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KERESZTÉNY HÍREK,  ÜZENETEK  

 

BIZONYSÁG AZ ALÁVETETTSÉGRŐL — A két évti-
zedes kereszténységem alatt három gyülekezet tagja 
voltam, de mindegyikből el akartam menni! Miért is? 
Mert az éretlenségem beszélt belőlem! Emlékszem egy 
esetre, amikor elmentem a gyülekezetből négy hónap-
ra. Akkoriban sok szolgálati utam volt, és azt éreztem, 
hogy a családomnak szüksége van rám. Mert nem tud-
tam velük elég időt tölteni. Csak akkor még nem értet-
tem, hogy testi dolog így gondolni! Nekem akkor a 
védelmem Benny Hinn pásztor befedezése (szolgálati 
köpönyege) alatt lett volna. De én akkor csak azt lát-

tam, hogy kevés a szeretteimmel együtt töltött idő. Nem messze tőlünk egy gyüleke-
zet fel is ajánlotta, hogy felvesznek a vezetőségbe. Mondták, hogy: Prédikálhatsz, 
amikor épp itthon vagy, mi majd gondoskodunk a családodról. Én meg úgy éreztem: 
Igen, erre van szükségem! Úgyhogy a családommal elkezdtünk oda járni négy hónapig. 
De a szellemem mindvégig teljesen össze volt gabalyodva. Éreztem, hogy valami nem 
stimmel. Eszembe jutott: lehet, hogy az előző gyülekezetben nem éreztem magam 
kényelmesen, de legalább mélyen, a szellememben tudtam, hogy jó helyen vagyok. És 
emlékszem, hogy négy hónap után, mikor visszatértem a gyülekezetembe, Isten szólt 
hozzám: Én sosem mondtam neked, hogy elmehetsz innen! Akkor jöttem rá arra, hogy 
mi volt a gond. Isten hozott ide, és plántált el ebbe a gyülekezetbe, és én anélkül 
mentem el, hogy Ő ezt mondta volna nekem! Ma nem tartanék ott a szolgálatban, 
ahol vagyok, ha akkor végleg elhagyom azt a gyülekezetet! Valahol ott lebegnék a 
nagyvilágban egy kis szolgálattal, de sosem tehettem volna azt, amire elhívott Isten. 
A tanító könyveim sem jelenhettek volna meg. Mert az Isten által kijelölt gyülekezet-
ben volt a védelmem, és ott tudtam növekedni. Az eset után egy évvel, megláttam a 
fényt, azaz a magocska kihajtott a föld felszíne fölé. A dolgok elkezdtek virágozni. A 
családom, a gyerekeim nem voltak többé betegek, a szükségeinket Isten betöltötte, a 
szolgálatunk kirobbanóan növekedni kezdett. Miért? Mert védelem van az Isten sze-
rinti befedezés alatt. Isten arra hívott el titeket is, hogy alávetettségben éljetek egy 
szellemi tekintély befedezettsége alatt. (Zsid. 13,17) — Forrás: John Bevere 
 

AZ IMA HATÁSA A VÉRRE — Tanulmányok igazolták, hogy az ima elmondásakor a hang-
vibrációk olyan hatással vannak a testünkre, hogy általa megváltozik a vér szerkezete. 
Az imádkozásnak nemcsak a vérben található immunsejtekre van csodás hatása, hanem 
az nyugtató hatást is gyakorol az idegrendszerre. — Mihail Lazorik, egyetemi orvos-tanár 

 

 

Maradj a mentorod védelme alatt! 
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A FÉLREÉRTÉS VESZÉLYES! 
 

