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KERESZTÉNY HÍREK  

 
SZEMELGETÉS A KÖRNYÉKÜNK KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL 

�Augusztus 12. szombat, 13 óra – Kaposvár, Egészségügyi Főiskola - Sandersné dr. K. E. 
�Augusztus 26. szombat, 15 óra – Enying, Piac épülete - Sandersné dr. Kovács Erzsébet 
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus gyógyít! 

 

AZ ELVESZETTEK MEGNYERÉSE — Jézus a feltámadását követően 
rálehelt a tanítványokra, és ők újjászülettek. (Ján. 20,22) Ahogy beke-
rültek a királyságba, megkapták az oldás-kötés hatalmát. (Mát. 16,19) 
Ezt követően Jézus kijelentette, hogy hatalmat kaptatok arra, hogy 
feloldjátok az elveszetteket a bűneik alól. (Ján. 20,23) Ezt Jézus maga 
is gyakorolta a kereszten, amikor felmentette a kínzóit így imádkozva: 

„Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Luk. 23,34) Abban a 
pillanatban feloldozta őket. Az oldás-kötést más értelemben is lehet használni. De a 
legfontosabb, amiért Jézus jött, hogy az ember bűne eltöröltessék. Amikor a tanítvá-
nyok feloldották az elveszetteket, akkor szabaddá váltak a bűn súlyától, és így meglát-
hatták az örök élet világosságát, és kérhették a Megváltó üdvösségét. Ez alapján egy 
evangelizációs alkalom előtt így imádkozhatunk: UUrraamm,,  aakkiikk  eelljjöönnnneekk,,  aazzookkrraa  éérrvvéénnyyeessíítt--
jjüükk  aa  bbűűnneeiikk  eellttöörrlléésséétt  aa  kkeerreesszzttffaa  vvéérree  áállttaall,,  hhooggyy  ttööbbbbéé  nnee  tteerrhheelljjéékk  őőkkeett  aazzookk,,  aammiitt  
eellkköövveetttteekk..  BBűűnneeiikkttőőll  sszzaabbaaddoonn  mmeegglláátthhaassssáákk  aazztt  aa  vviilláággoossssáággoott,,  aammii  aazz  EEvvaannggéélliiuumm  pprréé--
ddiikkáálláássáávvaall  aa  sszzíívvüükkbbee  hhaattooll,,  ééss  sszzaabbaadd  aakkaarraattbbóóll  eellffooggaaddhhaassssáákk  aazz  ÚÚrr  JJéézzuuss  KKrriisszzttuusstt!! A 
bűneik már nem tarthatják vissza őket, ha ezt az oldás-kötést elvégeztük hatalommal. 
Egy szabadságot biztosítunk a számukra, hogy szabadon befogadhassák az Evangélium 
örömüzenetét, amit majd meghallanak valakitől. Amíg ezt el nem végezzük, addig nem 
tudjuk az illetőt a világosságba bevinni, hogy meglássa, miről is szól az Evangélium. Ad-
dig egy lepel borítja a szemét. Szükséges ez az oldás-kötés, tanítja Jézus. Gyakorolni 
kell ezt mindaddig, amíg be nem mennek az örök életbe.  Forrás: KSZE 2017. 05. 21. 

Első hallásra hasonlónak tűnik a János 20,23 és a Márk 11,25 üzenete. De ha mé-
lyebben megvizsgáljuk a szövegkörnyezetét, akkor nagy különbséget találunk! A János 
20,23 egy olyan felhatalmazást ad az Evangélium hirdetőinek, hogy a szolgálatuk előtt 
feloldhatják az elveszetteket a bűn súlya alól, hogy ők nyitottak legyenek az Ige be-
fogadására. A Márk 11,25 a sikeres imádsághoz kapcsolódik, és arra világít rá, hogy a 
személyes konfliktusból adódó meg nem bocsátás megakadályozza az imaválaszt.   —bf— 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Az ima a legősibb vezeték nélküli kapcsolat! 

