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KERESZTÉNY HÍREK  

 

AZ ISTENFÉLELEM HASZNA — hozzon ez bőséges anyagi áldást az újévben! 
Az Írások szerint az istenfélelem és az engedelmes-

ség áldásokat eredményez. (1Tim. 4,8) Tekintély, hata-
lom, engedelmesség, alávetettség témakörben találha-
tunk néhány verset, melyek örökérvényű igazságok, és a 
gyakorlásuk a saját érdekünk. A kérdés az, hogy mikor, 
kinek és minek engedelmeskedjünk? Ennek megértésé-
hez különbséget kell tenni e három terület között. 

� A szabad akaratot Isten adta az embernek, amit 
nem szabad félreértelmezni. Ez ugyanis nem vonatkozik 

arra, hogy ne engedelmeskedjünk az elöljáróinknak, amelyeket két fő csoportra osztha-
tunk: világi vezetők (Róm. 13,1) és gyülekezeti elöljárók. (Tit. 3,1) 

� A hivatalok tiszteletét maga Isten rendelte el. Kedves Őelőtte, ha tiszteljük és 
alávetjük magunkat a pozíciókat betöltő személyeknek és az általuk hozott rendszabá-
lyoknak. Az engedelmességünknek függetlennek kell lenni a pozíciót betöltő személytől 
és a megalkotott rendelkezéstől. A tekintély elsősorban a hivatalt illeti meg. 

� Engedelmesség az Igének, azaz Isten Szavának — nagy súllyal bír a hívők életé-
ben. Helyesen jár el a szolgálat vezetője, ha az Igére alapozott döntéseket hoz. Jézus-
hoz hasonlóan például vehet maga mellé imatársakat vagy útitársakat. 

 

IMA CSENDESSÉGÉRT — Kiejtem Jézus mindenható nevét a családom és a gyülekeze-
tem felett, és nagy csendesség jön! Olyan, mint amikor Jézus megdorgálta a tengert. 
Megdorgálom Jézus nevében a háborgó szellemi munkákat, a zaklatást, a megtévesztést, 
 a viszálykodást, a békétlenséget, a szakadást! Kihirdetem, hogy Jézus neve hatalmat vett 
minden gonosz erő felett az életemben és a gyülekezetekben. Csendesség jön nagy gyor-
sasággal, mert a békességünk büntetése Jézuson volt! Kikövetelem a békességemet, mert 
a megváltás részeként az hozzám tartozik! A békességem olyan, mint a tenger! Ámen 

 

KÓRHÁZI SZOLGÁLAT — December 5-én, a szombati imakonferencián 
egy újabb ságvári testvérünk felkenetésére került sor Budapesten. Szil-
veszter Magdolna Siófokon a kórházban és a szociális otthonban válik he-
tente áldássá sokak számára, Isten kegyelméből. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Áttörésekben gazdag, boldog újévet! 
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ISTEN ADJA A NÖVEKEDÉST! 

  

„[Te, Uram] Megkoronázod az esztendő végét gazdag aratással, lábaid nyomán bőség 
fakad.” — Zsoltár 65,11. Egyszerű fordítás (rövidítése: ERV) 

ÚJRAKEZDÉS — Újra kezdheted az éle-
tedet, és az év első napját életed legöröm-
telibb napjává teheted! Hányszor mondtad 
ezt magadnak: „ha újra kezdhetném, min-
dent másképpen tennék”? Nem kell, hogy 
ez hiú ábránd maradjon. Jézus Krisztus le-
hetővé tette neked. Ez az Ő karácsonyi aján-
déka számodra. Megfizette az árat minden 
bűnödért. Kifizette a büntetést minden hi-
bádért. Ezért jött a földre. Ezért született 
meg, hogy te újra kezdhesd! Az életedre visz-
szanézve talán azt mondod: „De elkövet-
tem néhány óriási hibát.” Nem számít. Jézus kifizette az árat mindenért! Hogyan 
kezdheted újra? Tedd meg azt, hogy hitben kijelented: „„JJéézzuuss,,  mmááttóóll  kkeezzddvvee  aalláávvee--
tteemm  mmaaggaamm  NNeekkeedd,,  ééss  TTee  kkoorrmmáánnyyoozzdd  aazz  éélleetteemmeett!!”” Milyen kitűnő alkalom az év első 
napja arra, hogy megváltoztasd az életedet! Ebben a pillanatban, akárhol is vagy, add 
át az életedet Jézusnak. Aztán ugrándozhatsz fel-alá, és kiabálhatod, hogy: „Dicsőség 
Istennek, mindent újra kezdek!” Meg fogod tudni, mit jelent a boldog újesztendő! 

