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KERESZTÉNY HÍREK,  ÜZENETEK  

 

FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK — David 
Wilkerson a jó három évtizeddel eze-
lőtti próféciájában egy világméretű éb-
redésről tesz említést! Erre most ne-
künk fel kell készülnünk. Ki kell hasz-
nálnunk azt a felszabaduló időt, amíg 
az egybegyülekezést kerülni kell. 

Mi a szolgálatunk számára jelenleg 
kiadványokat készítünk, amit az Úr 
iránt érdeklődőknek tudunk majd át-
adni. Készül egy színes „Hívó szó” le-
porelló, és elkezdtük az „Alapigazsá-
gok” füzetsorozat készítését is. Indí-
tásképpen a „Teremtés”, „Ki az em-
ber?” és a „Megváltás” témakörön dol-
gozunk. A nagy érdeklődésre való te-
kintettel az „Imakönyv missziós cél-
ra” kiadványunk újranyomását is ter-
vezzük. Köszönjük, hogy a támogatá-
sotokkal tervezhetjük a jövőt, végez-
hetjük az önkéntes szolgálatunkat! A 
Békevár Egyesület adószáma az SZJA 
1% felajánláshoz: 18151709-1-14 

 

A FÉLELEM ÖLHET — Jóllehet, ez nem egy pozitív bizonyság, amit megszoktunk, 
de legalább ráirányítja a figyelmet a félelem okozta veszélyre! A félelem egy gonosz 
szellem, aminek ellen kell állnunk, Jézus nevében! Egy férfi orvoshoz ment, aki azt 
mondta neki, hogy a fáradékonyságát és a hőemelkedését leukémia okozza. Amikor 
kiderült a betegsége, akkor azt mondta az orvos, hogy kezelések mellett még évekig 
élhet. Sajnos a hívőktől nem fogadott el segítséget, mert nem fogadta el az Igét. A 
kórházban egy ideig visszautasította a kezelést, aztán mégis elfogadta, de végül el-
halálozott. Az orvosok sem értették, hogy miért halt meg, mert nem volt még olyan 
súlyos állapotban. A diagnózis és előrejelzés szerint négy-öt évig, de legalább három 
évig biztosan élhetett volna. Mivel gyógyíthatatlannak tartotta a betegségét, a féle-
lem úgy rabul ejtette a szívét, hogy végül megfojtotta. „… mert dermedtség fogott el 
engem, pedig az élet még teljesen bennem van.” (2Sám. 1,9) 
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A NAGYOBB BENNÜNK! 
 

„… aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van. — 1János 4,4. EFO 
„… nem engedem, hogy bármi [gonosz] is uralkodjon rajtam!” — 1Korinthus 6,12. EFO  

HÚSVÉT — Az Úr Jézus húsvétkor betel-
jesítette az elhívását azzal, hogy az Atya a-
karatát megcselekedve megváltást hozott 
az emberiség számára. Értünk és helyettünk 
vállalta a kereszthalált! Diadalmaskodott az 
örök ellenség felett, legyőzte és lefegyve-
rezte az ördögöt. (Kol. 2,15) Ezek után Isten 
Szelleme feltámasztotta Őt a halálból, és 
kihozta a pokolból. Majd a feltámadást kö-
vető negyvenedik napon az Atya felemelte a 
Fiát a mennybe, és a jobbjára ültette. 

PÜNKÖSD — Jézus még a földi szolgála-
ta során megígérte a tanítványainak, hogy 
maga helyett el fogja küldeni a Szentháromság harmadik személyét, a Szent Szelle-
met. Erre a húsvét utáni ötvenedik napon került sor, amelynek a jeleit a felházban 
várakozók meg is tapasztalták. „Hirtelen olyan hang hallatszott az égből, mint ami-
kor erős szél fúj, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek jelen-
tek meg közöttük, és rászálltak mindenkire.” (Csel. 2,2-3. EFO) Az újjászületett hívők 
betöltekeztek Szent Szellemmel, ekképp az a hatalmas erő lakott bennük, amely fel-
támasztotta Krisztust a halálból! (Róm. 8,11) Ez a lehetőség a mai időkorszakban min-
denki számára megadatott a kereszt által. Az új szövetség hajnalán Jézus képviselte 
Istent a földön. Pünkösdkor helycsere történt. Jézus felvitetett a mennybe, a Szent 
Szellem pedig eljött helyette. A gyülekezeti korszakban Ő képviseli Istent a földön. 

LEGYŐZETVE — Isten a gonosz szellemi fejedelmeket Krisztus keresztjének bevég-
zett munkája által megfosztotta a hatalmuktól. Az Úr győztes hadvezérként megmu-
tatta az egész világnak, hogy legyőzte az ördögöt. Felmerül a kérdés: hogyha a sötét-
ség erői legyőzettek Krisztus által, akkor mégis miért tudja támadni az embereket? 
Részben azért, mert tudja, melyik hívő nincs tisztában a Jézusban kapott hatalmával. 
Továbbá figyelmen kívül hagyja, hogy legyőzetett! Ő egy lázadó. A fegyvertelen hadi-
foglyoknál is előfordul lázadás. Mert egy lázadó nem nyugszik bele a vereségbe.    

