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KERESZTÉNY HÍREK  

 

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL  
�Augusztus 24-26. – Budapest, Sportaréna – CfaN Tűzkonferencia (regisztrációhoz kötött) 

Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus vár rád! 
 

FIGYELEM! — Július folyamán megváltozik a Youtube csatornánk! A tanításaink az 
áttöltés után a jövőben a Békevár webkikötő csatornán lesznek elérhetőek.  

 

SZÜLT A MEDDŐ! — Az orvosok meddőnek nyilvání-
tottak, de Isten már két gyermekkel ajándékozott meg 
bennünket! A méhemnek gyümölcse, úgy érkezett Isten-
től hozzánk, hogy hitben kijelentettem: Jézus nevében 
áldott állapotba kerültem! És így lett! Ugyanígy jelen-
tettem ki ezt Elzánál is! És Isten megajándékozott velük 
azonnal! Mindkét esetben szinte rögtön áldott állapotba 
kerültem! Dórával a 30. héttől kényszerfekvést javasol-

tak és „megijesztettek”, hogy koraszülés lehet, ha nem vigyázok. Én akkor kijelentet-
tem, hogy Jézus nevében ez a terhesség teljes, és egészséges a baba! Így a 39. hétben 
is panaszmentesen töltöttem a napjaimat. Egy Isten időzítése szerinti, természetfeletti, 
gyors, fájdalommentes szülésben hittem, hogy Isten által tökéletesen megformált, ép, 
egészséges, erős fizikummal rendelkező gyermeket fogok világra hozni! Jézus fogta a 
kezemet a szülés alatt, a gyermek felett ott volt Atyánk hatalmas kegyelme! És Isten 
vezette az orvos és az egészségügyi személyzet kezeit! 2018. május 28-án megszületett 
szent egészségben második ajándékunk Atyánktól: kislányunk, Dóra! Leírhatatlan öröm-
ben és boldogságban vagyunk. Minden úgy történt, ahogy én a mennyei Édesapámat kér-
tem Jézus nevében! Végig csak Jézusra és az Atyára tekintettem, és ezt a két igeverset 
mondogattam: Ésaiás 41,10. és 5Mózes 28,4. Nem tudom leírni ezt a hatalmas boldogsá-
got, ami a szívemben van. Nem győzök hálát adni, dicsérni a szent Atyánkat! Végtelen 
az Ő jósága és kegyelme. Amit kérek az Atyától Jézus nevében, azt megadja nekem. Az 
anyagiak is bejöttek a lakás felújítására, és meg tudtunk venni minden szükségeset a 
gyermekeink számára. Nagy szeretettel, Őbenne: Linda  

 

KÉT ÉVTIZEDES SZOLGÁLAT — A ságvári gyülekezet június 18-án 
köszöntötte pásztorát, Bor Ferencet és feleségét, Ágit abból az alka-
lomból, hogy 1998. június 13-án volt a szolgálati felkenetésük. Az első 
szolgálatuk Szántódon volt június 17-én, majd féltucatnyi gyülekezet 
pásztorlása után 2001. május 23-a óta Ságváron hirdetik Isten Igéjét. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Isten az, aki felövez erővel! 

      
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2018. július 

 

HÁROM OK A GYÜLEKEZETBE JÁRÁSRA! 
 

„Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egy-
mást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” — Zsidó 10,25 MBT 

1. A Gyülekezet egy szerető család, 
amely nem elválaszt, hanem közelebb visz 
a családodhoz és a szeretteidhez, és meg-
áldja a körülötted lévő életeket! Ugye, 
te is szereted, amikor azokkal, akiket sze-
retsz, együtt időzhetsz szeretetben és egyet-
értésben? Éppen ilyen öröm ez a Mennyei 
Atyádnak, amikor az Övéi együtt vannak, 
szeretetben és egységben. Az az Ő kíván-
sága, akarata, hogy a Jézus Krisztusban új-
jászületett gyermekeit, az Ő szeretettjeit 
egybegyűjtse, miként a tyúkanyó az ő csi-
béit, a szárnyai alá. (Zsid. 10,25) Így erő-
sítő imatámogatást adhatnak egymásnak, és egymás örömeiben osztozhatnak.  