NÖVEKEDÉS — A hited automatikusan növekszik, ahogy növekedsz Isten Igéjének a 
megértésében. Ha a hited nem növekszik, az azért van, mert te sem növekszel Isten 
Igéjének ismeretében. A hit növekedése nélkül nem növekedhetsz és nem fejlődhetsz 
szellemileg sem. A legjobb fogadalom, amit ma megtehetsz az előtted álló évvel kap-
csolatban, hogy növekedni fogsz Isten Igéjének megismerésében. Teljes szívvel add át 
magad az Ige tanulmányozásának! Ebből egyenesen következik majd a hited növe-
kedése is. Így növekedni és fejlődni fogsz szellemileg. Az egyedüli harc, amit egy ke-
resztény hivatott megharcolni, a hit szép harca. (1Tim. 6,2) Ha bármilyen más harcot 
folytatsz, akkor nem a megfelelő csatát vívod! Nem kell harcolnod az ördöggel, mert 
Jézus már legyőzte helyetted. Nem kell harcot folytatnod a bűnnel, mert Jézus a 
bűnre való orvosság. Mivel a hitünknek vannak ellenségei, illetve akadályai, így csak a 
hit harca marad. A hit legnagyobb ellensége az, ha a Isten felkent Igét csak hiányosan 
értjük. Valójában a hit minden akadálya e tudáshiány köré csoportosul, mert nem ké-
pes a hited meghaladni az aktuális igeismereted mértékét.  

KÖZÖSSÉG — Húzódj közel az Úrhoz! Kerülj bensőségesebb kapcsolatba a mennyei 
Atyáddal. Ha így teszel, akkor Isten olyan dicsőséges kiáradását fogod megtapasztalni, 
amit el sem tudsz képzelni. Akik közelítenek Hozzá, azok győztesen jönnek ki a meg-
próbáltatásokból! Az Istenhez való közeledésed első lépése az, hogy időt töltesz az 
Igével. Így az Ige fogja átvenni az irányítást a gondolkodásod felett és a Szent Szellem 
fogja uralni az elmédet, ami segít a test féken tartásában. Forrás: K. Hagin és K. Copeland Ó
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JÉZUS ÉL ÉS HAMAROSAN VISSZATÉR!  
AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSE: Ki az életed Ura?  

Teremtő Istenem, megtéve az első lépést, Eléd állok, és fennhangon elimádkozom a 
Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus az Isten Fia, Aki 
értem halt meg a kereszten, majd feltámadt és él! ÚRRÁ TESZLEK JÉZUS, AZ ÉLETEM 
FELETT! A Te Szent Véred megtisztított minden bűntől és igazzá tett. Jézus a Megvál-
tóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást 
és üdvösséget nyertem! Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10) 

BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Iskola, hétfő 17.40; NYIM: Kultúrház, péntek 17.30; SOM: Magánháznál, szerda 17:15  
Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: www.ksze.org  

Impresszum és előző számok: www.bekevar-portal.hu  E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com 
Köszönjük a nagylelkű adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: 10700749-67761939-51100005 

Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható. 
Az Örömhír másokkal való megosztása > másoknak a megáldása az élet lehetőségével! 

  
 

  

AAzz  eennggeeddeellmmeesssséégg  eeggyy  kkuullccss  
aazz  aannyyaaggii  áállddáásshhoozz!!  
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                 A KÉTFÉLE IGAZSÁG 
 

„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság.” — János 17,17. 
KÉTFÉLE IGAZSÁG LÉTEZIK — Az egyik igazság az 

Igén alapul, ami a szellemünkhöz szól. A másik igazság 
az érzékszerveinkre épül, amit azok közölnek velünk. 
Vagyis a látható és az érezhető dolgokon alapul. Addig 
nincs probléma, amíg a kettő nem ütközik egymással. 
Mivel a világban élünk — bár nem e világból valók va-
gyunk —, olykor könnyebb elhinni a külső ember meg-
tapasztalásait. Öt fizikai érzékszervünk van: a látás, 
hallás, szaglás, ízlelés, tapintás. Nem mindig könnyű 
átváltani a bibliai igazságra és az Ige alapján hitben 
járni, mert az érzékszervek sok évtizeden keresztül 
vezettek, irányítottak, tanítottak bennünket. 

