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KERESZTÉNY HÍREK,  ÜZENETEK  

 

A RÁGÓDÁS VESZÉLYE — A test cseleke-
detei mindig rombolnak, a Szellem cseleke-
detei pedig mindig építenek. A test cseleke-
dete a problémát még nagyobbra fújja fel. 
A Szellem azonban élet és békesség. Mit kell 
tenned ahhoz, hogy ne legyél testi? A Szellem 
cselekedeteit kell tenned. Nem lehetsz egy-
szerre mindkettő egyugyanazon időpontban. 
Vagy testi vagy, vagy szellemi. (Gal. 5,16)  

Mit tesz a szellemi ember? Uralkodik sa-
ját magán. Mi van akkor, amikor azt mon-

dod teljesen fölháborodva, kikelve magadból, hogy: „Ez az én temperamentumom, ez 
az én őseimtől örökölt tulajdonságom, nem tudok uralkodni magamon!” Fölteszem a 
kérdést: Akkor ki uralkodik rajtad? Gondolkozz el ezen, ha ilyen ostobaságot beszélsz! 
Ha te nem uralkodsz magadon, akkor ki uralkodik feletted? Isten Szelleme? Akkor tény-
leg Jézus az Úr feletted, ha teljesen szabadjára engeded az indulataidat? Amikor a 
test uralkodik feletted, akkor ÖRDÖGI MEGNYILVÁNULÁSAID vannak. Amikor rágódsz vala-
min, akkor DÉMONIKUS MEGNYILVÁNULÁSAID is lehetnek. Ezért mondja Pál apostol, hogy 
Szellem szerint élj! Amikor Szellem szerint cselekszel, a testnek a dolgait nem fogod 
véghez vinni. Kövesd a Szent Szellemet, és nem fogod az ördög hazugságait követni.  

A szellemi ember uralkodik magán. Ez többek között abban nyilvánul meg, hogy 
nem mond ki mindent arról, amit gondol, és nem mondja ki mindig azt, amit érez. „De 
hát én így érzem! Ami a szívemen, az a számon! Nekem ezt ki kell mondanom!” Nem 
kell mindig kimondanod, mert sokszor, ami a szíveden van, az nem a szíveden van, ha-
nem a testedben. Mert az indulat az méreg, az harag, az keserűség, az bántás, vissza-
vágás. A test indulata önzőség. A szellemi ember hajlandó alávetni magát, és tovább 
lép. A szellemi ember keresi a lehetőséget az alávetésre. Ha szeretnéd tiszta szívvel 
szolgálni Istent, a vezérelvednek annak kell lennie, hogy keresed azt, hogy mikor, ho-
gyan vessed alá magad Neki, és annak, akiről Ő mondja, hogy vesd alá magad neki. Ha 
erre nem vagy hajlandó, akkor soha nem fogod betölteni az elhívásodat! Soha nem fogsz 
abban a teljességben járni, amire Isten elhívott téged, ha nem vagy hajlandó aláve-
tésben élni. Ez egy olyan kulcs, ami a keresztény életünk pillére! — Forrás: KSZE 2020.02.09. 

 

ADÓ 1% FOGADÁSA — Köszönettel vesszük, ha az 
adótok 1%-val támogatni tudjátok az önkéntes szolgá-
latunkat! Ezáltal általatok olyan távolabbi helyekre (kór-
ház, idősek otthona, börtönmisszió) is eljuthat az öröm-
hír üzenete, ahová ti nem juthattok be.  
 

 

Áradj a feltámadás örömében! 

