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KERESZTÉNY HÍREK,  ÜZENETEK  

  

ISTEN LOJÁLIS — A lojális latin szó, hűségest, megbíz-
hatót jelent. Ma a lojalitás alatt a valakivel vagy valami-
lyen szervezettel, eszmével, programmal való egyetértés, 
együttműködés értendő. Lehet lojális valaki akkor is, ha 
nem azonosul teljesen az illető nézeteivel, de támogatja 
őt; imádkozik érte, hogy egyre sikeresebb lehessen.  

Úgy másfél évtizede történt, amikor tanácsot kértem 
az akkori mentoromtól. Többen láttuk azt, hogy egyik pász-

tortársunk nem megfelelően végzi a szolgálatát, és egyre fogy a nyáj. Mi is együtt szen-
vedtünk velük. Ahogy kiöntöttem a szívemet a mentoromnak, a következőt válaszolta: 
Egyet tehetünk, imádkozhatunk a helyzetért. És ne feledjük el, hogy Isten azzal lojá-
lis, aki éppen az adott hivatali székben ül! Függetlenül attól, hogy mennyire helyesen 
tölti be azt. Szavai a szívembe íródtak. Krisztus Testére vonatkoztatva ez azt jelenti, 
hogy Isten azoknak az oldalán áll, azokat támogatja, akik épp betöltenek valamilyen 
(pásztori, elöljárói, mentori) hivatalt, még akkor is, ha esetleg nem mindent végeznek 
jól. Ennek ellenére igyekszik őket vezetni, tanácsolni. Akik pedig a tekintélyeket 
támadják, azt Isten úgy veszi, hogy Ővele szemben tiszteletlenek. — bf — 

 

A BÖRTÖNMISSZIÓ ÉVFORDULÓJA — Ez év szeptember 15-én 
volt a 20. évfordulója a Börtönlelkészi Szolgálat felállításá-
nak, és 30 éve volt, hogy szabaddá vált a börtönmisszió. A 
rendszerváltásig a baracskai BV Intézet volt a vallási-lelki-
ismereti okokból bebörtönzöttek letöltőháza. A kettős év-
forduló alkalmából a Magyar Posta Baracskán alkalmi pos-
tabélyegzővel vette fel a leveleket. Imádkozzatok a fogva-
tartottakért és a felügyelőkért is, hogy a „halmozott be-
zártság” terhelését el tudják hordozni! Továbbá imádkoz-
zunk együtt a járvány megállásáért és a megbetegedettek mi-
előbbi gyógyulásáért! — Forrás: Szénási Jonathan BV intézeti lelkipásztor 
 

FELKÉRÉSRE VÁRVA — Kezdetben bizonytalan voltam, hogy a kórházba került test-
véreket felkérés nélkül meglátogassam-e vagy sem. Ingadoztam két lehetőség között. 
Ha nem megyek be, akkor a szememre vethetik, hogy nem törődök velük. Ha kérés nél-
kül megyek, azt tolakodásnak is vehetik. A Jakab 5,14 adja meg erre a választ. Fontos 
szellemi kihatása van annak, amikor a beteg hív magához. Ezzel saját maga ad helyet, 
hozzáférést az imádkozónak. Csak akkor van mások felett szellemi hatalmunk, ha az il-
lető a hozzájárulását adja. A tisztelet jele az is, ha várunk az engedélyre. — bf — 

 

 

Tiszteld azt, akit Isten tisztel! 
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A TISZTELETADÁS FELSŐFOKA 2.  
 

„… a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzüknek szikrája. […] Ilyenek az ál-
nok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, aki nem tiszteli Istent.” — Jób 18,5. 21.  

Aki tiszteletlen az emberekkel, az va-
lójában Istennel szemben is tiszteletlen. 
Elemezzük ki a tiszteletlenség öt formá-
ját, hogy ne essünk ezekbe a hibákba.  