GYÓGYÍTÓ HIT — Kenneth Hagin egy reumás emberért imádkozott, akit az Úr meg-
gyógyított, és 8 hónapig tünetmentes volt. Amikor legközelebb találkozott vele, elkez-
dett panaszkodni, hogy visszatért a fájdalom. Azt is elmondta, hogy elsőre úgy vélte, 
hogy az Úr meggyógyította, de amikor újra jött a fájdalom, ezt az állítását már megkér-
dőjelezte, mert a láthatókra tekintett. Hagin tovább tudakozódott, hogy a betegsége 
mióta állt fenn? Azt válaszolta, hogy 30 éve tartott ez a fájdalom, ami nagyban kor-
látozta őt a munkában. Hagin tovább faggatta: 8 hónapig ugye tünetmentes voltál? Ő 
igennel felelt. Elvégre akkor Jézus meggyógyított, mert 8 hónapig tünetmentes voltál! 
Hagin rávilágított a hibára, ugyanis amikor visszatért az első fájdalom, akkor helyte-
lenül így szólt: azt gondoltam, hogy Isten meggyógyított, de tévedtem. Gyakorlatilag a 
kételkedésével ajtót nyitott az ördögnek és újra visszatért a tünet, komoly problémát 
okozva. Hagin tovább tanította ezt a gazdálkodót: a Biblia azt mondja a Jakab 4,7-ben, 
hogy álljatok ellene az ördögnek, és ő elfut tőletek. A fájdalom is az ördögtől van, 
tehát ellen kell állni a tüneteknek. Az elfut szó jelentése a görögben: elmenekül, 
elszökik, elkerül és távol tartja magát tőled. Kenneth Hagin, miután tanítgatta ezt az 
embert, újra imádkozott érte, és ő végérvényesen tünetmentessé vált.  

KÜLÖNBSÉG — A két gyógyulásnak két különböző oka van. Első esetben semmilyen 
tanítást nem kapott a beteg, akkor a pásztor hite alapján nyerte el a gyógyulását. A 
második esetben már tanítani kellett, mielőtt a gyógyulását el tudta volna venni. Ek-
kor a gazdálkodó hite is elkezdett munkálkodni, és meg tudta ragadni, majd tartani 
az egészségét. A kettő között az a különbség, hogy aki még nincs újjászületve, vagy 
frissen újjászületett, annak még nincs ismerete az Igéből. Ilyen esetben az imádkozó 
hite képes megtartani őt. Valójában az Ige tanítása segített ennek az embernek, hogy 
megtartsa az egészségét, és ellen tudjon állni a visszatérő kórnak. Az újabb imádság-
gal Hagin bevitte őt abba az állapotba, ahol vissza tudta szerezni az egészségét. Az 
igei tanítás által ez az ember tele lett hittel. Akinek nincs megfelelő igei ismerete, 
igei alapja, az általában keres valakit, hogy elmondja érte a hit imáját. Ha valakit 
felkérünk, hogy támogasson imában, vagy egy akaraton mondjuk el az imát, továbbá 
imádkozzon értünk, akkor gyakorlatilag ez az imádság átmenetileg elviheti az embert 
abba az állapotba, ami a gyógyulását hozza. De a hitetlenség egy idő múlva megszün-
tetheti az ima hatását. Ezzel még nagyobb ajtót nyithat a betegségnek, fájdalomnak. 
Természetesen ez az eset, mint egy kaptafa, másra is vonatkoztatható. Nem csak a 
betegségre, nem csak a fájdalomra, hanem az ördög minden gonosz munkájára.    —bf— 

                          A KÉTFÉLE HIT 
 

„Aki [Ábrahám] a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjá-
vá lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod.” — Róma 4,18. 