„… mert félreértik ellenfeleik, és azt mondják: a mi hatalmas kezünk, s nem az Úr 
művelte ezt.” — 5Mózes 32,27. Magyar Biblia Tanács (Mózes búcsúéneke) 

MEGHATÁROZÁS — A félreértés sajnos szinte min-
denkit érintő jelenség, amely sok kellemetlenséggel 
járhat, sőt károkat is okozhat a kapcsolatainkban. A 
félreértés fogalmát így határozza meg a Wikiszótár. 
1. PONTATLAN FELFOGÁS: egy szó vagy kijelentés jelen-
tésének téves értelmezése, mert nem figyel oda, 
vagy rosszul hallja egy zavaró körülmény (pl. zaj) 
miatt. 2. JELENTÉS PONTATLAN FELFOGÁSA: egy szó, ki-
fejezés, közlés téves értelmezése ahelyett, ahogyan 
kellene. Aki nem ismeri a szavak pontos jelentését, 
az könnyen félreértésekbe bonyolódhat. Például sok 
félreértést okoz az, ha olyan szavakat használunk, 
amelyeknek a másik nem ismeri az odaillő jelenté-
sét. 3. PONTATLAN MÉRLEGELÉS: egy viselkedés, tett, 
körülmény értelmének, fontosságának téves értelmezése. Lásd az illusztrációt. 

FORRÁS — A félreértésnek két forrása lehet: fizikai és szellemi. A fizikai síkon félre-
értést okozhat a halláskárosodás vagy figyelemelterelés, illetve a pontatlan fogalmazás, 
és a téves értelmezés. Ilyen esetben az illető a részinformációkból nem pontosan azt 
érti, amit szeretnénk vele közölni. Van, aki másoknál sokkal hajlamosabb a félreértésre. 
Ilyen esetben jöhet szóba a gonosz erők ráhatása. De az eltérő nézőpont, a túlérzékeny-
ség és kombinálás is szerepet játszhat ebben. A fordított látás azt eredményezi, hogy 
amíg a 6-os számot valaki valóban hatnak látja, addig a másik az ellentétes oldalról 
ugyanazt 9-nek nézi. Az ilyen tipikus félreértők általában csak az érem egyik oldalát lát-
ják, mert az adott dolgot nem azonos szemszögből tekintik. Van, aki a félreértésekre 
alapozva elméleteket gyárt, és azon rágódik. Szélsőséges esetben ez rögeszmévé is vál-
hat, amitől nehéz megszabadulni. Sajnos könnyen előfordulhat az is, hogy valaki helyes 
indítékkal, segítő szándékkal szól a másikhoz, de ő azt mégis sérelemként éli meg.  

TISZTÁNLÁTÁS — Jézus szavait is számtalanszor félreértették. Az egyik ilyen eset, 
amikor a tanítványok félreértelmezték azt, hogy Jézus testét egyék, és a vérét igyák. E-
miatt sokan elfordultak tőle. (Ján. 6,66) Azok, akik test szerint látnak, nagyon könnyen 
félreérthetik, amit a környezetükben tapasztalnak. (1Kor. 2,14) Ez pletykákhoz és alap-
talan rágalmakhoz vezethet. Ha meglátnák az adott dolognak a szellemi oldalát, akkor 
teljesen más véleményen lennének. De ehhez fel kell növekedniük szellemi értelemben. 
Súlyosabb eset az, amikor a szellemi oldalon a sötétség leple (2Kor. 4,4) és a megté-
vesztés szelleme (1Tim. 4,1) lép működésbe. Segítségként ezt lehet imádkozni: Megtil-
tom a félreértés és a megtévesztést szellemét XY életében, Jézus nevében! Kiárasztom 
felette a kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét (Ef. 1,17), továbbá szemgyó-
gyító írral (Jel. 3,18) kenem meg a szemét, hogy tisztán láthasson és érthessen. — bf — V
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SZENT VÉDELEM ALATT 

 

„Kőváram lett nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmam Kősziklája.” — Zsolt. 94,22. 
BEFOLYÁS — John Bevere, amikor 

ifjúsági vezető volt Benny Hinn szolgá-
latában, a saját bőrén tapasztalta meg 
a jézabeli befolyást. Egy bőbeszédű ke-
resztény fiú lenyűgözte őt, mert kezdet-
ben nagyon szelleminek tartotta. Elő-
ször csak felfigyelt rá, és nemsokára el-
kezdtek együtt imádkozni. Hamarosan 
eljutott oda, hogy már nem figyelt azok-
ra a szellemi tekintélyekre, akiket Isten 
helyezett fölé, hanem csak arra fókuszált, 
hogy ez a srác „mit hallott Istentől”! 

