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KERESZTÉNY HÍREK,  ÜZENETEK  

  

AKTUÁLIS ÜZENET — Adjatok hálát Istennek, imádkozza-
tok a pásztoraitokért, tanítóitokért, evangélistáitokért, apos-
tolaitokért, prófétáitokért, mert ezeket Isten a gyülekezetek-
ben a szentek tökéletesítése miatt adta. Ne bíráld a felkent pásztorodat! Hogyan le-
hetsz engedelmes Istennek, akit nem látsz, ha az Isten által felkent embereket kriti-
zálod, ostorozod a nyelveddel; okosabbnak, bölcsebbnek képzeled magad nála. Vagy 
esetleg úgy gondolod, hogy Isten tévedett, és neked kellene pásztorolni a gyülekezetet, 
vagy neked kellene tanítónak lenned? Isten bölcsessége fölé emeled magad? Nem 
tetszik, ahogy a pásztor beszél? Esetleg viszket a füled? Könnyebb olyan embert 
találni, aki a te szájad íze szerint beszél? Csakhogy ez nem Istentől van! Mert bizony 
az Ige olykor megsebez, de be is kötöz. Isten nem száll le a mennyből, hogy téged 
tanítson. Azt mondta, támaszt Mózeseket, akiket a hívők hallgathatnak. (Csel. 7,37) A 
Szent Szellem persze elvezeti a híveket minden igazságra. Csakhogy ez engedelmes szí-
vet és istenfélelmet követel! Ha lázadó vagy, mire számíthatsz? Az Ige mondja, hogy az 
engedelmesség jobb az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. (1Sám. 15,22) 
Az engedetlenséget az Ige varázslásnak nevezi. (1Sám. 15,23) Meg ne keményítsétek a 
ti szíveiteket, mint Meribáhnál a pusztában! (2Móz. 17,7; Zsolt. 95,8) — Forrás: Facebook  

 

 ÚJABB KIADVÁNYUNK — Az Úr kegyelméből augusztus hóban 
kijött a nyomdából az ALAPIGAZSÁGOK sorozat következő része: 
3. A megváltás. Kiadványaink megtekinthetők ennek az oldalnak 
az alján: www.hangos-konyv.atw.hu/ Kiadványaink kedvelt ol-
vasmányok a börtönben, a kórházban, az idősek otthonában és a 
nyitott szívű emberek körében egyaránt. Egy bizonyságot is meg-
osztunk a sok közül, melyet egy polgármester felesége írt nekünk: 
„Beleolvastam az ajándékba kapott kis kötetekbe. Nagyon szé-
pek külsőleg és tartalmilag egyaránt. Jól érthetőek, szépen ösz-
szeszedett gondolatok, tanítások. Sokat adhat annak, aki elol-
vassa! Köszönöm szépen! További sok sikert kívánok!”  

 

MISSZIÓ — Isten Ábrahámot egy ellenséges közegbe helyezte, mint ahogy Krisztus is 
az Egyházat egy ellenséges világba helyezte. Mindkettőnek ugyanaz volt a célja: 
áldássá válni a világ minden népe számára. Jézus felhatalmazta a követőit, hogy át-
lépjenek minden határon, országokon és tartományokon, magukra nem gondolva, csak 
a világ üdvösségére. Isten a misszió Istene. Krisztus nagy missziós parancsa mindnyá-
junkat misszionáriussá tesz. (Mát. 28,20) A missziók Krisztus Testének kinyújtott kar-
jai, amelyek nélkül az Egyház ártalmatlan lenne a pokolra. — Forrás: Reinhard Bonnke 

 

 

Járj az Úr győzelmében! 
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A KITARTÁS EREDMÉNYE 
 

„Csak az érdekel, hogy célhoz érjek, és elvégezzem a feladatot, amit az Úr Jézus 
bízott rám: hogy hirdessem az örömhírt Isten kegyelméről.” — Csel. 20,24. EFO 

KÜLDETÉSÜNK — Az Úr Jézus, mie-
lőtt felvitetett a mennybe, egy hatal-
mas küldetést hagyott a hívőkre. (Márk 
16,15) Ez pedig nem más, mint az, 
hogy hirdessük az Evangéliumot szerte 
a világon. Ez minden hívőre vonatko-
zik! Ennek engedelmeskedve mentek 
ki Jézus első tanítványai hirdetni az 
Örömhírt. De ezt a kor vallásos veze-
tői nem jó szemmel nézték, és minden 
eszközzel akadályozni próbálták az 
igazság terjesztését. De az igehirdetők 
kitartottak, és nem hagyták magukat. 

