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KERESZTÉNY HÍREK  
 

SZÁNTÓDI EVANGELIZÁCIÓN — A ságvári gyülekezetbıl a 
pásztor és felesége vett részt szeptember 25-én Labát Istvánné, 
Ilona evangelizációs alkalmán. Az Úr öröme, szeretete és ereje 
áradt. Az újonnan érkezettek elfogadták Jézust életük Urának, 
Megváltójának és Gyógyítójának. A szolgálat során a bibliai idık 
jelei és csodái nyilvánultak meg: „A vakok látnak és a sánták 
járnak;… és a süketek hallanak;… és a szegényeknek Evangélium 
hirdettetik”. (Mát. 11,5) A képen látható Erzsébet fájós lábait 
vonszolva érkezett az istentiszteletre, és megszabadulva, 
könnyedén járva távozott Isten dicsıségére!  

 

SIÓFOKI EVANGELIZÁCIÓN — A ságvári 
gyülekezet szép számmal vett részt Varga István 
evangélista szeptember 26-i összejövetelén. Az 
igehirdetés mellett kézrátétellel imádkozott a 
jelenlevıkért. Az összevont hit és összevont kenet 
elısegítette a hit általi gyógyulás elfogadását.  

 
 

 
 
 
 
SEKINA — A mi hatalmas Istenünk szeptember 

elsején Temesváron megmutatta a dicsıségét Jim 
Sanders misszionárius istentiszteletén. A Szent 
Szellem keresztség alkalmával a dicsıség (sekina) 
felhıje jelent meg a hívık felett.  
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SZERETTEINKRE GONDOLVA 
 

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él;” — János 11,25 
A mindenszentek közelgı ünnepén az emberek 

lehetıségeikhez mérten emlékeznek elhunyt szeretteikre. 
Milyen csodálatos is lenne, ha évközben gyakrabban tennénk 
ezt, kiterjesztve a még élıkre is. Taníthatnánk és 
felkészíthetnénk azokat, akik kétségekkel telve állnak a 
számukra ismeretlen túlvilág elıtt. Félelmük a 
halálfélelembıl adódik, mert nem tudják, mi is történik 
valójában az elmúlás pillanatában. Tömegek nincsenek 
tisztában azzal, hogy van élet a halál után is! (Luk. 16,19-31)  

Manapság már nem kell tudatlannak lennünk ezen dolgok felıl, mert a rendelkezésünkre 
áll egy dicsıséges tankönyv! De sajnos sok ember tanulmányai közül hiányzik a Biblia. Egy 
nyolcéves gyermek így fogalmazta meg a gyülekezetbe járás lényegét: tanulni megyünk oda.  

A Bibliát nem én írtam, de magam is tanítok belıle, hogy az emberek nagyobb 
világosságot kaphassanak Isten országáról. Ezért elsısorban nem arra kellene tekinteni, 
kit használ Isten erre a célra, hanem arra fókuszálni, mit üzen az Úr! Soha ne vond 
kétségbe a hallottakat addig, amíg azt a Bibliádban le nem ellenırizted. 

Isten kétféle embert lát: aki az İ gyermeke, miután újjászületett Jézus Krisztus 
kereszten végzett munkájának elfogadásával; illetve aki még nem az Övé — úgymond 
elveszett Krisztus nélkül. Jézus így tanít a szellemi újjászületésrıl: „Szükség néktek újonnan 
születnetek.” Mert aki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten országát. (Ján. 3.) Az 
ember hármas felépítéső lény: szellem (belsı ember), van lelke és testben él. 