  
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2020. április 

 

MEGNYUGTATÓ PRÓFÉCIA 
 

„Egyes helyeken éhínség támad, és halálos, járványos betegségek fognak pusztítani. 
… meg ne rémüljetek, mert ezeknek előbb meg kell történniük…” — Luk. 21,9. EFO 

  FIGYELEMELTERELÉS — Részlet dr. 
Sharon Stone próféciájából: Hallottam, a-
hogy Isten Szelleme szólt, és azt mondta, 
hogy a „kitörésből” átvisz minket a „ki-
áradásba”. És azt is mondta, hogy elvisz 
minket a „fertőzőből” a „katalizátorba” 
(változást elősegítő helyzetbe). De azt 
mondja az Úr, hogy imádkoznunk kell a-
zért, hogy a bátorság megmaradjon a di-
adalhoz. Az Úr megmutatta, hogy az el-
lenség támadása olyan volt, mint egy két-
ágú villa, és ez zajlik most a földön. Az el-
ső ág a fertőző betegségektől való félelem, amit már látunk. A másik pedig a hiánytól 
való félelem. Mindkettő célja az, hogy gazdaságokat rázzon meg ebben az időszakban. 
Ez azért történik, hogy elvonja a figyelmünket az ébredésről, és visszavigyen minket a 
túlélésbe. Ennek az a célja, hogy belterjesekké váljunk, és csak magunkkal foglalkoz-
zunk ahelyett, hogy nyomulnánk előre a világszintű ébredésért. 

EGYSÉG EREJE — Úgy hiszem, hogy az emberek, és még a keresztények is azt kezdik 
el most kérdezni, hogy: Ez az utolsó idők járványa, ami a koronavírussal jön? Azt mond-
ja erre az Úr, hogy: Ennek a járványnak még nem jött el az ideje, és ez nem legális. 
Ezért eszerint kell vele elbánnunk. Ez törvénytelen, és Isten adott hatalmat nekünk, 
hogy megállítsuk. „… ne féljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mind-
járt a vég.” (Luk. 21,9) A „ne féljetek” azt is jelenti, hogy diadalmasnak kell lennünk! 
Az Úr felszabadít globális stratégiákat, amelyekbe nagyon sok próféta becsatlakozik 
szerte a földön. A világ különböző részeiről kell imádkoznunk, és együttműködésre, egy-
ségre és egyetértésre kell jutnunk. És látni fogjuk, hogy különböző nemzetekben bizo-
nyos dolgok elmozdulnak. Ahol a félelem elválaszt minket a gyülekezeti egységtől és 
egyetértéstől, ott van egy nagyobb elhívás, amibe Isten bele akar minket vinni, és ez 
egy globális egység, hogy elbánjunk a koronavírussal. Mert nem lehetünk olyanok, akik 
csak a saját nemzetükért imádkoznak. Most a föld minden nemzetért kell imádkoznunk. 
Isten egy történelmi egyetértést akar előhívni az Eklézsia vezetői és a nemzetek vezetői 
között a megoldások érdekében, hogy mit kell cselekedni ebben az időszakban.  

IMA — Félelem szelleme, te törvénytelen vagy! Vírus, neked el kell menned! Ma el-
lenállunk neked, és megfékezünk! Isteni erőt veszünk, és józanságot. Azt parancsoljuk a 
félelemnek, hogy menjen el, és Isten szeretete áradjon, Jézus nevében! (1Ján. 4,17-18) 
Feltartjuk a szent vért, és parancsolunk a halál angyalának, hogy menjen tovább, Jézus 
nevében! Kiárasztjuk az Istentől jövő bölcsességet a nemzetek vezetőire, és előhívjuk a 
gyógyító szárnyakat a föld nemzetei fölött. (Mal. 4,2) — Forrás: Prophetic Voice, március 
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HÁROM NAP … 

 

„A Páska-ünnepre való előkészület napja volt, és utána különleges szombati ünnepnap 
következett. (EFO) / … minthogy előkészületi nap volt…” (P. Soós István) — Ján. 19,31. 

