itt az ideje, hogy mi, hívők, 
belépjünk abba az egységbe, amiért Jézus 
imádkozott. Itt az ideje, hogy egymás mel-
lé álljunk, amikor minden rendben van, és 
akkor is, amikor nincs. Itt az ideje, hogy 
felismerjük: hatalmas szükségünk van egy-
másra! Nekem éppúgy szükségem van a te 
hitedre, mint neked az enyémre. Együtt 
ugyanis bármilyen problémával szembe tu-
dunk nézni, és győztesek lehetünk Jézus-
ban. A magyarázat erre a János 3,34-ben 
található: JJéézzuuss  uuggyyaanniiss  aa  SSzzeenntt  SSzzeelllleemmeett  
mméérrttéékk  nnééllkküüll  kkaappttaa.. Ezáltal Isten Fia erőteljesebb volt a pokol minden démonjánál és 
minden rangfokozatú gonosz szellemnél, magát a sátánt is beleértve. Így Jézus köny-
nyedén le tudta győzni a gonosz hordák egyesített erejét.  

CSAPATMUNKA — Mi Krisztus gyülekezeti Teste vagyunk. Mindannyian a hitnek egy 
mértékét kaptuk az újjászületéskor, ami elegendő a saját szükségeinket illetően. Itt 
azonban sokkal többről van szó. Ellen kell állnunk az ördögnek és meg kell nyernünk a 
világot! Mi vagyunk az utolsó idők generációja. Szükségünk van minden mennyei esz-
közre. De megkaphatunk minden szükséges segítséget akkor, hogyha egységbe tömö-
rülünk. Amikor összekapcsolódunk a hit egységében, akkor eljutunk „a Krisztus teljes-
ségével ékeskedő kornak mértékére”. (Ef. 4,13) Más szóval, aammiikkoorr  KKrriisszzttuuss  TTeess--
ttee  eeggyyssééggbbee  kkeerrüüll,,  aakkkkoorr  aa  SSzzeenntt  SSzzeelllleemmeett  mméérrttéékk  nnééllkküüll  kkaappjjuukk  mmeegg,,  ppoonnttoossaann  úúggyy,,  
mmiinntt  JJéézzuuss!! Látunk majd szolgálókat az elhívásuk teljességében. Látjuk a Szent Szel-
lemet teljes mértékben megnyilvánulni. Látni fogjuk Jézust olyan teljességben, ahogy 
eddig még soha nem láttuk. Akkor megtudja a világ, hogy az Atya küldte Őt. 

RENDELT HELYÜNK — Lépjünk be ebbe az egységbe, még ma! Foglaljuk el az Isten 
által rendelt „ott” helyünket, mert csak ott tud szellemi ellátásban részesíteni ben-
nünket a mennyei Atyánk. Ezen túlmenően Ő olyan szenteket és mentort helyez el kö-
rénk, akikkel összekapcsol minket. Ha megtaláltuk a helyünket, akkor kincsként őriz-
zük meg azt, és ragaszkodjunk hozzá! A rendelt helyünknek kettős célja van: mi is ál-
dássá válhatunk mások számára, és a körülöttünk levők is áldást jelenthetnek szá-
munkra. Krisztus Teste egy szellemi család, amelyben éppúgy szükség van a követke-
zetes kapcsolattartásra, mint a földi családban. Minél szorosabb egy szellemi kötelék, 
annál gyakoribb a megbízható kommunikáció, ami akár napi többszöri párbeszédet is 
jelenthet! Ha egyszer — mi hívők — valóban összekapcsolódunk hitben, a pokol összes 
démona sem lesz képes legyőzni minket. Keresztülmasírozunk rajtuk Jézus teljes ere-
jével, és elhozzuk ennek a korszaknak a dicsőséges végét! — Forrás: Kenneth Copeland H
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3. A ZAVARODOTT ELME 

 

„Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak szavára… reád jönnek mindez átkok: …tébolyo-
dás, elmezavar. De Jézus megváltott a törvény átkától… — 5Móz. 28,28. Gal. 3,13. 