Itt egy fontos kulcs rejlik azt illetıen, hogy milyen módon is van lehetıségünk 
elkerülni a pokol borzalmas kínjait és az örökkévalóságot a mennyei Atyánkkal és 
Megváltónkkal tölteni. Ezek is Jézus szavai: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki 
sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam.” (Ján. 14,6) Ez az útmutatás a napnál is 
világosabb! Jézus elkészítette számunkra az utat a mennyei hazába. (Csel. 4,12) 

Aki megnyitja szívét Isten Fia elıtt, annak a Krisztusba vetett hitérıl szükséges 
megvallást tennie, hogy a belsı embere újjászülessen és üdvösséget nyerjen. (Róm. 10,9-
10) Az örök élet Isten ajándéka, kegyelembıl adja, és hit által nyerhetjük el. (Ef. 2,8-9) 

Bátorítsuk szeretteinket, hogy a halál nem más, mint kilépés a testbıl és átlépés a 
szellemi birodalomba. A Mennyben lévık serege várja a hívık érkezését. A különbözı 
kultúrákban más-más módon élik meg szeretteik eltávozását. Van, ahol mély 
szomorúságban gyászolnak, míg másutt ünnepelnek. Ünneplik azt, hogy hozzátartozójuk 
elırement abba a hazába, ahonnan valójában származunk.  

Minket se emésszen a bánat, mert ha a földrıl távozókat még életükben üdvösségre 
vezetjük, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az Úr Jézushoz kerülnek. Jézus 
visszajövetele egyre közelibb, mikor is Isten feltámasztja a Krisztusban elhunytakat. Ez 
egy bibliai ígéret, amely a közeljövıben fog beteljesedni. (1Thes. 4,13-18)             -bf- 

 

AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA 
Teremtı Istenem, Eléd állok, és fennhangon imádkozom: 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Megkérlek Jézus, 
legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, 
és teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat és 

Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom által megváltást 
nyertem, és újjászülettem Krisztusban! Az İ szent vére megtisztított minden 

bőntıl. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9-10) 

Szeretettel várunk minden érdeklıdıt a biblia-tanításokra a helyi gyülekezetbe: 
SÁGVÁR, Általános Iskola, csütörtök 17.40 (bejárat a rk. templom felıl) 

Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió és tévé, videó tanítások 
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ ingyenes terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható. 

Szerkeszti: Bor Ferenc lelkipásztor – 70/259-1348 – bekevar@fw.hu - http://www.bekevar.fw.hu  
A korábbi számok elérhetık a Békevár webkikötın: http://www.bekevar.fw.hu/info.htm   

Kérjük, add tovább lapunkat, hogy áldás lehess mások számára! 
Jézus szavai minden keresztényhez: hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek! 

  

   Jézus az egyedüli üdvözítınk! 
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A HÍVİ EMBER HATALMA 2.  
 

A HATALOM GYAKORLÁSA 
„…atyámfiai, legyetek erısek az Úrban, és az İ hatalmának erejében.” — Efézus 6,10 

Köszönet és hála Istennek, 
hogy hatalmat kaptunk a 
feltámadt Jézus Krisztus neve 
által! Tudatában kell lennünk 
annak, hogy Jézus golgotai 
munkája révén egy legyızött 
ellenséggel állunk szemben. 
(Kol. 2,15) Mivel keveseket 
tanítottak meg az átruházott 

hatalomra, ezért lépten-nyomon találkozhatunk elnyomott emberekkel.   
Az ördög harcol az ellen, hogy a hívık megismerjék a Krisztusban kapott hatalmukat. 

Ravaszul kilopja az Igét a szívekbıl; visszatartja ıket a gyülekezettıl, ahol mindezt 
megtanulhatnák; sértıdést generál… Az örök ellenség szeretné az embert elnyelni (1Pét. 
5,8), de Isten gyermekei mögött álló erı ettıl sokkal-sokkal hatalmasabb! (1Ján. 4,4) 

Az ördög nagyon jól tudja, ha a gyülekezetben megtanuljuk a hozzánk tartozó 
hatalmunk használatát, akkor neki befellegzett. Mert uralni fogjuk az ellenséges 
erıket, élvezve a jog szerint bennünket megilletı hatalmunkat. A fentrıl kapott 
hatalom a szellemi újjászületés (Krisztus elfogadása a Róma 10,9-10 alapján) 
pillanatától kezdve hozzánk tartozik, még akkor is, ha nem tudnánk róla. Azonban 
nem elégséges csak ismernünk a hatalmunkat, cselekednünk is kell az alapján. 

