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KERESZTÉNY HÍREK  
 

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ KÖRNYÉKBELI ÖSSZEJÖVETELEIBŐL 
�November 25. péntek 17 óra – Szántód, Közösségi Ház – Joe Chirstian próféta  
    Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen magával az összejövetelre!  

  

SZOLGÁLATI KAPCSOK — A múlt évben három ízben is fog-
lalkoztunk a szent kapcsokkal, de azóta növekedett ebben is a 
világosságunk. A hasonló helyzetben levők bátorítására álljanak 
itt a következő sorok. A szolgálati kapcsok a szent kapcsoknak 
egy magasabb szinten működő speciális területei. Felfigyeltem 
arra, hogy az Úr több ilyen, nő-férfi szolgálati kapcsot hozott a 
látókörömbe, bizonyára szent céllal. A szolgálatban Isten nem-
csak házastársakat kapcsolhat össze. Abban az esetben, amikor 
nem házaspárok szolgálnak együtt, a testi gondolkodású hívők 

sajnos intimitást is feltételeznek közöttük, ami helytelen és nagyon romboló. Azokkal a 
szolgálati kötelékben állókkal, akikkel az Úr összehozott, meg tudtuk erősíteni egymást 
a már a birtokunkban levő ismeret és tapasztalat alapján. Az alaphelyzet az, hogy a helyi 
pásztor össze van kötve az Úrban a gyülekezet valamennyi bárányával. De teljesen más 
jellegű a kapocs abban az esetben, amikor pásztor és pásztor szent közösségéről van szó. 
A beszélgetések során körvonalazódó szolgálati kapocs jellemzőit így lehetne összefog-
lalni: szolgálat végzése Isten Szelleme által elpecsételt szellemi társsal; mentesek a tes-
ti kapcsolattól; kizárólag a királyság építése köti össze őket; rendszeres közöttük a kom-
munikáció; gyakran és sokat beszélgetnek az Úr dolgairól; együtt viszik imában a trón 
elé a helyzeteket; gazdagabbá válnak azzal, hogy szellemben egymás generátorai; közö-
sen elmélkednek az Igén, amelynek során olyan kijelentéseket kapnak, amelyhez más-
ként nem jutnának, ami megosztva áldást jelent Krisztus Teste számára. Élő példák is van-
nak arra, amikor a szellemi megértés birtokában a feleség támogatja a szolgálatra elhívott 
férjét, hogy bátran szolgáljanak együtt az Úr által összekötött társával. Nem jó egyedül 
szolgálni (1Móz. 2,18), amit Isten egybefon, azt ki kell aknázni (Kol. 2,19). Az Írások sze-
rint semmi akadálya annak, hogy szolgálótársak együtt építsék a királyságot, de a táma-
dásokra fel kell készülni! Köszönet Istennek a szolgálókat támogató családtagokért!  

 

1% FELAJÁNLÁS — Minden támogatónknak ezúton köszönjük meg a múlt évi fela-
jánlását, amely alapján 10.460 Ft-hoz jutott hozzá az Egyesületünk. Ezt marketing célra 
tervezzük felhasználni, hogy általa mind többen rátaláljanak a keskeny ösvényre.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Velünk az Isten! 
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AZ ELSŐ ADVENT 

  

„Aki [Jézus] eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pe-
dig az idők [ószövetségi időkorszak] végén tiérettetek.” — 1Péter 1,20. 

Az advent szó jelentése ‘eljövetel’. A latin 
‘adventus Domini’ kifejezésből származik, ami 
annyit tesz: ‘az Úr eljövetele’. Az első advent 
a négy évezredig tartó ószövetségi időszak alatt 
volt, amíg várták a Messiás megszületését. Je-
lenleg a második adventi időszakban vagyunk, 
várva az Úr Jézus megjelenését a felhőkön. 