ALÁVETÉS — Az Írások szerint az ördögnek nem maradt fegyvere, de a hazugsággal 
és a félelemmel igyekszik hatalma alá keríteni az embereket. Elsősorban az elmén ke-
resztül intéz támadást Isten teremtményei ellen. De rajtunk múlik, hogy kinek a ha-
talma alá vetjük magunkat! A mi döntésünk, hogy kinek engedjük meg, hogy uralkod-
jon felettünk! Az ördög elnyomását vissza kell utasítani és ez könnyebb akkor, ha fo-
lyamatosan a Szent Szellem hatalma alatt maradunk! Isten Szelleme, Aki bennünk la-
kik, minden pillanatban a segítségünkre siet, és győzelemre visz, mivel hatalmasabb 
minden problémánál! Jézus nevére pedig minden térd meghajol, a gonoszé is! — bf — A
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A KÉZRÁTÉTEL SZOLGÁLATA 

 

„Tegye [Áron] mindkét kezét a bak fejére, és vallja meg fölötte Izráel népének vét-
keit, törvényszegéseit… — így helyezze azokat a bűnbakra.” — 3Mózes 16,21. EFO 

ENGESZTELŐ ÁLDOZAT — A kézrátételről cso-
dálatos dolgokat fed fel az Írás. Az ószövetség ide-
je alatt a főpap az egész zsidó népet képviselte, a-
mikor az emberek áldozatokat vittek Isten elé. Az 
évenkénti engesztelő áldozat bemutatása során az 
első bak vérével hintették meg a Szentek Szentjét 
(3Móz. 16,15), majd a leölt állatot égőáldozatként 
mutatták be. (3Móz. 16,27) A második bakra pedig 
a főpap rátette a kezét. A főpap azzal a kézráté-
tellel a közösségnek minden bűnét ráhelyezte az 
áldozatra, és az minden vétket, és annak következ-
ményét kivitte közülük a lakatlan pusztaságba. „És 
tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, 
és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamis-

ságát és minden vétkét, mindenféle bűneit: és rakja azokat a baknak fejére, azután 
küldje el az arravaló emberrel a pusztába, Hogy vigye el magán a bak minden ő ha-
misságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztába.” (3Móz. 16,21—22) 

KÉT ÁLDOZAT — Amikor ószövetségben engesztelő áldozatot mutatott be a pap, 
akkor az állatáldozat tökéletességével egyesítette a tökéletlen népet. Az engesztelő 
áldozatot csak teljesen tökéletes állatból lehetett bemutatni. Ez azt jelenti, hogy a 
pap kézrátétele által az áldozati állat tökéletessége Jézusnak az előképe volt. Jézus 
áldozata az új szövetségben az egyetlen, amit Isten elfogadott tökéletesnek. Az ószö-
vetségi állatáldozatok csak előképei ennek. A két áldozati állat előképe Jézus kettős 
halálának. Az áldozati állatoknak hibátlannak kellett lenniük, és azok tökéletességét a 
kézrátétel által közvetítették a tökéletlen népre. (3Móz. 22,19) 

KÉZRÁTÉTEL — Ugyanez történik, amikor az Úr Jézus nevében az emberekre tesz-
szük a kezünket. (Márk 16,17—18) A kézrátétel a krisztusi alaptanok egyike. (Zsid. 
6,1—2) Az Úr rendelése szerint a kézrátétel alkalmával az történik, hogy az imádkozó 
személy Isten előtt a kézrátétellel téged Jézus tökéletes áldozatával egyesít. Ez azt 
jelenti, hogy a hited szerint — amilyen hittel ott állsz a kézrátétel alatt, és amilyen 
hittel rád teszik a kezüket az Úr Jézus tökéletes áldásával — mindazt megkapod, 
amire neked szükséged van. Isten úgy tekint rád, mint az Úr Jézus tökéletes áldozatá-
ra, és tökéletessé tesz a hited által. Ezért igen drága nekünk a kézrátétel! Az az erő, 
amit esetenként valóságosan érzünk a kézrátétel során, az Isten Szellemének az ereje.  

