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KERESZTÉNY HÍREK,  ÜZENETEK  

  

TISZTELET A KOMMUNIKÁCIÓBAN — Voltál-e már olyan helyzetben, 
hogy valakivel épp beszélgettél, miközben ő felvette a telefonját, és té-
ged tiszteletlenül faképnél hagyott? Keith Moore hosszú éveket töltött 
el tanítványként Kenneth Hagin mentorálása alatt. Vele történt meg egy-
szer, hogy telefonon beszélgetett, amikor bejött hozzá Kenneth Hagin. 
Mit kellett volna tennie, amikor az Úrnak egy ilyen magas rangú munkása 

mondani akar valamit? Meg kellett volna tisztelnie azzal, hogy leteszi a telefont. Ti-
zenöt percet várt rá Hagin testvér, és utána elment. Keith Moor a mai napig sem érti, 
hogyan lehetett ilyen ostoba. Mert így soha nem tudta meg, hogy mi az, amit Isten 
akart neki mondani az elöljáróján keresztül. Ha Isten valamit akar neked adni valakin 
keresztül, és arra nem vagy nyitott, akkor nem fogod megkapni. Tehát amikor az Úr 
szól egy tekintélyen keresztül, akkor Istent úgy lehet megtisztelni, hogy az Úr embe-
rére figyelünk, nem pedig másra. A kommunikációban is elsőbbséget kell adni annak, 
aki az Úr ranglétráján feljebb áll. Vagyis, ha hívást kapsz egy gyülekezeti elöljárótól, 
akkor előnyben kell részesíteni őt másokkal szemben, hogy rákapcsolódhass Isten em-
berének mondanivalójára. Így biztosíthatod azt, hogy nem maradsz le az áldásról!  

  

EVANGELIZÁCIÓS MENTŐCSOMAG — A munkahelye-
men van három fiatal kolléganőm, és egy fiatalember. 
Nemrég születtek újjá mindannyian, közülük ketten meg 
is gyógyultak, miután imádkoztam értük! Összeállítot-
tam mindegyiküknek egy kis evangelizációs mentőcsoma-
got (Örömhíradó újság, kártyanaptár, Missziós imakönyv, 
Alapigazság füzetek). Nagyon örültek neki mindannyian! 
Én szeretem célirányosan adni az evangelizációs anya-
gokat, ha látom, hogy érdekli az illetőt. A kollegám mondta, hogy őt nagyon érdekli 
az ilyesmi, szereti olvasni. Amióta újjászületett, minden nap elmondja az üdvösségi 
imát. A másik kolléganőmnek a férje világi, de már előre bejelölte az egyik Alapigaz-
ságok füzetben, hogy mi érdekli őt belőle, amit feltétlenül el akar olvasni. Szóval, 
sikere van az Alapigazságok füzetsorozatnak! Szoktam adni ezeket még a nyájtag-
jaimnak is, magvetésre. A fiatalabb kolléganőmnek is adtam az Alapigazságok füze-
tekből. Ő egyet már elolvasott, de a másikat még nem tudta, mert a tíz éves húga 
„lenyúlta” tőle. Most a kistestvére olvassa, mert nagyon érdeklik az ilyenek! Hát, 
tényleg csodálatos az Úr munkája! Az egyik nyájtagom is kért még ezekből a füze-
tekből, mert az övét mind elajándékozta a rokonoknak, és neki megint nem maradt. 
Nagyon áldott a munkátok az Úrban, nagyon szépen köszönjük! — Kovács Erika, Dunavecse 
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A TISZTELETADÁS FELSŐFOKA 1.  
 

„Adjátok meg tehát mindenkinek, amivel tartoztok… Akinek tisztelettel tartoztok, 
annak adjátok meg az illő tiszteletet!” — Róma 13,7. Egyszerű fordítás  

ALAPELV — A tisztelet Istentől szárma-
zik. Meg kell adni a tiszteletet annak, akinek 
jár. Hibát követünk el, amikor ezt nem tesz-
szük meg. A jelenlegi generációt nem taní-
tották meg a tiszteletadásra, ezért a mai fi-
atalok többsége nagyon neveletlen és tiszte-
letlen az embertársaik, az elöljáróik és az 
idősek felé. Sajnos a legtöbb gyülekezetben 
is csak kevés szó esik arról, hogy tisztelni és 
becsülni kellene másokat. Pedig a Biblia úgy 
beszél erről, hogy meg kell adnunk a tisztele-
tet másoknak, mert tartozunk vele.    