FIGYELMEN KÍVÜL HAGY — Ez azt je-
lenti, hogy semmibe vesszük, elhanya-
goljuk azt, amit valaki mond. Az Éden-
ben Ádám is semmibe vette Isten sza-
vát. Amikor a sátán egy kígyón keresz-
tül hazugságot szólt, akkor jelent meg 
a tiszteletlenségnek és a becstelenség-
nek ez a formája. (1Móz. 3,1-5) 

ELLENTÉTES CSELEKEDET — A sátán ellentmondott Istennek, amikor azt szólta, 
hogy nyugodtan ehetnek a tiltott fáról. Az ember semmibe vette, amit Isten paran-
csolt, s pont az ellentétét tették annak. Tudták jól, hogy Isten mit mondott nekik. De 
ők ellenszegültek, és lázadókká váltak. Ez teljes fokú tiszteletlenség. (1Móz. 3,6) 

MÁSOK FÉLBESZAKÍTÁSA — A tiszteletlenség kategóriája az is, amikor más szavába 
vágunk, főleg, ha az egy idősebb, vagy egy elöljáró. Aki a közbevágásával félbeszakít 
valakit, burkoltan azt fejezi ki, hogy a másik hallgasson el, mert ő akar szóhoz jutni. 
„Engedd meg, hogy az emberek befejezzék a mondatot, mielőtt megpróbálod megvá-
laszolni azt. Így nem fogsz magadra szégyent hozni, és nem tűnsz bolondnak.” (Péld. 
18,13 más ford.) Ez a típus nem képes meghallgatni a másikat, mivel folyton a száját 
jártatja. A hívőknek a hallásra kell gyorsnak lenni, nem pedig a szólásra. (Jak. 1,19) 

BETOLAKODÁS — Amikor kérés, felhatalmazás vagy engedély nélkül avatkozunk be 
mások életébe, az tolakodásnak minősül. Mielőtt beleavatkoznánk valamibe, ellen-
őrizzük le, hogy van-e hozzá közünk? Tiszteletlenség az, amikor valaki a saját akara-
tát ráerőlteti másokra és Istenre. Nem szabad saját magunkat kinevezni, meg kell vár-
ni, hogy Isten léptessen elő a szolgálatban, a munkahelyen, az ülésrendben. (Péld. 25,6) 

MÁS DOLGÁBA AVATKOZÁS — Ma a betolakodás szelét éljük, ami azt jelenti, hogy 
valaki — átlépve a határvonalat — beavatkozik olyan dolgokba, amelyhez semmi köze. 
Amikor Jézus dicsőségben jelent meg az átváltozások hegyén, nem volt ott az ideje 
annak, hogy Péter megszólaljon. Amikor az ember nem tudja, mit beszél, akkor böl-
csebb csendben maradni. (Márk 9,6) Aki egy nem rá tartozó vitába keveredik, az nem 
a saját kutyája fülét fogta meg, hanem egy kóbor ebét, amely könnyen megharap-
hatja. (Péld. 26,17) Ezért tanácsolja az Írás: „Tisztesség az embernek elmaradni a 
patvarkodástól; valaki pedig bolond, belekeveredik.” (Péld. 20,3) Ha valaki a véle-
ményedet kéri egy szolgálatról, akkor már az is a tisztelet jele, ha nem nyilatkozol 
olyannal kapcsolatban, ami nem tartozik rád. (2Thess. 3,11) — Forrás: KSZE 2010. — Is
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5. ELLENSÉGES HADSEREG 

 

„Nem a vér s a test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmassá-
gok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen.” — Ef. 6,12.  

TEREMTÉS — Kezdetben Isten a menny min-
tájára mindent tökéletesnek teremtett. A föld 
a mennynek a képmása volt, amíg az ördög el 
nem torzította azt. A föld felett Ádám hatal-
mat kapott, így ő volt e világ ura. De nem so-
káig, mert jött a felségárulás, a bukás, és ez-
zel Ádám az Istentől kapott hatalmát tovább-
adta a sátánnak, aki e világ istenévé vált. 
(2Kor 4,4) De ez a bérleti jog csak egy meg-
határozott időre szól, így hamarosan lejár az 
ördög bérleti ideje. Ezt jól tudja ő is, és e-
zért próbál az utolsó időkben még rúgkapálni.   