SZELLEM EREJE — A Szent Szellem a Szentháromság harmadik személye, aki je-
lenleg a földön tartózkodik. Jézus mennybemenetelét követően a földön most a Szent 
Szellem lakozik, és állandóan szolgál felénk. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ne féljünk, 
ha Ő elmegy, mert olyasvalakit küld majd maga helyett, akivel mi sokkal jobban já-
runk. Tudniillik a Szent Szellem az egész földön egyszerre jelen tud lenni. Az Úr Jé-
zus, amikor a földön járt, csak ott tudott személyesen lenni, ahol éppen volt. A Szent 
Szellem jelen van mindenhol, és szolgál felénk mindazzal, amit az Úr Jézus 
megváltása megszerzett nekünk. Ha nem lenne jelen a Szent Szellem, akkor a 
feltámadás ereje sem lenne jelen, és hiába prédikálnák neked az Evangéliumot, mert 
az csak egy ember szava lenne, amit nem támogatna a Szent Szellem ereje.   —bf— 

TISZTELETADÁS A VEZETŐKNEK 

 

„Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen fordult: kifogásolták, hogy kúsita nőt vett fele-
ségül. […] Hogy merészeltetek hát szolgám, Mózes ellen beszélni?” — 4Móz. 12. EFO 

ELLENZÉK — A Mózes 4. könyvének 12. 
fejezetében levő történet nagyon  tanulságos, 
mert olyanokról szól, akik a vezetőjük ellen 
fordultak! Mirjám Mózes nővére, aki próféta-
nő. Áron pedig Mirjám és Mózes bátyja, aki 
főpap. Mit tettek ők? Mózes ellen szóltak, 
mert Etiópiából egy fekete asszonyt vett fe-
leségül. (4Móz. 12,1) Ez helytelen volt, mert 
Isten azt parancsolta, hogy az izraeliták csak 
a törzsön belül házasodjanak, hogy megőriz-
zék a magot. Amit Mirjám és Áron mondtak, 
az ugyan valóság volt, de mégis hibáztak, mert 
rossz hangnemben, kevélyen és felfuvalkodottan bírálták a vezetőjüket! (4Móz. 12,2) 
Jézabel szelleme azt próbálja elérni, hogy megszokottá váljon számodra a föléd he-
lyezett tekintély, vezető, mert ezáltal elveszítheted a tiszteletet az  hivatala iránt.  

BÜSZKESÉG — Mi táplálta bennük azt, hogy a vezetőjük ellen szóltak? A szellemi 
büszkeség, ami abból fakadt, hogy Isten próféciákat szólt Mirjámon keresztül, és Áro-
non keresztül is beszélt. Isten használta Mirjámot és Áront, ajándék volt az életükön. 
A hibájuk csak annyi volt, hogy megengedték maguknak, hogy a saját ajándékuk által 
a fölé a hatalom fölé emelkedjenek, amelyet Isten helyezett föléjük. Csak annyi kel-
lett hozzá, hogy Mózes elkövessen egy hibát, és máris készek voltak arra, hogy magu-
kat a hatalom fölé emeljék. Mirjám így vélekedhetett: Hiszen Isten szólt már rajtam 
keresztül is! Mégiscsak a nővére vagyok… Hiányzott belőlük a feltétel nélküli tisztelt. 

TÖRVÉNYSZERŰSÉG — Benny Hinn tanítványa, John Bevere pásztor azt tapasztal-
ta, hogy akárhányszor úgy ment el a szolgálatából egy testvér, hogy kritizálta az elöl-
járóját, vagy panaszkodott a vezetőségre, akiket Isten helyezett fölé, az vagy anyagi 
katasztrófába, illetőleg válásba keveredett, vagy betegség jött rá. Minden egyes alka-
lommal bekövetkezett ez, mint egy vetés-aratás szellemi törvényszerűség. Az eset 
után Isten megintette Mirjámot és Áront. (4Móz. 12,8) Miután a dicsőségfelhő felemel-
kedett, Mirjám leprás lett. Pedig ez egy olyan nő volt, akinek a próféciái benne van-
nak a Bibliában. De megbánta a bűnét és 7 nappal később az Úr helyreállította őt. 
Most jól figyelj! Ha te Isten elhívottja ellen szólsz, akkor Isten személye ellen szólsz!  

TISZTELET — A tisztelet miatt semmi pénzért sem bántotta volna Dávid Sault. 
Pedig Saul az Úrnak 85 papját meggyilkolta, kihasználta a nemzetét, bántotta az em-
bereket. S amikor Isten mély álmot bocsátott a király csapatára, Dávid rátalált a tá-
borban alvó Saulra. Abisai felajánlotta, hogy megöli Sault, mert biztosan az Úr adta a 
kezükbe őt. „Dávid azonban monda Abisainak: Ne veszesd el őt! Mert vajon ki emel-
hetné fel kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül?!” (1Sám. 26,9) Saulnak így 
kiáltott: „Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint, 
mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet az Úrnak 
felkentje ellen.” (1Sám. 26,23) A felkentek iránt tanúsítandó tiszteletről ír a zsoltáros 
is: „… az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt. […] Nem nyomhatja el őt az 
ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt; Mert őelőtte rontom meg az ő 
szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit.” (Zsolt. 89,20-23)  — Forrás: John Bevere Is
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