      
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2017. július 

 

AZ IMA FONTOSSÁGA 

  

„Szüntelen imádkozzatok. Minden körülmények között adjatok hálát…” — 1Thess. 5,17. (EFO) 
AZ IMA KÉT CSOPORTJA — Az imádságnak két 

nagy csoportját különböztetjük meg: a nyelveken 
szólást és az anyanyelvünkön mondott imát, ez utób-
binak több fajtája van. Amikor nyelveken imádko-
zunk, az közvetlen az Atya elé kerül. Amikor anya-
nyelvünkön imádkoznunk Jézus nevében, akkor az 
imánk Jézuson keresztül kerül az Atya trónja elé. 
(Ján. 16,23-24) Aki meg akarja ismerni az ima szel-
lemi alapjait és a megválaszolt imádság titkait, an-
nak újjá kell születnie. Az imáink biztos alapja a hi-
tünk. (Zsid. 11,6) Isten az Ő Fiával és a Szent Szel-
lemmel való közösségre hívott el bennünket. Ebben 
a közösségben az imának egyaránt helye van a sze-
mélyes imaéletünkben, az istentiszteleteken és az ima-összejöveteleken. Az imahe-
lyünket Isten akarata szerint kell betöltenünk. (Ef. 1,17)  

MIÉRT KELL IMÁDKOZNI? — Isten bármennyire is szeretne tenni értünk valamit, 
addig semmit nem tud, amíg meg nem kérjük Őt. Kérni csak imában lehet, ezért 
ennek érdekében nagyon fontos az igei ismeret. A Bibliát nem ismerő emberek is el-
fogadják azt, hogy kell lenni valahol „valakinek”, aki a világmindenséget kormányoz-
za. Mivel hiányos az ismeretük, ezért Istent vonják kérdőre a gonosz dolgokért, mi-
közben ők nem teszik meg a részüket, mert nem imádkoznak Hozzá. Nem Isten, ha-
nem a sátán az okozója a természeti csapásoknak, a katasztrófáknak, a baleseteknek, 
a betegségeknek, a tragédiáknak, az éhínségnek és a halálnak. Meg kell érteni, hogy 
itt a földön nem Isten uralkodik, hanem a sátán e világ ura, ezért nem Isten a prob-
lémák forrása. (2Kor. 4,4) Isten a békesség Istene, nem pedig a káoszé. (1Kor. 14,33) 

SZÜKSÉG VAN AZ IMÁINKRA — Isten csak akkor tud beavatkozni a földi dolgokba, ha 
a keresztények megkérik rá, mert a föld jelenleg nem az Ő felségterülete. Isten számá-
ra a hívők imája biztosítja a törvényes belépést a földre. Isten is és a sátán is embere-
ken keresztül képes munkálkodni. Aki Istennek engedelmes, azt Isten tudja használni; 
aki a sátánnak engedelmeskedik, azt a sátán fogja kihasználni a maga céljaira. Isten 
csak akkor képes fellépni az érdekünkben a gonosz munkája ellen, ha mi megtesszük a 
részünket, és hatalommal imádkozunk. Isten Igéje azt mondja, hogy imádkoznunk kell, 
s azt is, hogy ezt kiért, miért, mit és hogyan tegyük. (1Thess. 5,17-18) Mivel Isten, csak 
az Igéjével összhangban tud cselekedni, ezért szüksége van az Ige szerint mondott imá-
inkra. Jelenleg Isten csak azoknak az embereknek az életében képes megmutatni min-
denható erejét és mérhetetlen jóságát, akik kérik az Ő segítségét. Legyünk szorgal-
masak és buzgók az imádságban, és álljunk készen, amikor Istennek szüksége van ránk, 
hogy tudjunk helyzetekért imádkozni. Ahhoz, hogy Isten tervei valóra válhassanak, szük-
sége van szellemben őrködő, buzgón könyörgő szívekre.   Forrás: Hné É. É
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AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — AZ ÉLET LEGFONTOSABB IMÁJA!  
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 17:30 (bejárat a rk. templom felöli oldalon) 
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 az élet lehetőségével való megáldása! 
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AZ IMA TITKA 

 

„Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem 
kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjá-
tok e hegynek: Kelj fel, és zuhanj a tengerbe, az is meglészen.” — Máté 21,21. 