2. A Gyülekezet nem elveszi az utolsó haladat; a gyülekezet hálót ad és meg-
tanít halászni, hogy a hited által halak sokaságához juss! Gyógyulásra, egészséges 
életre vágysz? Anyagi természetű csodára? Családi segítségre? Erőre a mindennapok-
hoz? Csodák márpedig ma is léteznek! Példának okáért, ki ne emlékezne arra, mikor 
egy időben a titokzatos amerikai nagybácsi örökségéről szóló „lemez” volt divatban? 
Ugye, kevesünknek volt szerencséje ilyesféle „drága” rokonhoz. De az Ajándékozó, a 
Csodatévő, a Szabadító ma is létezik. Ő nem amerikai, hanem názáreti! Ő sokkal több, 
mint egy nagybácsi. Ő az Atya a mennyből, a bőség és áldások Istene, Aki nagyon drá-
ga, megfizethetetlen ajándékokat készített el a számodra. Jézus kifizette értünk az 
árat! Nekünk adta: az üdvösséget, a Szent Szellemét, egészséget, szabadulást, gyara-
podást, szeretetet, bölcsességet, örömöt, békességet; testvéreket, imatámogatást, 
pásztorokat és segítőket, családot és drága barátságokat. Ez messze túlhaladja azt, 
amit egy amerikai nagybácsi valaha is rád hagyhatott volna. Elérheted az álmaidat, 
mert egy kincsesbányába csöppentél, és a hit szava elhozza neked mindezeket!  

3. Fedezd fel, hogy a Gyülekezet nem egy szürke, beszűkült hely, hanem a 
csodák és az isteni erő izgalmas tárháza, egy ablak a mennyre! Lásd meg, hogy Is-
ten örök életet és természetfeletti erőt ad, csodát tesz benned, igazzá tesz, anyagi-
lag helyreállít, tanít, gyarapít, társakat, barátokat ad melléd, vigyáz rád, óv és vezet 
téged. S a jó hír az, hogy minderre az áldássorra megnyitotta neked az ajtót, ponto-
san azért, hogy gyermeki hittel könnyen elérhesd, és kézzelfoghatóvá váljon a szá-
modra! Ő mindezt adja Neked, és mindezt egy helyen: az Ő Gyülekezetében. A Gyü-
lekezet Jézus Krisztus földi megtestesülése, annak minden tagját beleértve. Micsoda 
öröm és áldás Jézussal járni egy természetfeletti életben, és az Ő gyülekezeti Testé-
nek szerves, fontos részévé lenni itt a földön! — Forrás: Örömhíradó újság 2010/08. száma 
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AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — AZ ÉLET LEGFONTOSABB IMÁJA!  
Hiszem, hogy Isten Fia, Jézus meghalt értem, majd feltámadt, és ma is él! Úrrá teszlek Jé-
zus az életem felett! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban! Köszönöm, 
Jézus, hogy az életed árán megváltottál, és örök életet adtál nekem! Ámen (Róm. 10,9–10) 

BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17:30 (bejárat a rk. templom felőli oldalon)  
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 az élet lehetőségével való megáldása! 

 
 

DDóórraa,,  aa  kkeenneetteess  kkeennddőővveell!!  
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7. OLDÁS-KÖTÉS IMÁJA 

 

„Igazán mondom nektek: amit megköttök a földön, az meg lesz kötve a Mennyben, 
viszont amit feloldotok a földön, az fel lesz oldva a Mennyben is.” — Máté 18,18. EFO 

MAGASABB SZINT — Az oldás és kötés imá-
ja a hit imájának és a hatalom gyakorlásának 
egy magasabb szintje. Isten a föld feletti ural-
mat már a teremtéskor az embernek adta. Az 
emberre bízta a földet, hogy „művelje és őriz-
ze azt”. (1Móz. 2,15) Az őrizni szó arra utal, 
hogy létezik egy betolakodó, egy tolvaj, aki-
nek az a szándéka, hogy lopjon, öljön és pusz-
títson. (Ján. 10,10) Az ördög már kezdetben 
is itt volt a földön, mert ha nem lett volna itt 
ez az ellenség, akkor Ádámnak nem kellett vol-
na őriznie a rábízott Kertet. Mivel az ördög 

ma is lesben áll, és keresi azt az alkalmat, hogy mikor lophat tőlünk, ezért nagyon 
fontos, hogy mi imában foglaljuk el az őriző helyét. (1Pét. 5,8-9) Ahhoz, hogy meg-
védhessük a felségterületünket, gyakorolnunk kell a Krisztusban kapott hatalmunkat, 
amely a Lukács 10,19-ben található: „Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skor-
piókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.”  