ELSŐ CSODA — Jézus mennybemenetele után a tanítványok folytatták a szolgálatot. 
Az első lejegyzett csoda az Ékes kapunál történt, ahol egy béna ember meggyógyult, és 
járni kezdett, miután Péter és János imádkozott érte. (Csel. 3,6) El is magyarázták az 
álmélkodó sokaságnak, hogy a Jézus nevében való hit által gyógyult meg ez az ember. 
(Csel. 3,16) Miközben prédikáltak a népnek, a vallási vezetők elfogták, és börtönbe zár-
ták őket. Másnap faggatták őket, hogy milyen hatalom által tették a csodát? A választ a 
Szent Szellem adta a szájukba: Jézus neve és hatalma által! (Csel. 4,10) A vezetők meg-
parancsolták nekik, hogy többé ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. (Csel. 
4,18) De ők nem embernek akartak tetszeni, hanem Istennek! (Gal. 1,10) Ezért bátran 
így válaszoltak: „Mi azonban nem hallgathatunk. Beszélnünk kell arról, amit láttunk és 
hallottunk!” (Csel. 4,20 EFO) Mielőtt elengedték, ismét megfenyegették őket.   

KITARTÁS — Miután szabadon engedték Pétert és Jánost, ők nem szaladtak világgá fé-
lelmükben, hanem a gyülekezetbe mentek, ahol elmondták a történteket. Ott összekap-
csolt hittel, egy akaraton így imádkoztak értük: „Most azért, Urunk, tekints az ő fenye-
getéseikre: és add a Te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a Te beszédedet. A 
Te kezedet kinyújtván gyógyításra; hogy jelek és csodák történjenek a Te szent Fiad-
nak, a Jézusnak neve által.” (Csel. 4,29-30) A tanítványok a Szent Szellem által megerő-
sítve, bátorsággal folytatták a szolgálatukat, amelyet jelek és csodák követtek. A köve-
tőik száma pedig egyre sokasodott. Az újabb sorozatos csodák féltékenységet és irigy-
séget váltottak ki a főpapból, aki börtönbe vetette az apostolokat. De éjjel egy angyal 
kiszabadította őket, és meghagyta nekik, hogy a templom udvarán prédikáljanak a Jézus-
ban való új életről. Ezért újra elfogták, majd megkorbácsolták őket, és ismét megparan-
csolták nekik, hogy Jézusról ne tanítsanak. (Csel. 5,40) De ők nem a meghátrálás embe-
rei voltak, mert tovább tanítottak! Állhatatosságuknak köszönhetően az Evangélium ter-
jesztése nem rekedt meg a kezdetekben, hanem eljutott hozzánk is! — bf — A
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1. ÁTRUHÁZOTT HATALOM 

 

„Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellen-
ségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.” — Lukács 10,19.   

GYŐZTES KIRÁLY — Jézus győztesként tá-
madt fel a halálból! (1Pét. 1,21) Ezért az Ő 
nevére mindennek térdet kell hajtania! (Fil. 
2,10) A Lukács 10,19-ben Jézus már elkezdte 
átadni a hatalmát a tanítványainak. Szellemi 
értelemben a kígyó és a skorpió az ördög 
erejét és a seregét jelképezi. Dicsőség Isten-
nek, nekünk van hatalmunk a gonosz erők fe-
lett! Taposhatunk az ellenségnek minden ere-
jén úgy, hogy nekünk nem árthatnak! Ma is 
olyan csodáknak kellene történnie, mint ami-
ket az Apostolok cselekedeteiben látunk, mert 

az Úr Jézus ezt mondta. (Ján. 14,12) De miután Jézus felvitetett a mennybe, Ő a tel-
jes hatalmát a hívőkre hagyta, hogy győzedelmes életet élhessünk. (Mát. 28,18-19)  