A KÉTSZÍVŰ EMBER — Ha a gondola-
tainkban a határozottság helyett folyton 
tűnődünk, ingadozunk, az kételkedést 
és zavarodottságot fog okozni. A Jakab 
1,5-8. igeszakasz segít megérteni azt, 
hogyan tudjuk legyőzni a beteges tűnő-
dést, a kételkedést, a zavarodottságot, 
és hogyan tudjuk átvenni Istentől a szá-
munkra készített áldásokat. A kétszívű 
emberre a zavarodottság jellemző, mi-
vel állandóan ide-oda tipeg, előre-hátra 
lépeget, és emiatt nem tud döntésre 

jutni. Isten számára is nagyon fontosak a döntéseink, és azoknak a kihirdetése, mert 
ez alapján tud Ő mellénk állni, és megsegíteni bennünket. Ha egy labilis ember mégis 
döntésre jutott, azt látjuk hamarosan, hogy újra elkezd morfondírozni a már eldön-
tött kérdésen, és ezzel ingadozóvá válik. Sokan így élik az életüket, és nem is veszik 
észre, hogy az ördög hadat üzent ellenük, és az elméjük egy valóságos harctér.  

OKFEJTÉS — A hívők nagy része beismeri, hogy össze van zavarodva. Ennek két oka 
lehet. Az egyik az örökös tűnődés, tépelődés. A másik pedig az okfejtés és érvelés. 
Akkor érvelünk, amikor valaminek megpróbáljuk megfejteni a miértjét. Érveléskor 
egy helyzetet, témát, vagy eseményt újra meg újra körüljárunk, így próbáljuk annak 
minden egyes bonyolult összetevőjét megérteni. Érvelünk, okoskodunk, amikor egy 
állítást, vagy tanítást azért boncolgatunk, hogy kiderítsük, van-e benne logika. Ha 
nem találjuk logikusnak, az elménk könnyen elveti azt. De nincs szükségünk hiábavaló 
okoskodásra. (Róm. 1,21) Az ördög az okfejtésen keresztül gyakran meglop minket, és 
így eltérít Isten akaratától. Ha az Úr indít minket valamire, de nem látjuk annak ér-
telmét, könnyen figyelmen kívül hagyhatjuk azt. Isten engedelmességet vár el tőlünk. 
De amire Isten vezet minket, arra az elménk nem mindig talál logikus magyarázatot, 
ezért olykor leblokkol. Jó dolog, hogyha az elménk és a szellemünk egyetértenek egy-
mással. De ha mégsem, akkor mindig a szellemünk vezetését kövessük!  

BIZALOM ISTENBEN — Amikor Isten szól, cselekednünk kell, nem pedig okoskodni. 
Ha szélsőségesen hajszoljuk a válaszokat a mikor, miért, hogyan kérdésre, akkor 
könnyen lemaradhatunk Isten tervéről, időzítéséről és áldásáról. Istenben bízz, ne az 
értelmedben! (Péld. 3,5) Az érvelés, az okoskodás becsap, zűrzavart okoz, és meglop. 
Azért van olyan sok ember összezavarodva, mert mindennek a nyitjára rá akarnak jön-
ni. Az okoskodás és a zavarodottság karöltve járnak. Maradjunk meg Isten bölcses-
ségénél, mert az kétszerte jobb, mint a veszélyes okoskodás. (Jób 11,6) Az emberi 
elme szereti a logikát, a rendet, az ésszerűséget, ezért hajlamosak vagyunk arra, 
hogy az „agykomódunk fiókjaiba” mindent címkékkel ellátva rendszerezzünk. Az okos-
kodás a fontoskodás egyik fajtája, amely gátolja a tisztánlátást, és az Istentől érkező 
kijelentés befogadását. Az okoskodás miatt összezavarodhatunk. A meg nem válaszolt 
kérdések leblokkolják a testi embert. De ha a hívő egyszer felhagy az okoskodással, és 
teljesen megbízik Istenben, akkor eljut az elme nyugalmára, amit az Istenbe vetett 
bizalom következményeként tapasztalhat meg. — Forrás: Joyce Meyer tanítása alapján 

4. A KÉTELKEDŐ ÉS HITETLEN ELME 

 

„Jézus pedig… monda [Péternek]: Kicsinyhitű, miért kételkedtél? — Máté 14,31/b. 
„És [Jézus a saját városában] csodálkozik vala azok hitetlenségén…” — Márk 6,6/a. 