HEGYMOZGATÁS — A fenti versben 
a hegy kifejezés alatt a hegyként elénk 
tornyosuló problémákat kell érteni. Ez 
az Ige egy olyan erőről szól, amely he-
gyeket képes megmozgatni. Erről mond-
ta Jézus azt, hogy ezt az erőt te is bir-
tokolhatod. Ha például súlyos problémák-
kal küzdesz (betegség, anyagiak, konflik-
tusok), a megoldás a rendelkezésedre áll. 
Isten ereje arra vár, hogy megszabadít-
son téged. Hozzáférhetsz a hegyeket moz-
gató erőhöz, de ehhez meg kell tanul-

nod annak a titkát, hogy hogyan szabadítsd fel azt. Ha csak reménykedsz, az nem hoz 
megoldást. De a megfelelő imádság feltétlenül meghozza a kívánt eredményt.  

MÓDSZER — A János 14,14 alapján az ördögtől követelhetjük a jogainkat, a kivált-
ságainkat és mindazt, ami jog szerint megillet bennünket a megváltás részeként. Mi-
vel ebben az Igében nem szerepel az Atya neve, itt nem Istentől kérünk, hanem 
követelünk a tolvajkodó ellenségtől. A János 16,23-24-ben világosan írja az Ige, hogy 
az Atyától kérünk Jézus nevében. Tehát ha a megfelelő imádságot használjuk, akkor 
meg fog jönni az eredmény. A helyzettől függően Jézus nevében vagy az Atyától kell 
kérnünk, vagy az ördögtől követelnünk. A hitünk elgyengülésének az egyik oka az a 
feltételezés, hogy az ima megválaszolása nem Isten akarata. Ha valaki imádkozik, és 
nem jön meg a válasz, akkor rávágja, hogy ez biztos nem Isten akarata volt. A Bibli-
ából megtudjuk, hogy mi Isten akarata. A teljesség igénye nélkül: a szent egészség, a 
bővölködés, az Úr öröme, a győzelem és a növekedés, fejlődés minden területen. 
(3Ján. 1,2) A lelkünk (értelem, érzelem, akarat) gyarapodása alatt az Ige megértését 
kell érteni. A Róma 12,2 világosan mondja, hogy újítsátok meg a ti elméteket Isten 
Igéjével. Ahogy az elme megújul, úgy fognak jönni az átváltozások a többi területen 
is. Az Úr akarata az, hogy ne fogadjuk el se a vereséget, se a kudarcot. Isten azt 
akarja, hogy az imáinkra kézzelfogható eredményeket kapjunk ugyanúgy, mint a bib-
liai időkben. Az imádság a keresztény élet nélkülözhetetlen része. Amikor megtanulod 
az imádkozás titkát, akkor a csodák az életed részévé fognak válni.  

MEGADATIK — A Máté 6,33 szerint, ha Istent helyezzük az első helyre, akkor cse-
rébe minden megadatik nekünk. (1Ján. 4,16) Nem azt mondja az Ige, hogy elvétetik, 
hanem megadatik. Isten maga a szeretet! A szeretet legfőbb tulajdonsága pedig az, 
hogy mindig ad és ad. Úgy, mint a szülők. A Máté 7,7–8 azt jelenti, hogy velünk van 
egy láthatatlan erő, amely képes megoldani minden problémát, és képes betölteni 
minden szükséget. Ez egy olyan hatalmas erő, amely ha kell, hegyeket — tehát prob-
lémákat, akadályokat — tud elmozdítani. Isten minden körülmények között megszaba-
dította a népét az ószövetségi időkben annak ellenére, hogy nem voltak újjászületve, 
és megválaszolta a népének imáját. Nem számított, hogy mi volt a szükségük, a prob-
lémájuk, mert a hit imája mindig választ nyert. A te imád is megválaszolást nyerhet, 
ha időt szánsz arra, hogy megtanuld az ima titkát.    -bf- 

1. ISTEN JELENLÉTÉNEK FELISMERÉSE 

 

„… amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál 
a te Atyádhoz, aki titkon van; … aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” — Máté 6,6.  