ELKÜLÖNÜLÉS — Ádám és Éva a kezdetek-
ben élő szellemmel rendelkezett, így közös-
ségben lehetett a Teremtőjével. Miután az en-
gedetlenségük miatt elbuktak az Édenkertben, 
a szellemük elkülönült Istentől, ezáltal szelle-
mi halottá váltak, és az ördög természetéből részesültek. Az embernek egy Megváltóra 
volt szüksége, hogy visszakaphassa Isten természetét, és ismét közösségben lehessen 
Vele. Ahogy Isten elkezdte kimunkálni az ember pozíciójának a helyreállítását, min-
den lépéséről tájékoztatta az embert a próféták által. (1Móz. 18,17) 

ÍGÉRET — Mózes első könyvében a próféciák egész sora kezdődik az eljövendő Mes-
siás születéséről. És monda az Úr Isten a kígyónak: ... És ellenségeskedést szerzek 
közötted és az asszony között, a te magod [kígyó követői] között és az ő magva 
[Jézus követői] között: Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardo-
sod. (1Móz. 3,14-15) Az eljövendő Megváltóról szólnak ezek a próféciák. Isten nagyon 
burkoltan szól, jelképek által, hogy az ördög ne szerezhessen tudomást a csodálatos 
megváltási tervről. Isten a próféták által tudatta Fiának a születését. … Mert az Úr új 
rendet teremt e földön. Asszony környékezi a férfit. (Jer. 31,22) Ez a vers előre 
mutat arra az időre, amikor majd Mária a testében hordozni fogja Isten Magzatát.  

ÉGI JEL — Nagyon szívhez szóló a következő prófécia: Ezért ád jelt néktek az Úr 
maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi Őt Immánuelnek. (Ésa. 7,14) 
Az Immánuel jelentése: velünk az Isten. De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny 
vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki Uralkodó az Izraelen; aki-
nek származása eleitől fogva, öröktől fogva van. (Mik. 5,2) Ez a vers is Jézusról (előző 
nevén Ige) szól, aki az örökkévalóság kezdetétől a Szentháromság tagja. Mert egy gyer-
mek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán lészen, és hívják 
nevét: Csodálatos Tanácsosnak, Hatalmas Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békes-
ség Fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid 
trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság 
által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt! (Ésa. 
9,6-7) Jézus az Isten Fiaként megjelent testben. Ma az ember úgy válhat Isten fiává, ha 
befogadja azt az örök életet, amelyet Jézus elhozott a földre a születése által.      —bf— A
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AZ ÉLET LEGFONTOSABB IMÁJA!  
Teremtő Istenem, megtéve az első lépést, Eléd állok, és fennhangon elimádkozom a 

Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus az Isten Fia, Aki 
értem halt meg a kereszten, majd feltámadt és él! ÚRRÁ TESZLEK JÉZUS, AZ ÉLETEM 
FELETT! A Te Szent Véred megtisztított minden bűntől és igazzá tett. Jézus a Megvál-
tóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást 
és üdvösséget nyertem! Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10) 
BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17:30; NYIM: Kultúrház, páros péntek 17:30  
Ságvári és budapesti bibliatanítások: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  www.ksze.org  

Impresszum és előző számok: www.bekevar-portal.hu  E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com 
Köszönjük a nagylelkű adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: 10700749-67761939-51100005 

Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható. 
Az Örömhír másokkal való megosztása > másoknak a megáldása az élet lehetőségével! 

 

Ésaiás próféciája Jézus születéséről 
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SZELLEMI AJÁNDÉKOK – 8. A nyelvek magyarázata 

 

„… másnak pedig [adatik] nyelvek magyarázata.” — 1Korinthus 12,10. 
MEGHATÁROZÁS — A nyelvek magyarázata egy 

olyan természetfeletti ajándék, ami megmutatja a je-
lentését az elhangzott nyelvek nemeinek. Ez nem a 
nyelvek nemeinek a fordítása, hanem annak a magya-
rázata. A Szent Szellem az Ő akarata szerint mutatja 
meg a magyarázónak, hogy mi hangzott el nyelveken, 
ezért nem fordításról beszélünk. Sem a nyelvek nemei, 
sem a nyelvek magyarázata nem tanulható meg, mert 
a Szent Szellem adja a szótagokat, a kiejtést a szánk-
ba. (1Kor. 14,2) A nyelvek magyarázatának a célja az, 
hogy az elhangzott különböző nyelvek nemeit érthető-
vé tegye, és ez által a gyülekezet épüljön.  

