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KERESZTÉNY HÍREK  

 

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL 
�Szeptember 10. szombat 10 óra – Budapest XXIII, Tündérkert - Családi- és dicsőítő nap 
�November 25. péntek 17 óra – Szántód, Közösségi Ház – Joe Chirstian próféta 

 

ÜDVÖSSÉG A BÖRTÖNBEN — Egy fiatalember — nyomorúságában, a kilátástalanság és 
a bűnbánat között — átadta az életét Jézus Krisztusnak egy budapesti börtönben. Ahogy 
segítségül hívta Jézus Krisztust, az élete gyökeresen megváltozott, odaszánt tanítvány 
lett. Ez a változás meglátszott benti napjain, gondolkodásán, de levelein is, s a szülei a 
beszélőn egy új emberrel találkoztak. Édesapja, akit mélyen megbántott fia bűncselek-
ménye — korábbi léha és semmittevő életvitele — s az, hogy börtönbe került, most egy 
új reményt kapott. Édesanyja, aki az apa sértettsége és fia kiszolgáltatott helyzete kö-
zött őrlődött, végre úgy érezte, talán ismét békesség lehet a családban. Elindult az is-
merkedés egy új világgal, mert a fiuk nemcsak befogadta az Urat, de szolgálta is Őt. A 
családban, a börtönben, a régi ismerősök között, mindenhol. A szülők végül ‘megnéz-
ték’ a gyülekezetben, hogy ‘mitől is változott meg annyira’ a fiuk. Végül azt mondták, 
hogy ők ateisták, de mindketten készek és nyitottak arra, hogy ez a ‘több’, ez a Megvál-
tó, beköltözhessen az életükbe, így újjászülettek mindketten. S csoda is történt, fiukat 
teljesen váratlanul kiengedték az előzetesből. Fél év után úgy mehetett vissza a hátra 
levő egy év letöltésére, hogy Isten angyalai kísérték az egyik ‘legverekedősebb’ börtön-
be. Családja majd minden tagja hallotta tőle az Evangéliumot, s többen befogadták az 
Urat. Az ateista katonatiszt nagypapát Moldáviából, 1000 km távolságból hozták el, hogy 

újjászülethessen. Krisztus generációkat hódít meg 
az Isten országa számára! Ha eldöntötted, hogy 
odaszántan az Úrnak élsz, ezt meg fogják látni raj-
tad, és be fogják fogadni az Úr Jézust.      Palánta 
 

DICSŐSÉGESŐ — A ságvári gyülekezetünk né-
hány tagja augusztus 6-án vett részt a budapesti 
Tüskecsarnokban tartott David Herzog két össze-
jövetelén, ahol tanításokat hallhattak a mennyei 
természetfeletti erőkről és meg is tapasztalhatták 
Isten dicsőségét működés közben.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

A gyülekezet Isten legnagyobb kincse! 

        
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2016. szeptember 

 

ELŐRENYOMULVA TERJESZD A KIRÁLYSÁGOT! 

  

„A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig a menny királysága erősza-
kot szenved [sátántól], és az erőszakosak ragadják meg azt.” — Máté 11,12. 

 ELŐFUTÁR — A Máté 11. fejezetében Jézus Ke-
resztelő Jánosról tesz tanúbizonyságot. Keresztelő Já-
nos tudta hirdetni a Királyságot, de nem tudta bemu-
tatni. Tudott beszélni róla és erőteljesen prédikálta, 
hogy közeleg a Királyság, de nem tudta behozni a Ki-
rályság látható megnyilvánulásait. János előfutár volt, 
aki utat készített az Úrnak, de ő maga nem lépett be 
a Királyságba, és nem is valósította meg azt a földön. 

ERŐSZAK — A Máté 11,12-es verset a különböző 
bibliafordítások különbözőképpen adják vissza, de a for-
dítások némelyike félrevezető. Az eredeti görög szöveg-
ben „erőszakot szenved” kifejezés áll, s a „szenved” 
szó szenvedő nyelvtani szerkezetben van, ezért a he-
lyes fordítás így hangzik: „Isten Királysága erőszakot 
szenved”. Más szóval, ahol csak Isten Királysága el-
kezd megnyilvánulni, a sátán azonnal és erőszakosan 
megtámadja azt (különösképpen a korai szakaszaiban), 
mert a sátán leginkább Isten Királyságának a megnyilvánulásától tart és fél.  