GONOSZ ERŐK — A gonosz szellemek valójában bukott angyalok. A mennyben kez-
dődött a bukásuk, amikor az Isten ellen fellázadt Lucifer arkangyal oldalára álltak. Ő 
az angyalok egyharmadát magával rántotta, amikor Isten a mennyből a földre vetette 
őt. Belőlük gonosz szellemek váltak, akik az embereket elsősorban a gondolatokon ke-
resztül igyekeznek befolyásolni. De nekünk megadatott Krisztusban az a hatalmunk és 
felszereltségünk, amellyel ellenállhatunk nekik. Ezeket a gonosz erőket kell nekünk az 
ima erejével leblokkolni, hatástalanítani. Ugyanis nekünk egy helyzeti előnyünk van, 
mivel Krisztus megfosztotta a trónjuktól a sötétség erőit. (Kol. 2,15) Legyőzte őket, 
és mindet a talpunk alá vetette, ezért mi győztes pozícióban vagyunk!    

FELÉPÍTMÉNY — A sötétség királyságának a felépítményét az Efézus 6,12 sorolja 
fel. Ehhez képzeljünk el egy földi hadsereget. Ott is vannak különböző rangok: köz-
legények, századosok, ezredesek, tábornokok. Ugyanígy megvannak ezek a rangok az 
ördög hadseregében is: fejedelemségek, hatalmasságok, világbírók, gonoszság szelle-
mei. Az ő feladatuk az, hogy korlátozzanak bennünket, csapdákat állítsanak fel, de a 
Szent Szellem képes ezeket nekünk felfedni. Tudatában kell lennünk annak, hogy egy 
gonosz hadsereg ólálkodik körülöttünk. Ezért mielőtt bármibe is kezdünk, Jézus nevé-
ben ezeket meg kell kötnünk, bénítanunk, hogy ne tudjanak bennünket akadályozni.     

ALKALMASSÁGUNK — Az ördög csak azok felett uralkodhat jogszerűen, akik még 
nem születtek újjá Krisztusban. Miután valaki új teremtéssé vált Krisztusban, ő átke-
rült a sötétség hatalmából a világosság országába. (Kol. 1,13) Amíg az ember nem fo-
gadta be az Úr Jézus Krisztust Megváltójának, addig az ő szellemi ura az ördög volt. 
De abban a pillanatban, ahogy elfogadtuk Jézust életünk Urának, bekerültünk a gyüle-
kezeti Testbe. Hogyan tett minket alkalmassá az Úr? (Kol. 1,12) Úgy, hogy Krisztus 
szent vére megtisztított bennünket, és ezáltal igazként állhatunk az Atya színe elé.   

RENDSZERVÁLTÁS — Amikor Jézus átvitt bennünket a sötétségből, az ördög felség-
területéről, a gonosz uralma alól az Ő dicsőséges világosságba, akkor egy szellemi 
értelemben vett rendszerváltás történt az életünkben. Innentől kezdve az ördögnek 
már nincs joga uralkodni az újjászületett keresztények felett. De szemtelen, és el-
felejti, hogy Jézus már legyőzte őt. Azért tud mégis a keresztények ellen fordulni, 
mert sokan nem ismerik a jogaikat és a hatalmukat. Mi a hatalom királyi székén ülünk 
Jézussal együtt, és nekünk hatalmunk van az ellenség felett. Mégis vannak kereszté-
nyek, akik helytelenül több erőt tulajdonítanak az ördögnek, mint Istennek.  >>>    

6. MEGTÖRNI AZ ÖRDÖG EREJÉT 

 

„... legyetek erősek az Úrban... Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy 
megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.” — Efézus 6,10-11. 