TISZTELET — Kinek kell megadnunk a tiszteletet? Minden embernek, de különös te-
kintettel azoknak, akiket Isten fölénk helyezett: legyenek azok gyülekezeti vagy világi 
elöljáróink. Amikor megadjuk a tiszteletet Isten teremtményeinek, valójában Istent 
tiszteljük meg. Az Ige felteszi a kérdést: Hogyha azokat, akiket látsz, nem szereted, 
akkor miként szeretheted azt az Istent, akit nem látsz? (1Ján. 4,20) Amikor Isten jel-
zi, hogy mutass tiszteletet valaki irányába, akkor nekünk alávetettséget kell tanúsí-
tanunk az adott hivatal vagy személy felé. Például a gyülekezeti tag a pásztora felé, a 
pásztor az elöljárója felé, a tanítvány a mentora felé, a gyermek a szülő felé, a tanuló 
a tanár felé, az autó utasa a sofőr felé, az állampolgár a politikai vezetők és a rend-
fenntartó erők felé. Mert ez az Isten felé való tisztelet kinyilvánítása. (Róm. 13,1-4) 

TISZTELETLENSÉG — Az ördögtől származik a tiszteletlenség, aminek nagy ára van! 
Aki tiszteletlen másokkal szemben, az tiszteletlenséget követ el Isten felé, és ezzel el-
veszíti Isten jelenlétét. Éli főpap fiai romlottságban éltek. Isten figyelmeztette őket, 
hogyha ezt folytatják, büntetés jár érte. Mivel Éli eltűrte fiai kicsapongását, és nem 
távolította el őket a szolgálatból, ezért Isten ítéletének kellett leszállnia rájuk. Te-
hát, ha az ember nem ítéli meg magát időben, akkor ő fog megítéltetni! Az ördög szá-
mít arra, hogy mi megtűrjük az életünkben azokat a dolgokat, amelyeket a hústest 
kedvel, és így ő be tud férkőzni az életünkbe. Bár Isten odaajándékozta Élinek és fia-
inak a papság szolgálatát, ők mégis elvesztették azt. (1Sám. 3,13) 

TISZTELET ARATÁS — Amiként mi kezeljük Isten dolgait, Ő is úgy fog bánni velünk. 
Isten azokat illeti tisztelettel, akik nem fecsérlik el az idejüket, hanem az Ő dolgait 
tartják a legfontosabbnak. Ha számodra fontossá válik az, ami Istennek fontos, akkor 
a te életed is fontossá fog válni Isten számára és gondoskodni fog rólad, ellát téged. 
Senkitől nem követelheted, hogy tiszteljen téged, azt először neked kell bemutatnod. 
És ha te megadod a tiszteletet, akkor le is fogod aratni azt. Olyan nincs, hogy tiszte-
led Istent, de nem tiszteled az embertársaidat.  — Forrás: KSZE 2010. — A
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3. HATALMI HELYÜNK 

 

„Istennek ez az ereje mutatkozott meg akkor is, amikor a Krisztust feltámasztotta 
a halálból, és a mennyei helyekre, a jobbjára ültette.” — Efézus 1,19-20. EFO 

MEGVÁLTÁS MŰVE — Szellemi síkon ha-
talmas munka ment végbe Jézus megváltó 
munkája során. Istennek az volt a leghatal-
masabb munkája, hogy a Fiát kihozta a po-
kolból. A sátán és a seregei ezt ellenezték, 
de Krisztus lefegyverezte, megsemmisítette, 
és megbénította azokat, és győztesen jött ki 
a pokolból. (Kol. 2,15) Most Jézus magasan 
ül felettük. Mivel Jézus értünk halt meg, 
ezért Isten szemében mi is ott voltunk min-
den olyan mozzanatnál, ahol Jézus jelen volt: 
kereszt, eltemetés, győzelem, feltámadás. 