JOGTALANSÁG — Mióta a kereszt eldöntötte a győzelmet, a sátán jogtalanul ül Isten 
birtokán. A földön nincs egyetlen ember és egyetlen négyzetcentiméternyi terület sem, 
amit Jézus ne vásárolt volna vissza a vérével jogszerűen, a kereszten. Jézus most tör-
vényesen igényelheti a tulajdonjogot, és már meg is kapta a felhatalmazást arra, hogy 
mindenen uralkodjon. Ahhoz azonban, hogy Isten Királysága újra létrejöhessen a földön, 
a sötétség birodalmát meg kell támadni, és ki kell lakoltatni. Ezért az Isten Királyságá-
nak megvalósítását célzó bármely beszéd vagy tevékenység már önmagában hadüzenet 
a sátán ellen, mert ő egyfolytában törvénytelenül bitorol mindent, ami Krisztusé. 

ELŐRENYOMULÁS — Amikor valaki elkezd Isten Királyságáról beszélni, és azt igyek-
szik is megvalósítani, riadót fújnak a pokolban. „Mi a baj?” — kérdezik az ügyeletes 
démonok. „Néhány keresztény Isten Királyságáról beszél!” — jön a válasz. „Jaj, ne! 
Jaj, ne!” — kezd sipítozni a pokol. Ettől megrémülnek az ottaniak, mert tudják, hogy 
elvesszük tőlük a területet és a vitézeit, de a sötétség királyságának démonai nem 
fogják ezt tétlenül tudomásul venni. Az ellenség heves harccal igyekszik megtartani a 
másét (Jézusét), ameddig csak lehetséges. Rá kell döbbennünk, hogy a Királyságról 
szóló beszéd már harc. Erőszakos támadás ér, ha hirdetni mered és igyekszel ter-
jeszteni Isten Királyságát. Ezt az ördögi támadást csak egy módon kezelheted. Nem 
meghátrálással, hanem azzal, hogy te még erőszakosabban viszonyulsz a sátánhoz. 
Jézus ezt mondta és mindig ezt is tette, s ebben követte a korai egyház is. Tehát 
Isten Királyságát előrenyomulva szükséges terjeszteni!    Alan Vincent M
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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: Általános Iskola, hétfő 17.40; NYIM: Kultúrház, páros péntek 17.30  
Ságvári és budapesti bibliatanítások: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  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! 
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SZELLEMI AJÁNDÉKOK – 4. A hit ajándéka 

 

„Egynek hit [ajándéka] ugyanazon Szellem által…” — 1Korinthus 12,9. 
A hit ajándékát nevezik speciális hitnek és különle-

ges hitnek is, ami nem azonos az általános hittel. Az ál-
talános hit mindig működik, a hit ajándéka pedig csak 
akkor, amikor a Szent Szellem bekapcsolja azt.  

MEGHATÁROZÁS — A hit ajándéka Isten természet-
feletti erejét hozza működésbe. Akiknél ez működik, ők 
olyan bizalommal vannak Isten iránt, hogy Ő úgy tiszteli 
a szavaikat, mintha a saját szavai lennének, és termé-
szetfeletti módon hozza valóságba azokat. Mivel Isten 
minden szavát beteljesítette, így akkor ezt is be fogja 
teljesíteni. Ez egy olyan természetfeletti ajándék, ami 
által valóságba jön mindaz, amit az ajándék birtokosa 