KIÉ A HATALOM? — A mai gyülekezeti időkorszakban az emberek akkor kapják meg 
ezt a szellemi hatalmat, amikor Jézust befogadják a szívükbe. (Ján. 1,12) Ez a hata-
lom Isten minden újjászületett gyermekéhez hozzátartozik, és azonnal használható 
lenne, ha ismernénk. De ezt csak akkor tudjuk hasznosítani, ha tudatosítjuk ezt. Az 
ördög igyekszik meglopni a hívőket attól, hogy megismerjék a krisztusi hatalmukat, 
mert tudja, hogy akkor neki vége. Az ördög mindent elkövet, hogy ne növekedjenek a 
keresztények a bibliai ismeretben, a szellemi tudásban. Ezért vagy kiszaggatja őket a 
gyülekezetből, vagy kilopja a szívükből az Igét. De például te el tudod magadnak 
rendelni: Én minden gyülekezeti alkalmon ott akarok lenni, és semmi nem tarthat 
vissza engem, mert megtiltom Jézus nevében! A tudatos döntésünkre van szükség 
ahhoz, hogy Isten színre tudjon lépni, mert Ő támogatni fog abban, amit mi elhatáro-
zunk, és kimondunk. Ezért nagyon fontosak a döntéseink, és azoknak a kihirdetése.  

HATALMUNK MÉRTÉKE — A hatalom egy átruházott erő, amelynek van mértéke. 
Amilyen mértékben engedelmeskedünk Istennek, az ördög olyan mértékben látja ben-
nünk az Úr Jézust, és nagy félelemmel elfut. (Jak. 4,7) A hatalmunk mértéke attól 
függ, hogy milyen erőn alapszik. A Krisztusban kapott hatalmunk mértéke Isten erején 
alapul. Isten az átruházott hatalmunk mögött álló erő! Ezért amikor hitharcban ál-
lunk, akkor szükséges, hogy magunkat emlékeztessük arra: a Nagyobb bennünk lako-
zik! (1Ján. 4,4) Ezt a hatalmat az ördögnek tudomásul kell vennie. A győzelmünket, 
amit Jézus megszerzett a kereszten, ki kell kényszerítenünk, mert az ördög ezt magá-
tól nem akarja elismerni. Ezért az ördögöt nagyon gyorsan ki kell rúgni az életünkből!  

ÉLJ A HATALMADDAL! — Ha a keresztény ember tisztában van a kapott hatalmá-
val, illetve a hatalma mögött álló szellemi erővel, akkor tud félelemtől mentesen 
szembenézni a problémákat okozó ellenséggel. Mert érti, hogy ez az erő Isten ereje, 
ami a gonosz erőket meg tudja állítani. Ehhez nekünk működtetni kell ezt az erőt. 
Nem elég csak ismernünk a hatalmunkat, azt használnunk is szükséges! Csak az hoz e-
redményt, ha az igei tudásunk alapján cselekszünk. Ha nem használod azt, ami Krisz-
tusban neked adatott, és a tied, akkor továbbra is legyőzött maradsz! Akiben a Na-
gyobb lakik, kijelentheti: Ördög, tilos az átjárás az én felségterületemen, a Jézus ne-
vében! Nem teheted a lábadat a portámra, mert én Isten gyermeke vagyok! >>>  

2. ÁTRUHÁZOTT ERŐ 

 

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító orosz-
lán szerte jár, keresve, kit nyeljen el: akinek álljatok ellen...” — 1Péter 5,8—9. 