IMASZOBA — Jézus az első feljegyzett tanítá-
sában hatalmas alapelveket fektetett le. Ezek az 
imádság sikeres működését irányítják. Jézust csak 
olyan imádság érdekelte, ami meghozta a választ, 
és szükség esetén hegyeket mozdított el a helyük-
ről. Neki az volt a szerepe, hogy megmutassa a 
követőinek az ima helyes módját, hogy válasz-
ként csodák történhessenek. Elsőként azt, hogy a 
valódi imádkozás egy közösség az Atyával. Amikor 
imádkozunk, akkor belépünk Isten tróntermébe, 
és hálaadással kezdjük, majd folytatjuk a kérése-
inkkel. Ebből következik, hogy az imádság egy 
ünnepélyes cselekedet, amit megfelelő módon 
kell végezni. Az ima idejére el kell különíteni magunkat, hogy senki se tudjon félbesza-
kítani. Ugyanis egy időben nem tudunk sikeresen kommunikációt folytatni emberrel és 
Istennel. Jézus azt kéri, hogy menjünk az imaszobánkba, csukjuk be az ajtót, és úgy 
imádkozzunk Istenhez, aki titkon néz. Ez egy fontos kulcs. Hogyha Isten ima közben 
figyel, akkor Ő ott jelen is van. Jób is Isten jelenlétében állt. (Jób 13,3) Fel kell 
ismernünk azt, hogy Isten ott van az imaszobánkban is. Ez a felismerés teszi az imát 
élettel és erővel teljessé. Amikor megérted, hogy Isten ott van az imaszobádban, 
akkor nem fogsz félvállról társalogni Vele. Isten igényt tart a teljes figyelmünkre. Az 
ima során se beszéljünk meggondolatlanul. (Mát. 6,7) A szavaink ne legyenek kuszák. 
Lényegre törően, pontosan és egyszerűen fogalmazzuk meg a kérésünket.  

ISTEN JELENLÉTE — Dávid megtanulta, hogy bárhol is tartózkodott, Isten mindig ott 
volt vele. (Zsolt. 139,7) Isten ugyan a mennyben trónol, de jelen van a földön is a Szent 
Szellem által, ezért Isten imádását és az imádságot nem lehet helyhez kötni. A szamari-
tánus asszony tudni akarta, hogy mi a megfelelő hely az imádságra. (Ján. 4,19-24) Ab-
ban a korban a vallásos emberek azon vitáztak, hogy a hegyen kell-e imádkozni, vagy 
Jeruzsálemben? Ez az asszony kihasználta az alkalmat, hogy választ kapjon erre egy pró-
fétától. Megkapta, de valószínű, hogy nem erre számított, mert Jézus már azt vetítette 
előre, hogy majd elküldi a Szent Szellemet. Utána szellemben és igazságban kell az 
Atyát imádni, mert Ő szellem. Isten jelenlétének felismerése megkönnyíti az imát és 
azt, hogy működő hitünk legyen. Isten jelenlétében az ima nem egy fárasztó munka, ha-
nem egy felsőbbrendű öröm. Jézus világossá tette számunkra, hogy Ő mindig közöttünk 
van. (Mát. 18,20) Ha elmulasztjuk felismerni az Úr jelenlétét a mindennapi életben, 
akkor nehezen fogjuk felismerni az Ő jelenlétét az ima során. Tehát fel kell ismernünk 
azt is, hogy Isten ott van az imaszobában velünk. Ebben rejlik az imádság első nagy 
titka, hogy imádság közben fel kell ismernünk, hogy Isten jelenlétében vagyunk, mert 
ez egy erőt fog adni nekünk. Összefoglalva: AAzz  iimmááddssáágg  eellssőő  ttiittkkaa  aazz,,  hhooggyy  ffeelliissmmeerrjjüükk  
IIsstteenn  jjeelleennllééttéétt,,  hhooggyy  AAkkii  aa  vviilláággoott  tteerreemmtteettttee,,  vveellüünnkk  vvaann  aazz  iimmaasszzoobbáánnkkbbaann  iiss.. Ismerd 
fel, hogy Jézus minden pillanatban veled van! Így könnyű lesz felismerni az Úr jelen-
létét akkor is, amikor imádkozol. Amikor tudatosítod magadban azt, hogy Isten jelen 
van, amikor fohászkodsz, akkor a hit imája által képes leszel hegyeket, azaz az utadba 
kerülő akadályokat elmozdítani.   -bf-  Link: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  Is
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A hegyeket, útakadályokat 
eltávolító erő  

az imádságban rejlik! 