TERMÉSZETFELETTI MAGYARÁZAT — Ez a legkisebb ajándék, mert egy másik aján-
déktól függ a működése. Ha nem működik a nyelvek nemei, akkor nincs szükség a ma-
gyarázatra. Egyébként azért szükséges a magyarázat, hogy a gyülekezet megértse, Isten 
mit üzent azon keresztül, akinél megnyilvánult a nyelvek nemeinek az ajándéka. Ez a 
próféciához hasonlatos, mert a mennyből egy üzenet, nem érthető nyelven. A magya-
rázó pedig megkapja szellemből és anyanyelvén mondja ki. A nyelvek nemei és a nyel-
vek magyarázata együttes működése egyenértékű a próféciával. (1Kor. 14,5) Könnyen 
előfordulhat az is, hogy akinél működik a magyarázat ajándéka, egyszer csak próféci-
ával folytatja, amelynek ismertetője, hogy az utóbbi egy sokkal nagyobb kenettel bír.  

SZEMÉLYES IMAÉLET — Kérhetjük Istentől a nyelvek magyarázatának az ajándékát. 
(1Kor. 14,13) Ennek birtokában megértjük a saját imaéletünkben is, hogy mi hangzott el 
nyelveken. Ez hatalmas épülésünkre lesz. De nem kell minden nyelveken szólást az el-
ménkkel megérteni. Amit Isten szeretne tudatni velünk, azt a magyarázat ajándéka 
által úgyis megmutatja. Anyanyelvünkön Jézus nevében imádkozunk az Atyához. Amikor 
nyelveken imádkozunk, akkor az imánk egyenesen a trón elé száll, mert a Szent Szellem 
adja a szavakat a szánkba és azt nem szükséges, hogy Jézus megszépítse. A nyelvek 
magyarázata is a Szent Szellem akarata szerint működik. Ennek az ajándéknak a mű-
ködése úgy is megnyilvánulhat, hogy nyelvek imája közben átváltunk magyar nyelvre, 
vagy elhangzik néhány magyar szó. Hogyha valakinek a tanítás alatt buzog a szívén a 
nyelvek imája, akkor a helyén magában csendesen imádkozhat így. (1Kor. 14,18-19)  

NYILVÁNOS SZOLGÁLAT — Egy alkalom során, hogyha működésbe lép a nyelvek 
nemeinek az ajándéka, akkor legfeljebb három hívő szolgáljon a magyarázat ajándé-
kában. (1Kor. 14,27-28) Pál nem ír arról, hogy mennyit szólhatnak a hívők, tehát a 
mennyiség nincs szabályozva. Ez a három személy sorban, egymás után szóljon, akár 
többször is, de ne egyszerre, mert akkor abból zűrzavar lenne. Ha már szóltak hár-
man, akkor a negyedik ne csatlakozzon hozzá. Ha valamit még Isten szelleme el sze-
retne mondani, akkor meg tudja tenni a három szólón keresztül is. Akik szóltak a 
nyelvek nemei által, azokat egy személy magyarázza meg, akinél működik a nyelvek 
magyarázata. A magyarázó lehet más személy is, bárki, aki ezt az ajándékot meg-
kapja, vagy pedig a három szóló közül valamelyik. Pál feddi a gyülekezetet, hogy a 
magyarázatban ne versenyezzenek, ezért csak egy magyarázó legyen. Hogyha nincs ma-
gyarázó, akkor ne szóljon nyilvánosan senki nyelveken, hanem csak magában imádkoz-
zon nyelveken, mert hiába szólna, a gyülekezet semmit nem értene belőle.  —bf—  