kimond, kér, vagy Isten kijelent rajta keresztül. Ezzel az ajándékkal az ellentmondó kö-
rülmények ellenére képesek lehetünk hinni Isten csodájában. A hit ajándéka természet-
feletti képességet ad arra, hogy csodát fogadjunk el Istentől, mert a hit ajándéka össze-
kapcsolódhat például a csodatévő erők munkáival. A hit ajándéka passzív, nem tevékeny, 
csak fogadja a csodát, ezért a hit ajándéka folyamatjellegű. Ugyanakkor a csodatévő 
erők munkái egy cselekvő ajándék, ami létrehozza a csodát. A két erőajándéknak együtt 
kell működni ahhoz, hogy csoda történjen. A csodatévő erő olyan hitet termel, ami ak-
tív módon kimunkálja a csodát, míg a hit ajándéka olyan hitet terem, ami passzívan vá-
rakozik a bekövetkezendő csodára. A hit ajándéka a legnagyobb az erőajándékok közül. 

MŰKÖDÉSBEN — Amikor működésben van a hit ajándéka, akkor valóságba jön az, 
amit kérünk, vagy amit kijelentünk, akár Isten szava, akár emberé. TERMÉSZETFELETTI 

ÁLDÁSOK: Az ószövetségben a pátriárkák a haláluk előtt az utódaikra tették a kezeiket és 
áldást parancsoltak az életükre. (1Móz. 27,1-4) Hitték, hogy amit kimondanak, az a 
megfelelő időben meg fog valósulni. (1Móz. 48,8-9. 15-16) Jákób mindazt az áldást, 
amit ő élvezett, átruházta a fiára és az utódaira. SZEMÉLYES VÉDELEM: Dánielnek egy cso-
dában volt része az oroszlánok vermében, nem bántották őt: „mert hitt az ő Istené-
nek”. (Dán. 6,16-23) Jézusnál is hasonlóan működött a hit ajándéka, amikor a viharban 
a hajóban aludt. (Mát. 8,23-24) Egyikőjük sem zavartatta magát a fenyegető körülmények 
miatt, ugyanis a hit ajándéka elvárja a csodát. Egy természetfeletti békesség kerítette 
őket hatalmába, mert a hit ajándéka életveszélyben is képes működni. TERMÉSZETFELETTI 

ELLÁTÁS: A szárazság idején Isten megmondta Illésnek, hogy hová menjen, hogy életben 
maradhasson. (1Kir. 17,1-6) HALOTTAK FELTÁMASZTÁSA: Ebben az esetben a három erő-
ajándéknak együtt kell működni. A hit ajándéka visszahívja a szellemet a testbe. A cso-
datévő erők szükségesek a feltámadáshoz, ugyanis az oszlásnak indult testet helyre kell 
állítani. A gyógyítások ajándékai pedig megszüntetik a halált okozó kórt. (Ján. 11,39-44) 
Ilyenkor a hívő az általános hitének a végső határáig imádkozik, s amikor elér annak a 
csúcsára, ott lép működésbe a hit ajándéka. GONOSZ SZELLEMEK KIŰZÉSE: A hit ajándéka 
működhet akkor is, amikor tisztátalan szellemeket kell kiűzni. Ebben az esetben is több 
ajándéknak kell együtt működnie, a hit ajándéka mellett a szellemek megkülönbözteté-
sének vagy az ismeret szavának. (Luk. 6,18-19) De ne felejtsük el, hogy az általános hit 
is elég a gonosz szellemek kiűzéséhez. (Márk 16,17) SZELLEMMEL VALÓ BETÖLTEKEZÉS: A hit 
ajándéka akkor is működhet, ha azért tesszük a kezünket egy újjászületett hívőre, hogy 
Szent Szellemmel betöltekezzen. (Csel. 8,15-17)     —bf—  

SZELLEMI AJÁNDÉKOK — 5. Csodatévő erők munkái 
 

„Némelyiknek csodatévő erőknek munkái…” — 1Korinthus 12,10. 
A csoda szó sokféle értelemben hasz-

nálatos. Beszélhetünk a természet csodá-
járól és természetfeletti megnyilvánulás-
ról is, de a kettő nem ugyanaz.  