HATALMI POZÍCIÓ — Mielőtt Jézus felvi-
tetett a mennybe, átadta a hatalmát a hí-
vőknek, hogy használják azt az ördög sere-
gével szemben. (Mát. 28,18) Jézusnak erre 
már nincs szüksége, mert az ördög a menny-
ből ki lett zárva. Ma is ugyanaz a teljes mér-
tékű hatalma van a Gyülekezetnek, mint a 
korai egyháznak. Hogy azt milyen mérték-
ben használjuk, egyedül rajtunk múlik. Ha 
tudatosítjuk a Krisztusban kapott hatalmun-
kat, akkor egy váratlan esemény során azon-
nal tudnánk használni Jézus nevét.  

HÁBORÚBAN — Amikor a világra jöttünk, egy szellemi háborúba csöppentünk bele. 
Itt a földön a Krisztus Testének tagjai állnak szembe az ellenséggel. Isten mindent 
megadott nekünk ehhez. A szellemi fegyverzetet, az erőt, a hatalmat, az Igét, hogy 
mi ellen tudjunk állni a gonosznak. Sok probléma abból fakad, hogy a hívők nem tesz-
nek semmit az ellenséggel. Ha mi, hívők nem gyakoroljuk a hatalmunkat, akkor ezzel 
akaratunkon kívül megengedjük, hogy munkálkodjon a gonosz. Ha nem állítod meg az 
ördögöt, akkor meg fog lopni. Akik azt kérik, hogy az Úr fékezze meg a gonosz erőket, 
azok tévesen imádkoznak! Csak mi tehetünk meg lépéseket a problémák felszámolásá-
ért, mert az Ige azt mondja, hogy te állj ellen az ördögnek, és az elfut. (Jak. 4,7)  

ŐRKÖDNI — Nem kétséges tehát, hogy nekünk rendszeresen foglalkoznunk kell az 
ördöggel. Amíg a hitetlenség területén tudja tartani a hívőket, addig ő képes meg-
győzni, akár még az Ige ellenkezőjéről is. Ekkor a keresztény nem a szívére hallgat, 
hanem a láthatókra tekint. De ha Szent Szellemmel telve, hitben megállunk az ördög-
gel szemben, akkor mi minden esetben képesek vagyunk őt legyőzni. Ezért nagyon 
fontos, hogy a szellemünk vezetése szerint járjunk. Az ördög nem fog vitatkozni Jézus 
nevéről, mert fél tőle. De ha mégis kötekedni próbálna veled, akkor mondd meg neki, 
hogy menjen Jézushoz, és Ővele vitatkozzon! Így gyorsan távozni fog az életedből!  

KÖVETELNI — Az imának egy hatékony módja az, ha követeljük a Krisztusban kapott 
jogainkat és kiváltságainkat! Amikor az Ige alapján követelünk, akkor nem Istentől kö-
vetelünk, hanem az ördögtől. Amikor követelsz, akkor nem neked kell aggódnod miat-
ta, mert Jézus fogja azt megcselekedni. A János 14,13-14 az eredetiben így hangzik: 
„Akármit követeltek majd az én nevemben, megcselekszem azt”. „Ha valamit köve-
teltek az én nevemben, én megcselekszem azt”. A szó szerinti fordításban így hang-
zik: követeltek, mint jogaitokat és kiváltságaitokat! Ez nem azonos a kérés imájával. 

JOGAINK — Az Ékes kapunál Péter apostol követelte a sánta gyógyulását, és az fel-
épült. (Csel. 3,6) Pál is élt a jogával, amikor meg akarták őket verni az Evangélium hir-
detéséért. Azt mondta: Nem verhettek meg, mert rómaiak vagyunk! Ettől a poroszlók 
megijedtek, mert olyan embereket akartak megvesszőzni, akik mentességet élveztek. 
(Csel. 16,37) Mi így hivatkozhatunk a jogainkra: Jézus nevében, ördög, állj! Én Istenhez 
tartozom! Nem teheted rám, az életemre, a szeretteimre a kezedet! Tehát amikor hit-
ben kiadjuk a parancsot, akkor a gonosz szellemeknek Jézus nevére engedelmeskedniük 
kell, és el kell menniük. Esetenként ehhez egy kis időre van szükség. (Márk 1,26)  — bf — N
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HATALMUNK KRISZTUSBAN 