 KERESZTEN — Az Írásokból ismerjük Jézus 
halálát, eltemetését, és feltámadását. Ezt most 
mélyebben fogjuk tanulmányozni. A hagyomá-
nyos tanítások szerint pénteken történt Jé-
zus megfeszítése, és vasárnap hajnalban a fel-
támadása. De aki a Máté 12,40 verset nézi, az 
azt látja, hogy Jézusnak három nap és három 
éjjel kellett a pokolban lennie. Viszont a pén-
tektől vasárnapig terjedő idő csak két éjsza-
ka. Abban az időben a következő nap a nap-
nyugtával kezdődött. Tehát az éjszakát már 
a következő naphoz számították. Jézus meg-

feszítésének hetében két sabbat nap volt! Csütörtökön volt egy ünnepi sabbat, és 
szombaton pedig a hétvégi sabbat. A Bibliában a fordítók sajnos nem különböztették 
meg, hogy melyik sabbatról van szó, ami félreértésre adott okot. (Lásd melléklet.) 

KEDDEN készítették el a pászka bárányt. Jézus este a tanítványaival elfogyasztotta 
a húsvéti vacsorát, és megtartotta az utolsó vacsorát. Az úrvacsora során kötötte meg 
az új szövetséget a tanítványaival. A vacsora után Júdás elárulta Jézust, majd elfog-
ták Őt. A kedd este a zsidó időszámítás szerint már szerdai napnak számított.  

SZERDÁN Jézust reggel 9 óra tájban megfeszítették. Déltől délután 3 óráig sötét-
ség volt. Szerda délután 3 órakor Jézus meghalt a kereszten. Utána kikérték a testét, 
hogy eltemessék, mert közeledett a csütörtöki ünnepi sabbat, amikor nem volt szabad 
semmit tenni. Azt is kérték a zsidók, hogy a kereszten levők lábát törjék meg, hogy mi-
előbb megfulladjanak, és ne nyúljon bele az ünnepükbe az, hogy fent maradjon a ke-
reszten a három ember: a két lator, meg az Úr Jézus. De Jézus addigra már meghalt. 
Tehát szerda napnyugta előtt Jézus testét levették a keresztről, és sírba helyezték.  

CSÜTÖRTÖK egy ünnepi sabbat volt, és ezen a hét közbeni szombatnapon sem volt 
szabad semmilyen munkát végezni. Erre utal az Egyszerű fordításban a János 19,31. 

PÉNTEK munkanap volt. Amint elmúlt a csütörtöki ünnepi sabbat, az asszonyok el-
mentek fűszereket vásárolni, hogy be tudják balzsamozni Jézus testét. „Mikor pedig el-
múlt a [csütörtöki sabbat] szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salo-
mé [pénteken] drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén megkenjék Őt.” (Márk 
16,1) Ez a csütörtöki ünnep azon a héten az első sabbat volt.  

KÉT SABBAT — Létezik olyan Biblia, amely a pénteket említi Jézus megfeszítésével 
kapcsolatban. De a péntek a görög nyelvben azt jelenti, hogy előkészület, vagy szom-
batot (sabbatot) megelőző nap. A Károli Biblia nem az előkészület napját említi, ha-
nem pénteket ír. De a hét közbeni ünnepi (csütörtöki) sabbat előkészületi napja szer-
da volt. Az Írás ezt egyértelműen alátámasztja, mert különleges ünnepet említ az Egy-
szerű fordítás. Tehát meg kell látnunk, hogy itt nem a hétvégi szombatról van szó, ha-
nem a különleges ünnepről, a csütörtöki sabbatról. Szóval a péntek, helyesen értel-
mezve, előkészületi napot jelent. Tisztán látható, hogy a sabbatból azon a héten ket-
tő is volt. A hét közbeni csütörtöki ünnepi sabbat, és a hétvégi szombati sabbat. Ha 
ezt tisztán látjuk, akkor megértjük, hogy Jézus valóban három napot és három éjsza-
kát volt a sírban. És ez nem péntektől vasárnapig tartott, hanem szerdától szombatig.  

… HÁROM ÉJSZAKA 

 

„Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a cethal gyomrában, azonképpen 
az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.” — Máté 12,40. 