HATALMI POZÍCIÓ — Isten az Írásokban tudatja velünk, hogy megtörtént a meg-
váltás. A győztes Jézus hova lett ültetve? Az Atya jobbjára! Ő azt akarja, hogy tudd: a 
Fia magasan ül az ellenség felett, a királyi trónon! A népmesékből is hallottuk, hogy 
az uralkodó jobbján van a hatalom helye. De nem csak Jézus ül ott, hanem Krisztussal 
együtt mi is oda ültettünk. Amikor az Úr Jézus felvitetett a mennybe, a hatalmát ne-
künk adta át, mi pedig vele együtt ültettünk a hatalom helyére, mert Krisztus Testé-
nek tagjai vagyunk. (1Kor. 12,27) Ha mi is a hatalom királyi székén ülünk, akkor ugyanaz 
a hatalom tartozik hozzánk, mint Krisztushoz! Egy trónon foglalunk helyet. Vedd ész-
re, hogy a Fej és a Test együtt támadt fel! A Fej Jézus, a Test pedig az újjászületett 
hívők összessége. Aztán lásd meg, hogy a hatalmat nemcsak az Úr Jézus kapta, hanem 
a Test is, mert a Fej és a Test elválaszthatatlan egymástól. Értsd meg, hogy nemcsak 
feltámasztattunk, hanem együtt ültettünk Krisztussal az Atya jobbjára! (Ef. 2,6) 

HATALMUNK ALAPJA — A mi hatalmunk azon alapul, hogy Isten feltámasztotta, 
felemelte, és a jobbjára ültette, majd felmagasztalta a győztes Fiát. Krisztus hatalma 
a földön lévő gyülekezeti Testen (újjászületett hívőkön) keresztül tud megnyilvánulni. 
Meg kell látnunk azt a nagy igazságot, hogy az ellenség vesztes pozícióban van, az Úr 
Jézus és a hívők csapata pedig győztes pozícióban áll. Nagyon sok keresztény átsiklik a 
hívők hatalmának az igazsága felett, mert ezt nem tanították meg nekik, vagy csak 
vallásos nevelést kaptak. A hívők hatalma nem az elme értelmével érthető meg, ha-
nem szellemi kijelentés által. A kijelentés az, amikor az Atya szíve szól a mi szí-
vünkhöz, és világosság gyullad a szellemünkben. Ha kijelentést kapsz, hogy te Krisztus 
Testének tagja vagy, akkor ugyanazokat fogod cselekedni, mint az Úr Jézus. Eddig a 
gyülekezeti Testnek csak egy része végezte el a rábízott munkát, mert nincs minden-
kinek kellő világossága arról, hogy milyen szellemi hatalom tartozik hozzánk. 

UNIVERZUM KÖZPONTJA — A mennyben az Atya jobbja az univerzum erőközpont-
ja, ami a világegyetem legmagasabb helye a szellemi hatalom szempontjából. A trón 
erejének gyakorlását Isten a feltámadt Úr Jézusra bízta. De Krisztus nem csak a trónt, 
hanem a hatalmát is megosztotta velünk, pontosabban ránk ruházta a hatalmát. A 
szellemi hatalom most a gyülekezeti Testhez tartozik. Jézus mindent fentről irányít, 
de a gyülekezeti Test nélkül semmit nem tud végrehajtani. Krisztus most a megdicső-
ült testében ül a trónon, a jogait teljes mértékben birtokolva. De a munkája fel van 
függesztve, és arra vár, hogy az időkorszak végén eljöjjön értünk. >>>    

4. EGYÜTT ÜLTETTÜNK 

 

„Minket… [Isten] megelevenített együtt a Krisztussal… És vele együtt feltámasztott 
és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.” — Efézus 2,5—6. 