Ezzel kivonta magát az Úr védőszárnyai alól, ahova Isten őt helyezte. Mint utóbb ki-
derült, ez a fiú a Jézabel szellemének befolyása alatt volt. Pedig fejből idézte az Igé-
ket, órákig olvasta a Bibliát, rengeteg könyvet bújt, beleéléssel imádta az Urat, és tűz-
zel imádkozott. Ő csak önjelölt próféta volt. A bomlasztó szellemisége azt eredmé-
nyezte, hogy több mint százan elhagyták a gyülekezetet! Légy óvatos az ilyenekkel!  

FELISMERÉS — Hívőként meg kell értenünk, hogy Isten királysága nem demokrá-
cia, hanem teokrácia (istenuralom), ahol Isten Szelleme irányít! Ez azt jelenti, hogy a 
pásztornak nem szükséges kikérnie a bárányok véleményét, hanem csak a Szent Szellem 
vezetését kell figyelembe vennie, különben bajba kerülhet. Isten fennhatósága alatt 
nagy védelem áll a rendelkezésünkre! Jézabel szellemének a legfőbb célja az, hogy 
kivegyen téged arról a helyről, ahova Isten védelem céljából behelyezett. Ha ezt meg 
tudja tenni, onnantól kezdve megnyert magának! Ezt úgy éri el, hogy az Úr szolgáit 
tévesen tanítja, hamis prófétálással félrevezeti őket. Ha mi elhagyjuk Isten fennható-
ságát, szellemi házasságtörést követünk el, ami szellemi erkölcstelenség. Van példa 
erre az ószövetségben, de ez a szellemiség a mai gyülekezetekben is felütheti a fejét. 
Ugyanis ennek a szellemnek a kedvenc tartózkodási helye a Szent Szellemmel teljes 
gyülekezetek. Az ilyen hívőnek működő szellemi ajándékai lehetnek, de mivel rossz 
befolyás alatt van, ezért azok torzultak. Ehhez hasonló esetet ír le az 1Királyok 13. 

KÖVETKEZMÉNY — Jeroboám, Izrael királya két bálványimádó helyet állított fel, 
ez Dán és Béthel volt. Majd megparancsolta a népnek, hogy ezeken a helyeken imád-
ják a hamis istent, mert ezek szabadították meg őket Egyiptomtól. Ezzel ő eltorzí-
totta Isten képmását. Isten egy prófétát küldött ehhez a királyhoz, hogy megintse őt. 
(1Kir. 13,2-3) Amikor Jeroboám ezt meghallotta, kinyújtotta a kezét, és azt kiáltotta: 
„Fogjátok el!” De eközben a keze megbénult! (1Kir. 13,4) Erre ő kérlelni kezdte a pró-
fétát, hogy imádkozzon a kezéért. A próféta ezt megtette, és az uralkodó keze hely-
reállt. Ezután a király meghívta a prófétát a palotába egy lakomára, de ő visszauta-
sította, mert azt mondta neki az Úr, hogy Béthelben se ne egyen, se ne igyon. (1Kir. 
13,9) Ezek után a próféta útra kelt. De volt Béthelben egy öreg próféta, aki hallva a 
történteket, utána ment. Egy fa tövében talált rá kimerülten. Az öreg próféta azt ha-
zudta, angyal szólt neki, hogy hívja vissza Isten emberét. Ő pedig visszatért, együtt et-
tek és ittak. Eközben Isten megintette a szolgáját. (1Kir. 13,21) Sajnos hazafelé tart-
va a fiatal prófétát egy oroszlán megölte, mert ellenszegülésével és engedetlenségé-
vel kivonta magát a szellemi befedezettség alól. (1Kir. 13,24) — Forrás: John Bevere 

ISTENTŐL RENDELT HELY 

 