HATALMUNK — A hatalom gyakorlásához kaptuk az oldás és kötés hatalmát is. A 
kötést a rossz dolgok leállítására, az oldást a jó dolgok megnyerésére használjuk. Meg-
köthetjük, leállíthatjuk a démonok munkáit, és megtilthatjuk az ördög minden erejét, 
tervét, szándékát és tolvajkodását. Megoldhatjuk, kiáraszthatjuk az angyalokat, a gyó-
gyító kenetet, a Szent Szellem erejét, az anyagi áldást, a szent védelmet, a szent vér 
erejét és az isteni békességet. A Károli fordításban a Máté 18,18 vers elején a „Bizony, 
mondom néktek!” kifejezéssel Jézus egy nyomatékot ad, amellyel felhívja a figyelmün-
ket az oldás-kötés fontosságára. Ennek a gyakorlásában a földön élő hívőké az első 
lépés, mert a föld feletti hatalmat ma az újjászületett hívőknek kell gyakorolniuk.  

MEGKÖTÖZNI — A „megkötni” szó azt jelenti, hogy leállítunk, megakadályozunk, 
megtiltunk olyan dolgokat Jézus nevében, amelyek a kárunkra lennének. Isten is csak 
azokat a dolgokat tudja leállítani, amit mi itt a földön megtiltunk. Ő úgy segít nekünk 
ebben, hogy a teljes erejével támogatja a hatalommal kimondott szavainkat. Ha meg-
tiltjuk itt a földön a gonosz munkáját, akkor a menny is kijelenti: Tilos! Ha mi, hívők 
nem tiltjuk meg a sötétség erőinek a tevékenységét, akkor azt a menny erőforrásai 
sem fogják megállítani. Miért? Azért, mert Isten a szabad akaratunkból hozott dönté-
sünkre vár. Vagyis, a menny mindaddig nem avatkozhat bele a dolgainkba, amíg mi 
meg nem tiltottuk a gonosz munkáját, és meg nem kötöztük az erejét.  

MEGOLDANI — A „megoldani” szó azt jelenti, hogy megengedjük, felszabadítjuk, 
kiárasztjuk a menny erőforrásait és áldásait. Amit mi a földön megoldunk, megenge-
dünk, felszabadítunk, abban tud a menny is támogatni bennünket, és azt tudja meg-
cselekedni a javunkra. Az oldás hatalmának gyakorlásában is a miénk a felelősség. A 
menny addig nem tud tenni semmit, amíg mi el nem oldjuk, és ki nem árasztjuk az em-
berek segítségére az angyalokat, a kenetet, az áldást, a Szent Szellem erejét, a vé-
delmet, a szent vér oltalmát, a szent tüzet! Ha ezt mi megtesszük, ezt követően tud 
Isten teljes mértékben támogatni minket. A menny minden ereje mögöttünk áll mind-
abban, amit Jézus nevében, az Igével összhangban rendelünk el. (Jób 22,28) — Hné Éva 

8. AZ IMA FELHATALMAZ 

 

„Akiknek megbocsátjátok [eloldjátok] a bűneit, azoknak a bűnei meg lesznek bocsátva. 
Akiknek viszont nem, azoknak a bűnei [kötésben] megmaradnak.” — János 20,23. EFO 

HATALMUNK — Hatalmunkban áll megkötni 
és megengedni dolgokat. A kulcs a nekünk adott 
hatalmat jelenti, amit nekünk kell gyakorolni. 
Tehát ami rossz, azt megkötjük (megtiltjuk), 
ami jó, azt eloldjuk (engedélyezzük). Az ima-
életünk egyik leghatásosabb imafajtája az ol-
dás és kötés gyakorlása. Ez azt jelenti a gya-
korlatban, hogy bárhol, bármikor, bármilyen te-
rületen (család, munkahely, gyülekezet, ország) 
megköthetjük (megállíthatjuk, megtilthatjuk) 
a gonosz munkáját a Jézus nevében. Másrészt 
pedig minden területen eloldhatjuk (kiáraszt-
hatjuk) Isten Szent Szellemét és az angyalok seregeit, hogy a segítségünkre legyenek.  

OLDÁS HATALMA — Az angyalokat eloldhatjuk, kiküldhetjük, hogy a szánkkal meg-
vallott szent Igét be tudják teljesíteni az életünkben. (Zsolt. 103,20) Például kiküldhet-
jük őket abból a célból, hogy kapcsolják hozzánk a szükséges anyagiakat, vagy elterel-
jék a szélsőséges időjárási frontokat. Kiküldhetjük őket, hogy tisztítsák meg előttünk 
az utakat minden akadálytól, még mielőtt útnak indulunk. (Zsolt. 91,11-12) Isten an-
gyalai csak akkor tudnak nekünk segítségünkre lenni, ha mi itt a földön előbb eloldjuk 
őket. Az oldás imája nagyon fontos ahhoz, hogy a szolgálatunkra kiküldött angyalok el 
tudják végezni a feladatukat, mert ha nem küldjük ki őket szolgálatra, akkor semmit 
nem tudnak tenni az érdekünkben. Egy katona is csak azt hajtja végre, amire paran-
csot kap. Amire viszont nem kap parancsot, azt nem is hatja végre. Az oldás hatalmá-
val tudjuk megoldani és kiárasztani magunk és mások felett Isten bölcsességét, az 
áldásait és az üdvözítő angyalokat is. (Zsid. 1,14) 