HELYET ELFOGLALNI — Akik nem 
ismerik a hatalmukat, hiába születtek 
újjá, továbbra is az ördög fogja uralni 
az életüket. Ezért tanuld meg elfog-
lalni a hatalmi helyedet! Egy szemlél-
tető példa: A lovaskocsikon van egy 
bak a kocsis számára, az a hatalom 
helye. Ő oda felül, s onnan irányítja a 
lovakat. Miért ül föl oda? Miért nem a 
lovak mellett halad, és úgy irányítja 
azokat? Mert a lovak mellett haladva 
hamar elfáradna. Neki van egy helye, 
és ha ő azt elfoglalja, akkor nagy teherrel, hosszú távra is el tud jutni. Mert neki csak 
ülnie kell a helyén, és irányítani a lovakat. Ha hasonlóan elfoglaljuk a hatalmi helyün-
ket az Atya jobbján, az Úr Jézussal együtt mi is irányíthatjuk az életünket.  

KIRÁLYKÉNT URALKODNI — A keresztény tanítók között vannak, akik kereszt-
vallást tanítanak, míg mások trón-vallást. Természetesen a trón-vallás a helyes. Sokan 
ugyanis leragadnak a keresztnél, és onnan nem mennek tovább. Az üdvösségünk miatt 
a kereszthez kellett menni, mert azáltal születtünk újjá, de onnan tovább kell halad-
nunk, mert volt feltámadás, mennybemenetel, trónra ültetés, és volt pünkösd. Tehát 
ne álljunk meg a kereszt-tanításoknál, hanem a trón-tanítást kell megismernünk és 
gyakorolnunk. A kereszt a legyőzöttség helye, a feltámadás pedig a győzelem helye. 
Mi tehát a jelenlegi hatalmi helyzetünk? A Krisztussal együtt ültettünk a mennyekben 
a hatalom királyi székére! A Jelenések 1,6-ban azt mondja rólunk az Ige, hogy királyok 
(királykisasszonyok) vagyunk! Tehát ennek megfelelően kellene viselkednünk. Ahogy 
egy király meghozza és kiadja a rendeleteit, ugyanúgy kell nekünk is élnünk a ránk ru-
házott szellemi hatalmunkkal. El kell rendelnünk, és ki kell hirdetnünk azt, amit el 
szeretnék érni. Ugyanis a szavainknak teremő ereje van. A hatalomgyakorlás a földi 
életünkre vonatkozik, hogy a krisztusi győzelemben járhassunk!  

GYŐZELEMBEN JÁRNI — Alexander Dowie, Isten felkentje, aki Ausztráliába is elha-
józott szolgálatra, többször is viharba került a tengeren. Ő ugyanazt tette, mint Jé-
zus: megdorgálta a vihart, és az lecsendesedett. Ez azért lehetséges, mert ugyanaz a 
hatalom tartozik hozzánk, mint Jézushoz. És mivel ugyanaz a hatalom tartozik hoz-
zánk, mint az Atya jobbján levő trónhoz, ezért képesek vagyunk győzedelmes életet 
élni. A szellemi hatalmunk nem azért adatott, hogy mások (barátok, munkatársak, csa-
ládtagok) felett uralkodjunk, hanem azon sötét erők felett, akik őket befolyásolni 
igyekeznek. Ugyanis az ördög folyamatosan támadja az emberek elméjét, testét. Ezt 
kell nekünk a Krisztusban kapott hatalmunkkal megállítani, leblokkolni, megtiltani. 
Pál apostol imája ma is aktuális, bölcsességet és kijelentést kell kérni magadra és má-
sokra is, hogy ismert legyen a szellemi hatalmunk a démoni erők felett. (Ef. 1,17-20) 
Ezeket kell megtörni, megakadályozni, és levágni a Jézus nevében! Ki fogja cseleked-
ni Jézus cselekedeteit? Azt írja a János 14,12, hogy akik hisznek. Ők az újjászületett 
keresztények. Tehát ugyanazt meg tudjuk mi is tenni, amit Jézus, mert ugyanaz a ha-
talmunk van, mint Neki. De ehhez föl kell növekednünk az igei ismeretben!  — bf — J
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HATALMUNK KRISZTUSBAN 