 „… Isten minden egyes tagot úgy helyezett el a Testben, ahogy ő akarta.” — 1Kor. 12,18. Csia 
KAPCSOLÓDÁS — Nem te választod meg, hogy 

melyik gyülekezetbe jársz! Azt sem te választod 
meg, hogy kivel vagy szent kötelékben. Ezt írja a 
Biblia! Úgy plántált el Isten a gyülekezeti Test-
ben, ahogy te akartad? Nem! A mai kereszténység 
egy részét távirányítós kereszténységnek kellene 
hívni, mert némelyek olyanok, mint egy szöcske. 
Oda kapcsolnak át, ahol jobban tetszik az „adás”. 
Néhányan ugyanis folyton ugrándoznak, saját el-
gondolásuk szerint váltogatják a helyüket, kapcsa-
ikat. Önkényesen oda kapcsolódnak, ahol szimpa-
tikusabb a pásztor, ahol nagyobb szabadságot érez-
nek, jobb a dicsőítés, kedvesebb a mentor. Aztán 
meg csodálkoznak, hogy miért nem virágoznak.   

VIRÁGZÁS — A zsoltáros azt írja, hogy csak az képes virágozni, kiteljesedni, aki az 
Úr házába van elplántálva! (Zsolt. 92,12-13) Fogj egy növényt és ültesd át kéthetente. 
Meglátod, hogy mi lesz a vége! A növény így szól: Nem tetszik ez a nyomás! Ültess át! 
Te meg átülteted. Két hét múlva így szól: Itt nagyon hideg van! Ültess át! Megint pár 
hét múlva: Túl meleg van, ültess át! És te újra átülteted. Mi fog történni? A növény 
hamarosan elpusztul! A gyökerei elsorvadnak, és sosem fog virágozni, gyümölcsöt te-
remni. Aztán csodálkoznak, hogy miért nem virágzik valakinek az Istentől kapott szol-
gálata. Azért, mert távirányítózik, nyomogatja az ‘átültetés’ gombot. Így tovább sor-
vadnak a szellemi gyökerei, és amikor jön a vihar, őket fogja először kitépni! Csak 
azok képesek a viharban is megállni, akik nem lettek folyton átültetve.  

GYÖKEREK — Mitől mennek mélyebbre egy növény gyökerei? A próbáktól és nehéz-
ségektől, amelyeket például az aszály okoz. Isten tudja, hogy a nyomás és próbák 
által fog tudni mélyen meggyökerezni, és csak így leszel képes minél több gyümölcsöt 
teremni. Ez Isten országának legfőbb alapelve! Jézus megmondta, hogy Isten országa 
olyan, mint a mag, melyet elvetnek, és ez után ez a mag elhal. A növény magjának van 
egy héja. A héjon belül élet van, ami egy nagy fát fog létrehozni, sok gyümölccsel. Ha 
a magot nem veted el, akkor hiába imádkozol, nem történik semmi. De ha beleteszed 
az előírt földbe, akkor aratni fogsz! Az előírt föld kulcsfontosságú! Ugyanis nem ültet-
hetsz pálmafát a sarki égövbe. De mi van, ha a pálmafa így szól: De én jobban szere-
tem a havat! Akkor te azt mondod: Nem! Neked a meleg égövben van a helyed! 

TALAJ — Isten tudja, hogy melyik a tökéletes gyülekezet a számodra! Tudnod kell, 
hogy mi történik az előírt „földben”. Az előírt földben nyomás van! Az eső, a hőség és 
a föld nyomása miatt a mag külső héja tökéletes módon megreped. Olyan tökéletes 
módon, hogy a benne levő életben nem tesz kárt. És ahogy megreped a héj, a gyöke-
rek elkezdenek lefelé nőni a talajban. Isten pontosan tudja, hogy melyik a legtökéle-
tesebb gyülekezeti talaj a számodra, és oda plántál el téged! Elkezdesz oda járni, és 
kezdetben átéled a mézesheteket. Te vagy ott a magocska. Látod a napsütést, aztán 
hirtelen elkezd befedni a föld. És ekkor jön a nyomás, ami rendkívül erőssé tud válni. 
De ha kitartasz a nyomás alatt, akkor egy idő után elkezdesz kicsírázni. De sajnos sok 
hívő sosem jut túl a nyomás időszakán, hanem inkább továbbállnak zöldebbnek tűnő 
legelőkre. Te ne légy ilyen, mindenképp maradj az „ott” helyeden! — Forrás: John Bevere 
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