MEGHATÁROZÁS — A csodatévő erők 
munkái a természet rendjébe természet-
feletti módon történő beavatkozást jelent 
Isten Szelleme által, amely időlegesen fel-
függeszti a természet rendjét. Ez egy fent-
ről származó csoda, Isten szent beavatko-
zása, egy természetfeletti jelenség Isten-
től a természetes síkon. Ilyenkor Isten ereje 
áramlik át a hívőn, aki ugyanabban az erőben részesül, mint ami a világ teremtésekor 
jelen volt. A kánai menyegzőn a víz borrá változása is a csodatévő erők munkáinak a 
természetfeletti eredménye. (Ján. 2,5-11) Isten megengedi, hogy a szellemi ajándé-
kokon keresztül megnyilvánuljon az Ő ereje. Két példa erre: Amikor Illés a Jordán folyóra 
ütött a köntösével, kettévált a víz. Mózes, amikor a pálcáját kinyújtotta a Vörös tenger-
re, kettévált a víz. Tehát a vizek, amelyeket Isten teremtett, engedelmeskedtek. Ne fe-
lejtsük el, hogy az ördög is természetfeletti szellemi lény, ezért amikor csodáról vagy 
természetfeletti munkáról beszélünk, célszerű meghatározni annak a forrását.  

ÓSZÖVETSÉGBEN — Az ószövetségben sokkal szembetűnőbbek az ajándékok meg-
nyilvánulásai, mint az Újszövetségben. A JORDÁN KETTÉVÁLASZTÁSA: Miután Elizeus meg-
kapta Illéstől a szolgálati köpönyegét, amiben a kenet volt, azzal a folyó vizére sújtott, 
és az ketté vált. (2Kir. 2,14) EGYIPTOMI ÍTÉLET: Amikor Isten választott népe egyiptomi fog-
ságban sínylődött, felkiáltottak Hozzá. Akkor Ő elkezdte kimunkálni a nép természetfe-
letti kiszabadítását, és ítélettel próbálta a fáraót rávenni arra, hogy engedje el Izrael 
népét. Ennek során a csodatévő erők működtek. (2Móz. 7,9-12) A tenger kettéválasztá-
sánál két ajándék működött együtt. A csodatévő erők ajándéka szétnyitotta a vizeket, a 
hit ajándéka pedig kétoldalt megtartotta a vízfalat, és így a nép biztonságban át tudott 
kelni a tengerfenéken. SZÜKSÉGEK BETÖLTÉSE: Isten a szárazság idején Illés táplálásáról 
természetfeletti módon gondoskodott. (1Kir. 17,1-6) Két özvegyasszonynak szintén cso-
da által töltötte be az éléskamráját. (1Kir. 17,7-16. 2Kir. 4,1-7) 

ÚJSZÖVETSÉGBEN — A csodatévő erők munkáit arra használja Isten, hogy megmu-
tassa az Ő hatalmát és dicsőségét. Ez általában egy villámlásszerű gyors esemény, de 
némelyik megnyilvánulásához időre van szükség. ÍTÉLET: A csodatévő erők működnek 
akkor is, amikor Isten szent ítéletet hoz a földre. Ezt láthatjuk Anániás és Safira ese-
tében. (Csel. 5,1-10) JEL: A csodatévő erők munkái erősítették meg a prédikált Igét 
Pál ciprusi szolgáltában. Isten egy időre vaksággal sújtotta az ellenszegülő mágust, 
ami jelül szolgált a jelenlevők felé. (Csel. 13,5-12) KENYÉRSZAPORÍTÁS: Amikor Jézus 
egy nagy tömeget tanított, úgy gondoskodott az ellátásukról, hogy elkérte egy kisfiú 
kosztját és azt megsokasította olyannyira, hogy még bőséggel maradt is. (Ján. 6,5-13) 
VÉSZHELYZET: A csodatévő erők ajándéka arra is szolgál, hogy elháríthatatlan veszély-
ből mentsen meg embereket. Jézus megdorgálta a vihart és a csodatévő erők által meg-
változtatta a veszélyt hordozó körülményt. A csodatévő erők kimunkálják a csodát, a 
hit ajándéka pedig átveszi az isteni csodát. (Márk 4,35-39)    —bf— A
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