Vajon a Gyülekezeti Testnek (Egyháznak) ma kisebb hatalma lenne, mint a korai 
egyháznak? (Luk. 10,19) Semmiképp, mert Isten nem változik! (Zsid. 13,8) Valójában min 
alapszik a hatalmunk mértéke? A mögöttünk álló mindenható Isten tekintélyének erején! 
És az ördög köteles ezt elismerni. Aki felismeri, hogy a Menny minden erıforrása a hívık 
mögött áll, az a hatalmát érvényre tudja juttatni, és képes félelemmentesen élni. 

Isten Igéje arra bátorít bennünket, hogy az Úr erejében legyünk erısek, és ne a 
saját erınkre hagyatkozzunk! (Ef. 6,10) Így felvértezve már ki tudunk lépni az 
ellenség elé, és kezünket feltartva utasítani: ‘Állj, ne tovább!’  

Wigglesworth egy életbıl ellesett példán keresztül kapott megértést a hatalom 
használatáról. Egy hölgy a buszmegállóban várakozott. Ott vette észre, hogy a kiskutyája 
utána lopódzott. Mindenáron haza akarta küldeni, de nem fogadott szót, inkább a gazdája 
lábához dörgölıdzött. Az erélyesebb szó is eredménytelen maradt. Végül a hölgy egy 
nagyot dobbantott a lábával és erıteljesen rákiáltott: ‘Takarodj!’ Erre már a kiskutya 
iszkolni kezdett hazafelé. ‘Lám, így kell bánni az ördöggel is!’ — döbbent rá a prédikátor. 

Hagin egyik álmában oroszlánok rohantak felé. Mivel képtelen lett volna 
menedéket keresve elfutni, megállt, és hatalmát gyakorolta Jézus nevében. (1Pét. 
5,8-9) A vadállatok meglepı módon csupán körbeszimatolták, majd továbbmentek, 
sértetlenül hagyva ıt. Az Úr ily módon tanította meg vele a hívık hatalmát. 

Isten Igéje szerint az ördögnek nekünk kell ellenállni, a Jézus nevében. A Jakab 4,7 
elsı része az Istennek való alávetésrıl szól, míg a másik fele a hatalmunk gyakorlásáról. 
Ha nem alázatban és engedelmességben járunk, akkor Isten áll ellen nekünk. 

Krisztus hatalmának az İ Testét alkotó hívıkön keresztül kell megnyilvánulnia, itt 
a földön. A hívık képezik többek között Jézus kezeit. Nélkülünk — akik Krisztus 

Testének tagjai vagyunk — nem tudja elvégezni a munkáját ezen a bolygón. A 
következı történet is ezt szemlélteti: a háborúban megsérült egy Jézus szobor. Sokat 
töprengtek rajta, hogyan pótolják a hiányzó kezeket. Végül egy táblát helyeztek a 
szoborra a következı felirattal: ‘A hiányzó kezeket azért nem pótoljuk, mert 
valójában ti, hívık vagytok Jézus kezei! Végezzétek a rátok bízott munkát!’  