KÖTÉS HATALMA — A kötés hatalmával megkötözhetjük a gonosz erők visszatartó 
és akadályozó munkáját, hogy az elveszettek, akiknek a szabadulást hirdetjük, befo-
gadhassák az örök életet. (Luk. 4,18-19) Akiknek a sátán visszatartja az üdvösségét, 
azok felett megkötözhetjük a visszatartó erőket, hogy az elveszettek elfogadhassák az 
üdvösségüket. Az oldás és kötés imájában hatalmunk van arra, hogy megkössük és el-
parancsoljuk például a betegség szellemét, azonfelül eloldjuk és kiküldjük a gyógyító 
angyalokat, a Jézus nevében! Megköthetjük az ellenség minden gonosz tervét, meg-
tilthatjuk, leállíthatjuk az akadályozó és visszatartó erőket, hogy azok ne tudjanak 
nekünk ártani. Majd megoldhatjuk, kiáraszthatjuk a Szent Szellem erejét Jézus névé-
ben, hogy Istentől a legtökéletesebb megoldás születhessen az adott helyzetben, maga-
san afölött, mint ahogy kérnénk, vagy elgondolnánk. (Ef. 3,20) Isten ereje az imáink 
által tud cselekedni, mert ilyenkor Jézus neve vesz uralmat az adott helyzet felett, 
amikor az ördög erejét megkötjük, Isten erejét pedig megoldjuk Jézus nevében. Eb-
ben az imafajtában nem kérünk Istentől, de Ő mégis hatalmasan tud cselekedni, mert 
Jézus nevében használtuk az oldás és kötés hatalmát az Ige szerint. Árasszuk ki a 
hitünket abban, hogy Istent mindannyiunknak ad megértést az oldás és kötés hatalmá-
nak működtetéséről, hogy azt alkalmazni tudjuk a mindennapjainkban. (Ef. 1,17) Tehát 
rajtunk múlik, hogy mi történik most a földön, vagyis mi mit engedünk meg, és mit 
tiltunk meg a Jézus győztes neve által! — Hné Éva — Link: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  A
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AZ IMAFAJTÁK 



RÁADÁS 

 

Átruházott hatalom 
Jézus nekünk szerezte meg az ördög feletti hatalmat, és az uralmi helyet a trónon. 

(Ef. 2,6) Jézus az Atyától kapott hatalmát átadta az újjászületett hívőknek, hogy az Ő 
neve által uralkodjanak mindenek felett. (Fil. 2,9-10)  

Az oldás-kötés hatalmát a gyülekezet felett is fontos alkalmazni, hogy megakadá-
lyozzuk a felmerülő támadásokat, amelyek a gyülekezeti egységet rombolnák. Ha pél-
dául egy hívő rendszeresen ellenszegülésben él (zaklatja a szenteket, bomlasztja a 
nyájat), azt nem kell elszenvednie és eltűrnie a gyülekezetnek, mert az a többiek 
kárára lenne. (Róm. 16,17. Vigyázzatok azokra, akik szakadásokat okoznak a gyüleke-
zetben.) Az imakönyvünkből is azt imádkozzuk: meneküljünk meg az alkalmatlan és 
gonosz emberektől. (2Thes. 3,2) 

Pál apostol sem egyedül gyakorolta a hatalmát a gyülekezet védelme érdekében, 
hanem összekapcsolódott szellemben az egész gyülekezettel és együtt imádkozták az 
oldás-kötés hatalmát. 