KÉTELKEDÉS — A kételkedést és a 
hitetlenséget általában együtt emle-
getjük, mintha azonosak lennének. Bár 
össze is kapcsolódhatnak, de ez mégis 
két teljesen különböző dolog. A „kétel-
kedik” szó jelentése: bizonytalan afe-
lől, hogy melyik úton járjon. Ezt olyan 
hívőkre mondják, akik aggódnak, ezért 
zavart lelkiállapotban két vélemény kö-
zött ingadoznak. A segítségünkre lesz, 
ha fel tudjuk ismerni az ördög két fő 
fegyverét: a kételkedést és a hitetlen-
séget. A kételkedés nem Istentől származik. Ő hitet helyezett a szellemünkbe az újjá-
születéskor. (Róm. 12,3/b) Az ördög azonban kétséggel támad, hogy hatástalanítsa a 
hitünket. A kételkedés olyan gondolatok formájában jön, amelyek ellentétben állnak 
Isten Igéjével. Ha van igei ismeretünk, akkor könnyen felismerhetjük az ördög hazug-
ságait, amivel ki akar lopni bennünket a Krisztusban kapott áldásokból. (Ján. 8,44)  

HITETLENSÉG — Az ördög tisztában van azzal, hogy milyen veszélyesek vagyunk a 
számára, ha a szellemünk megtelik hittel. Ezért támad a hitetlenséggel. Valójában 
nem arról van szó, hogy nincs hitünk, hanem az a helyzet, hogy az ördög a hazugsága-
ival igyekszik lerombolni a hitünket. Amikor Isten elhív egy feladatra vagy szolgálatra, 
akkor vágyat, hitet és képességet is ad hozzá. De a várakozás ideje alatt az ördög újra 
és újra támadni fog. Amikor Isten tervei megfogannak a szellemünkben, az ördög min-
dent el fog követni, hogy rávegyen bennünket arra, hogy idő előtt és a cél előtt fel-
adjuk. Erre két eszközét használja: a kételkedést és a hitetlenséget. Mindkettővel az 
elmét támadja, mert nem akarja, hogy a szellemünk és az elménk egyetértésben le-
gyen. De ha mi a hatalmunkat használva megcselekedjük Isten akaratát, nagy kárt 
okozunk neki. Jó elmélkedni Ábrahám hitén, amikor éppen harc zajlik az elménkben, 
és a kételkedés, illetve hitetlenség támad ránk. (Róm. 4,18-21) A várakozás ideje 
alatt Ábrahám magasztalta és dicsőítette Istent, és eközben megerősödött a hitében. 

JÁRJ A VÍZEN! — Jézus parancsára Péter kilépett a hajóból, és elkezdett a vízen 
járni. (Mát. 14,24–32) Péter hibát követett el, amikor túl sokáig tekintett a viharra. 
Ettől megijedt, kétség és hitetlenség vett erőt rajta, ezért elkezdett süllyedni, de Jé-
zus kimentette őt. Vedd észre: amint Péter visszalépett a hajóba, a vihar elült. Ebben 
van egy kijelentés. A vízen járáshoz komoly hit kellett. A hajózáshoz viszont kevésbé 
volt szükség hitre. Az ellenség támadásai akkor erősödnek fel, amikor mi vízen járunk, 
vagyis hitben járunk. Mert az ördög a hitben járásunkat szeretné megtorpedózni. 
Amikor vihar tör ki az életedben, légy rendíthetetlen, és maradj hitben! Többnyire 
akkor múlik el a vihar, amikor befejezed a hitben járást, de ilyen módon nem fogsz 
célba jutni. Az ördög viharokat idéz elő az életedben, hogy megfélemlítsen, és ezzel 
lezárja a hit-utadat. Valójában Ábrahám is vízen járt, amíg várta az ígért gyermeket. 
De ő nem ingott meg akkor sem, amikor kilátástalannak látta a helyzetét. Péterrel el-
lentétben ő továbbra is hitben maradt, és az elméjét Istenre összpontosította. Nekünk 
is arra kell koncentrálnunk, ami a hitünket elevenen tartja! — Forrás: Joyce Meyer alapján 
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AZ ELME ÁLLAPOTAI 