Amikor Hagin tiszteletest maga Jézus tanította a gonosz erıkrıl, a hatalom 
kérdésérıl, közéjük futott egy majomszerő démon. Oly mértékben füstölt, ugrált, 
visítozott, hogy nem értette a Mester szavait. Arra várakozott, hogy Jézus tegyen valamit 
ezzel a helyzettel. Félve attól, hogy valami fontos útmutatásról lemarad, szinte 
pánikszerően parancsolt a zőrzavart okozó démonnak: ‘Hagyd abba!’ A gonosz szellem a 
padlóra rogyott és nyüszített, mint egy megvert kutya. Újabb parancsot adott: ‘Takarodj 
ki!’ És ez a szellemi lény engedelmeskedve elfutott. Itt egyértelmően látható, hogy az 
ember gyakorolta a hatalmat és nem Jézus. Végül a Mester megjegyezte: ‘Ha te nem 
tettél volna semmit, én sem tudtam volna semmit cselekedni.’ 

A gyıztes Jézus nevére a gonosz erıknek, betegségnek, fájdalomnak térdet kell 
hajtaniuk! (Fil. 2,9-10) A névben levı hatalom alkalmazása által gyógyult meg a sánta 
az Ékes kapunál (Csel. 3,6. 3,16), illetve távozott a leányból a jósló szellem. (Csel. 
16,18) Mindezt megerısíti a következı történet: egy gyógyító összejövetelen egy 
kislány az Úr kegyelmébıl kapott egy betekintést a szellemi világba. Az imádkozó 
lelkész helyett Jézust látta és a padlón fetrengı ördögöt.  

Tehát erı és hatalom van Jézus nevében, ami a hívıknek adatott! Merd használni 
azt, ami a tiéd, hogy szabad légy, és szabaddá tehess másokat is! Olyan elsöprı 
gyızelemmel tedd, hogy reggelente az ébredésedkor az ördög a fejét fogva ezt 
mondja: ‘Jaj nekem, ez a bajkeverı már megint felkelt!’ Borítsd az asztalt az 
ördögre! Légy te is egy ördögzúzó! Ne adj neki egy talpalatnyi helyet sem! 

A Biblia beszél egy kétélő kardról, amely valójában Isten Igéje. (Zsid. 6,17) Oly 
módon használd a szádban levı fegyvert, hogy mondd ki. Hozz utasításokat, rendeleteket 
és hittel, hatalommal hirdesd ki azokat. Jézus is az Igével válaszolt a kísértetése során: 
„Távozz tılem, sátán; mert meg van írva…” (Luk. 4,8) Majd idézte az oda vonatkozó Igét. 
Mi is engedelmesen kövessük példáját, hogy gyızedelmes életet élhessünk! 

 

BIZONYSÁG  
 
ÜGYVÉDEM AZ ÚR JÉZUS — Eladtunk egy darab földet. A vevı a 

vételár felét elılegbe kifizette. Az ügyvédje azt mondta, hogy nyugodtan 
írjuk alá a szerzıdést, mert két nap múlva megkapjuk a még hiányzó 
összeget. Eltelt egy-két hónap, és a pénz még mindig sehol. Szóltam 
többször a vevınek és az ügyvédnek is, de hiába. Elmentem 
ügyvédekhez, de nem vállalták el az ügyet, mivel a szerzıdést 
mindketten aláírtuk. Rendırségen is jártam, jegyzıkönyvet is vettek föl, 
de ezen kívül nem történt semmi. Végül elmentem a bírósági panasznapra. Mindeközben a 
zöld imakönyvbıl ‘Az Úr perli meg ügyemet’ címő igei megvallást imádkoztam. A 
tárgyaláson a vevı nem jelent meg. Dicsıség Istennek, elsı fokon már olyan ítélet 
született, hogy az adósnak fizetnie kell, és fellebbezésnek helye nincs. A vevı 
perújrafelvételt kért, én pedig az Úr Jézus Krisztushoz fordultam imával. Végül az illetı 
elvesztette a pert, sıt a tartozásán kívül a perköltséget is neki kellett megfizetnie. Milyen 
igaz az egyik kedvenc Igém: „Ne félj, mert én veled vagyok;… semmivé lesznek és 
elvesznek, akik veled perlekednek.” (Ésa. 41,10-11)           Kádárné Mici néni, Ságvár 
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