KÉTFAJTA HIT — A Biblia kétfajta hitet 
állít szembe, Ábrahám hitét és Tamás hitét. 
Ábrahámnak „szív hite” volt, ami Isten szaván 
alapult. Tamás hite természetes emberi hit 
volt, ami az érzékszervekre épült. Tamás hi-
te teljesen ellentétes Ábrahám hitével. Ő ki-
zárólag a fizikai érzékszerveire hagyatkozott, 
mert csak érintés által volt képes elhinni, 
hogy Jézussal áll szemben. Mindenkinek van 
természetes emberi hite. Annak is, aki nincs 
újjászületve és annak is, aki már új teremtés 
Krisztusban. Hogyha Ábrahám a láthatók sze-
rint járt volna, akkor soha nem kapja meg az ígért gyermeket. De neki Istentől volt 
egy ígérete, hogy sok nép atyjává lesz, és ő hitt Isten szavának. (Róm. 4,18–21)  

AZ ÍGÉRET — Az ígért gyermek hallatán a szeme sem rezdült, pedig már közel járt 
a száz éves korhoz, Sára pedig a kilencvenhez. Ő tudta, hogy Istennél semmi sem le-
hetetlen. (Luk. 1,37) Tehát Ábrahám is így gondolkodott, hogy nem tekint sem az ő, 
sem felesége idős testére. Ha Isten azt mondta, hogy lesz közös gyermekük, akkor 
nyilvánvalóan meg is lesz. Biztos volt abban, hogy Isten betartja a szavát, és képes 
megcselekedni az ígéretét. Tehát Isten annak a képességnek a birtokában van, hogy 
az ígéretét be is tudja teljesíteni. Bennünket Ábrahám magvaként tartanak számon, 
és ez alapján az ábrahámi áldások örökösei vagyunk. (Gal. 3,29) Ábrahám hitt az 
ígéretekben, és megragadta azokat. Nekünk is éppen úgy kell elvennünk az áldásokat 
hit által. Ez nem működik a Tamás-féle hit által, ehhez ábrahámi hitre van szükség. 
Mindezek igazak az imaválaszok átvételére is. Soha nem szabad az érzésekre hagyat-
koznunk, mert az olykor ellentétes lehet Isten Igéjével. De Isten Igéje állandó, soha 
nem változik, és a körülmények nem tudják befolyásolni. De hála Istennek, az Ige ter-
mészetfeletti ereje hatással tud lenni az aggasztó körülményekre.  

SZÍVVEL HINNI — Hinni szívvel kell, mégpedig kételkedés nélkül. A szív alatt a 
szellemünket értjük. A szívben nem szabad kételkedésnek lenni, mert az hatástalanít-
ja az imákat. De ha csak az elmében van kételkedés, attól még a szív hite működik. 
Szívvel hinni azt jelenti, hogy hisszük azt, hogy az Ige igaz. Az Ige független a fizikai 
valóságtól. Az Ige természetfeletti, s ezért tudnak isteni csodák, gyógyulások történ-
ni. Arra az időre, amikor a csoda történik, a fizikai törvények fel vannak függesztve. 
Például egy halott feltámadása esetén, vagy egy szerv pótlása során. A szív hite ered-
ményezi azt, hogy az imakérésünk képes valóságot ölteni. A hitetlenkedők azt mond-
ják: hiszem, ha látom. De az nem bibliai hit. Úgy nem is fogják meglátni az imának a 
gyümölcsét, hogyha előbb látni akarják, és csak utána hisznek. Ha megvan valami, ak-
kor már nincs szükség a hitre. A szívbéli hitünket ki kell mondani, hogy a kívánságunk 
magként megfoganhasson. S ha már megfogant, akkor van mit megragadni, majd el-
venni és birtokolni. Az első helyre az Igét kell tenni és az érzéseket csak a másodikra! 
Akik nem táplálkoznak az Igével a gyenge szellemük miatt, azokat a hústestük uralja, 
ami miatt undok a természetük és pletykás a nyelvük. Wigglesworth kijelentette: nem 
aszerint élek, amit látok és érzek, hanem aszerint élek, amit hiszek.  —bf— 
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