SZELLEMI AJÁNDÉKOK — 9. A prófécia ajándéka 
 

„Azért atyámfiai törekedjetek a prófétálásra…” — 1Korinthus 14,39. 
MEGHATÁROZÁS — A prófécia ajándéka egy ter-

mészetfeletti kiejtés ismert nyelven, ami meghaladja 
az intellektuális tudásból származó beszédet. Azt is vi-
lágosan kell látni, hogy a prófétálás nem jövendőmon-
dás, mert az már varázslásnak számít. Egy világi em-
ber nem tudja megkülönböztetni, hogy valaki a jöven-
dőmondás szelleme által munkálkodik, vagy a prófécia 
ajándéka által. A prófécia ismertetője az, hogy mindig 
épít, felemel és Istent magasztalja fel. (1Kor. 14,3) A 
prófécia ajándéka a három kiejtés ajándék közül a leg-
fontosabb. Azért, mert a nyelvek nemeire és a nyelvek 
magyarázatára együtt van szükség ahhoz, hogy a pró-
féciának megfelelő eredményt kaphassunk. A héber nyelvben a prófétálni szó azt je-
lenti, hogy kifolyni. Tágabb értelemben: előtör, feltör, forrásként felbugyog. A görög 
nyelvben a prófétálás szó azt jelenti, hogy a nyilvánosság előtt szól. Mai szóhasználattal 
úgy is mondhatjuk, hogy Isten szószólója, aki azt mondja ki, amit Istentől hall. 

KÜLÖNBSÉG — Nagy különbség van az egyszerű prófétálás ajándéka és a próféta 
hivatala között. Az egyszerű próféciában nincs felfedett tudás, mert az csak épülésre, 
intésre és vigasztalásra szolgál. De a próféta szolgálatában már található a jövőre uta-
ló kinyilatkoztatás. Különbség van továbbá a két szövetség közötti prófétálásban is. Az 
ószövetségben a prófécia főképpen a jövendő események előrejelzésére szolgált. Ez-
zel szemben az új szövetségben az Istentől való dolgok kerülnek megerősítésre. A pró-
fécia ajándékát a Szent Szellem kapcsolja be az újjászületett, Szellemmel teljes hí-
vők életében. A próféta hivatalába pedig Isten hív el szenteket és felkeni őket.  

HASZNÁLAT — A Szent Szellem leginkább akkor tudja magát kinyilatkoztatni, ha 
mi teljes szívvel keressük az Urat. MEGERŐSÍTÉS: A Szent Szellem megerősítette az 
elhívást két elhívott felett, mert a prófécia elhangzásakor Barnabás már tanító volt, Sa-
ul pedig próféta és tanító hivatalban állt. A kézrátétel által egy következő szintre lép-
tek, hogy nagyobb erővel tudják a pályájukat megfutni. (Csel. 13,1-4) FIGYELMEZTETÉS: 
Pál egy intő képet kapott a jövőjére vonatkozóan, hogy meg fogják őt kötözni. (Csel. 
21,8-11) HELYTELEN HASZNÁLAT: A hívők összezavarodásának az egyik oka lehet az is, 
hogy az ajándékokat helytelenül használják. A thessalonikai gyülekezet visszaélt a 
prófécia ajándékával, így a szemükben a prófécia elvesztette a jelentőségét. Ezért ír-
ta Pál azt a Szent Szellemtől indíttatva, hogy a prófétálást meg ne vessétek. Ha a 
prófécia ajándékát az Ige szerint használnák a hívők, akkor az hatalmas áldás lenne a 
szentek számára. Ha viszont valaki testből próbál jövendőmondást előhozni, az igen 
komoly bajba kerülhet és másokat is bajba sodorhat. Főképp akkor, ha valakit a 
szavaival elkeserít és rombol. (1Thes. 5,14-22) A próféciákat feltétlen meg kell ítélni. 
Csak azt szabad elfogadni, ami már benne van a szívedben. IMAÉLET: Az egyszerű pró-
fécia a saját imaéletünkben is jelentkezhet. A Zsoltárok könyve Izrael énekes- és ima-
könyve, amelyet a prófécia ajándékán keresztül kaptak meg a Szent Szellem által. A 
prófétálás mindig a nyelvek imájával kezdődik, mert a nyelveken szólás egy ajtó a 
szellemi világra. A zsoltárok, dicséretek, énekek a prófécia szellemén keresztül érkez-
nek. (Ef. 5,19) A prófécia egy ihletettség által történő szólás. A hangszálainkon ke-
resztül jön ki az az üzenet, amit Isten akar küldeni az Ő szentjeinek.    —bf— A
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Illés próféta a Kérit pataknál 