Bementünk a nyugodalomba 
Annak ellenére, hogy hatalmat kaptunk Krisztusban, sok keresztény mégis abban a 

téves tudatban van, hogy amíg itt él a földön, semmit nem tehet a gonosz munkái 
ellen. Beletörődik a körülményeibe, és meghajol e világ fejedelmének, a gonosz erők 
terveinek, elnyomásának és sanyargatásának. Sokan úgy hiszik, hogy nyugalmuk és bé-
kességük csak odafent lesz a mennyben. Azt gondolják, hogy teljesen ki vannak szol-
gáltatva az ördög ravaszságainak, és így eltűrik a zaklatásait az életükben, a család-
jukban, a környezetükben, a szolgálatukban, a gondolataik között és a testükben is, 
fájdalom és betegség formájában. Az Írás azonban azt mondja nekünk: aki Istentől 
született, az legyőzi a világot. (1Ján. 5,4) 

Tehát nem kell eltűrnünk a félelmet, a depressziót, a betegséget, a viszályt, a 
tragédiákat, a szegénységet és a kudarcokat. Jézus megsemmisítette és megbénította 
a sátán seregének az összes erejét.  

Kolosse 2,15. Egyszerű fordítás 
15. Isten a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével 

megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győz-
tes hadvezér a foglyait. 

Neked kell MEGÁLLJ!-t parancsolni, hogy érvényre tudd juttatni a Krisztus által 
megszerzett győzelmet az ellenség felett az életedben! Csak akkor lesz megkötve a 
gonosz munkája a mennyben (szellemi világban), ha először te itt a földön megkötöd 
azokat. Tehát nem Istent kell okolni a földön történő gonoszságok miatt.  

Isten csak akkor tud a segítségünkre sietni, ha mi az imáinkkal felhatalmazzuk Őt a 
cselekvésre. Isten földi közbeavatkozása arra a hatalomra korlátozódik, amit mi gya-
korolunk az oldás és kötés hatalma alapján. Isten el is várja tőlünk, a Krisztus Testé-
től, hogy éljünk a ránk ruházott hatalommal, és gyakoroljuk az oldás és a kötés hatal-
mát. Miért? Hogy győzelemre jussunk az életünkben.  

Folyamatos győzelmet ad nekünk az, ha Jézusnak az ellenség felett szerzett diada-
lát párosítjuk a hitünkkel, és gyakoroljuk a Jézus nevében kapott hatalmunkat. Meg-
parancsolhatjuk az ördögnek, hagyjon fel azzal, hogy rossz gondolatokat sugalljon, és 
félelmet hozzon ránk. Ha valami nem a helyes úton halad az életünkben, akkor 
megfordíthatjuk a dolgok menetét, és irányt szabhatunk nekik Jézus nevében. (Mint  

RÁADÁS 

 

ahogy irányváltásra szolgál a kormánykerék.) Például a hitünk szavaival a tüneteket 
átfordíthatjuk a gyógyulás irányába, a szegénységet a gyarapodás irányába. 

Másrészről pedig eloldozhatjuk, kiáraszthatjuk az Ígéret áldásait, hogy Isten dicső-
sége ragyogjon az életünk fölött. Jézus Krisztus megszabadított bennünket a sátán 
minden kötelékéből, és szabadságot adott arra, hogy teljes örömben éljünk azáltal, 
hogy megismerjük és betöltsük Isten akaratát itt, a földön. Áldottak lettünk Krisztus-
ban, és így áldássá válhatunk sokak számára. Az Ige elimádkozásával, és a hálás szív-
vel mondott dicsérettel meghátrálásra kényszerítjük az ördögöt. Feloldjuk a betege-
ket az ördög munkái alól és szabadulást, gyógyulást árasztunk ki felettük.  

Lukács 13,12-13. 
12. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a 

te betegségedből!  
13. És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.  
János 20,23.  
23. Akiknek bűneit megbocsátjátok (eloldás), megbocsáttatnak azoknak; akikéit 

megtartjátok (megkötés), megtartatnak. 
Jézus az oldás-kötés imája alapján hatalmat adott nekünk arra, hogy megbocsás-

sunk egymásnak, és elengedjük a sérelmeket. Aki nem bocsát meg az ellene vétőnek, 
az a megkötözöttség fogságában marad. 

Máté 9,2.  
2. És ímé, hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus 

azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te 
bűneid.  

Jézus először feloldotta a beteget a bűntudat kötelékéből, hogy az illető át tudja 
venni a gyógyulását. Jézushoz hasonlóan mi is eloldozhatjuk és kiáraszthatjuk Isten 
kegyelmét és dicsőségét a földön. Amikor gyakoroljuk az oldásra és kötésre kapott 
hatalmunkat itt a földön, akkor az Atya szívét öröm tölti el. — Hné Éva 
 

20 ÉVES SZOLGÁLAT 
 

Megköszönjük Istennek, hogy az Ő kegyelméből a ságvári gyülekezettel együtt em-
lékezhettünk meg a 20 éve (1998.06.17-én) elkezdett szolgálatunkról!  

 