SZOMBATON volt a második sabbat ezen 
a héten, amikor ismét tilos volt munkálkod-
ni. „Visszatérvén [pénteken] pedig, készí-
tettek fűszerszámokat és keneteket. És 
[hétvégi] szombaton nyugovának a paran-
csolat szerint.” (Luk. 23,56-57) A sabbat, 
vagyis a szombat munkaszünetes napot je-
lent. Láthatjuk tehát, hogy a Márk 16,1-ben 
és a Lukács 23,57-ben szereplő szombat nem 
ugyanazon napra vonatkozik. Az első a hét-
közi sabbat, a második pedig a hétvégi sab-
bat. Amikor elérkezett a hétvégi sabbat, 
akkor az asszonyok megint nem csinálhattak semmit. Jézus teste már szerda estétől a 
sírban van, a szelleme és lelke pedig a pokolban. Jézus pontosan három nap után tá-
madt fel, betöltve ezzel Jónás próféta jelét. (Mát. 12,40) Szombaton délután 3-kor 
ugyanis lejárt a három nap és Jézus feltámadt. De mivel az asszonyok szombaton nem 
mehettek ki a sírhoz, ezért ezt csak vasárnap hajnalban vették észre. Tehát így szer-
da délutántól szombat délutánig megvan a három nap, és megvan a három éjszaka is.  

VASÁRNAP hajnalban az asszonyok pedig vitték a balzsamot a sírhoz, hogy beken-
jék vele Jézus testét. És csak akkor vették észre, hogy a sír üres. Az Úr Jézus győzte-
sen és dicsőségesen feltámadt a halálból, és Ő ma is él! A hét hetedik (pihenő) napját 
Nagy Constantin római császár Kr. u. 321-ben szombatról vasárnapra helyezte át.  

KIFIZETVE — Krisztus kereszthalála egy világot megrázó esemény volt. Déltől délután 
háromig sötétség borult a tájra, és rengett a föld. (Mát. 27,45. 51.) Mi volt Istennek a 
célja a sötétséggel? Az, hogy az emberek ne lássák Jézus iszonyatos szenvedését. Hiszen 
Ő a betegségeinket viselte, a fájdalmainkat hordozta, ahogy az Ésaiás 53-ban olvasható. 
Az Újszövetségben azért nem olvashatunk erről a kínszenvedésről, mert a sötétségben 
az emberek ezt nem láthatták. Mivel nappal volt, senki nem vitt magával lámpát, mert 
nem számítottak arra, hogy sötét lesz. De az ószövetségi próféciákban betekintést kap-
hatunk erről. (Zsolt. 22,15-18) A Zsoltárok 22,17 héber szövege azt írja: „látom minden 
csontomat”. Ez azt jelenti, hogy az ízületi gyulladás következtében Jézus minden ízüle-
te feldagadt. Ő látta a kihúzódott ízületeit, amelyek kinyomták a bőrt. Ezen kívül Jézus 
szíve megszakadt értünk a mérhetetlen fájdalomtól és a szenvedéstől. A megszakadt 
szívből pedig a vér a szívburokba áramlott. Itt alkotó elemeire bomlott, külön vált a vö-
rösvértest a fehérvérsejttől. Ezért amikor a katona a lándzsájával oldalba szúrta a ke-
reszten függő Jézust, akkor vér és víz folyt ki a sebéből. (Ján. 19,34)  

HELYETTESÍTŐNK — Jézus azért szenvedett, hogy kifizesse helyettünk a megváltás 
árát, és mi kiszabaduljunk az átok alól. Ő elhordozta, elviselte a pokol súlyos terhét, 
az összes betegséget és fájdalmat. Jézus halott szelleme ment le a pokolba három 
napra, hogy ne nekünk kelljen. Tehát nagyon sok ponton láthatjuk a helyettesítő mun-
ka lényegét. Felvállalta mindazt, amiért elveszettként nekünk kellett volna a pokolba 
lemennünk. Megváltott a bűnöktől és a háromszoros átoktól, a betegségtől, a szegény-
ségtől és a szellemi haláltól. Jézus legyőzte az ősi ellenséget, az ördögöt. A Kolosse 
2,15 szerint Jézus minden támadó eszközétől megfosztotta az ellenséget!  — bf — J
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A HÚSVÉT REJTÉLYE 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! 
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