RANGLÉTRA — Hasonlóan, mint a fegy-
veres erőknél, a szellemi hadseregben — 
mind a sötétség, mind a világosság olda-
lán — is vannak különböző rangok. Az Efé-
zus 6,12-ben az ördög hadseregéről ol-
vashatunk. Nem csak a ranglétrát sorolja 
fel itt az Ige, de azt is megtudjuk, hogy 
hol tartózkodnak a démonikus erők. A 
Biblia három égről tanít. (2Kor. 12,2) Az 
első (a föld atmoszférája) és a második (vi-
lágűr) égben találhatók a sötétség erői. A 
harmadik ég a menny, ahonnan az ördög 
már ki van zárva, miután Jézus felvitte oda a drága szent vérét. A pokol pedig a föld 
gyomrában található. (Mát. 12,40) De hála az Úrnak, hogy nem kell félnünk a gonosz-
tól, mert hatalmat kaptunk Krisztusban az ördög minden tábornoka és katonája felett!   

LÉGY ÜTŐKÉPES — Az ördög ki lett vetve a mennyből, mert fellázadt a Teremtője 
ellen. Ennek következtében az Édenkerttől fogva van egy örök ellenségünk, akiben a 
lázadás szelleme van. Ő nagyon haragszik, és gyűlöli Istent és a teremtményét, az em-
bert. De az újjászületés és a Szent Szellemmel való betöltekezés eredményeként a min-
deneknél nagyobb lakik bennünk! Az Úrban legyél erős, és ne a te saját erődből. (Ef. 
6,10) Bármibe is kezdünk, előtte mindig imádkoznunk kell, és le kell rontani az ellen-
ség munkáit. Úgy indulok el az autóval, hogy kihirdetem: Jézus nevében, ördögök fél-
re! Angyalok előre, szolgálatra! És ez a szellemi világban megtörténik. Ha az Úrban 
erős vagy, akkor ki tudsz lépni úgy, mint a rendőr a határsértő elé, s azt mondod: Állj, 
vagy lövök! Nemcsak fel kell fedeznünk, hanem tudatában is kell lennünk annak, hogy 
hatalmat kaptunk Krisztusban, a Jézus által legyőzött ellenség (ördög) felett. Nekünk 
csak a talpunk alatt kell tartanunk őt! Sajnos, a hívők többségét a vallás erről nem ok-
tatja. A Krisztusban kapott hatalmat csak a teljesevangéliumi gyülekezetekben tanít-
ják! Ha mi élnénk az átruházott hatalommal, akkor meg tudnánk állítani a gonosz erőket.  

SZEMLÉLTETÉS — Egyik alkalommal a buszmegállóban várakozott egy asszony, 
ahová követte a kiskutyája. Először azt mondta neki: Édesem, hát neked haza kellene 
menned! A kutya csóválta a farkát, és továbbra is ott maradt. Másodszor már erőtel-
jesebben szólt rá, hogy: Menjél haza! A kutya kicsit összehúzta magát, de még mindig 
nem engedelmeskedett. Harmadszorra rákiáltott: Takarodj hazafelé! A kutya erre már 
engedelmeskedett, és hazaszaladt. Az ördöggel is úgy kell bánni, mint a szófogadatlan 
kutyával. Neked hinned kell, hogy a szellemi világban a parancsszavadra az ördög 
ijedtében elfut. Mert az Ige azt mondja, hogy állj ellen az ördögnek, és ő rettenetes 
félelemmel elfut tőled. (Jak. 4,7) A másik eset Kenneth Haginnel történt, akit egy ál-
mon keresztül tanított az Úr. Álmában egy gyakorlótéren volt másodmagával. Egyszer 
csak oroszlánok rohantak feléjük. Mindketten elkezdtek szaladni a fedezék felé. De 
Hagin látta, hogy úgysem érik el a menedéket, ezért hát elkezdte gyakorolni a hatal-
mát. Remegve azt mondta a vadállatoknak: Megtiltom, hogy bántsatok, a Jézus nevé-
ben! Az oroszlánok körbejárták őt, odadörgölőztek hozzá, majd elmentek. Az ördög le 
van győzve, és ha mi ellenállunk neki, akkor nem árthat nekünk.  — bf — P
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HATALMUNK KRISZTUSBAN 


