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KERESZTÉNY HÍREK  

 
SZEMELGETÉS A KÖRNYÉKÜNK KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL  

�Szeptember 17. vasárnap, 9:30 óra – Budapest, KSZE – Bret Sipek, a CfaN képviselője 
    (CfaN = Krisztus Minden Nemzetért szolgálat — Reinhard Bonnke és Daniel Kolenda Budapestre jön 2018-ban) 

�Szeptember 23. szombat, 13 óra – Marcali, Művelődési Ház - Sandersné dr. K. Erzsébet 
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus gyógyít! 

 

MORZSÁK A MENNYBŐL — hittréningezők számára 
�Benny Hinn álmában kapott az Úrtól egy üzenetet: 
„El ne rontsd!”. Ez egy figyelmeztetés arra, hogy el 
ne essünk! Főképpen az utolsó időkben biztosan és 
sziklaszilárdan kell állnunk Isten Igéjén! (1Kor. 10,12) 
�A. A. Allen szolgálatában hangzott el: Hívd az Urat 
segítségül, és mondd el Neki, hogy mit szeretnél! A 
vak is kifejezte a vágyát, amikor Jézus megkérdezte 
tőle: „Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?” Mire ő így 
felelt: „Mester, hogy lássak!”. (Márk 10,51)  

�Az igazzal is előfordulhat, hogy megpróbáltatásba kerül, vagy kisiklik. Ilyenkor a te-
endőnk az, hogy imádkozzunk érte. Nem elég, hogy fizikai síkon figyelmeztetjük az il-
letőt, hanem Istennek is lépnie kell a szellemi oldalon. Tehát ha látjuk, hogy valaki 
letért a keskeny ösvényről, akkor imádkozzuk el: Uram, nyisd meg a fülét az intés 
meghallására, a szívét pedig a kiigazítás megtételére! (Jób 36,7-11) 
�Ha a sátán el tud szakítani a többi hívőtől, amikor épp a legnagyobb szükséged lenne 
rájuk, akkor meg tud fosztani attól, amit Isten tartogat a számodra. A gyülekezetbe já-
rók a pásztori köpönyeg befedezése alatt ellátást és oltalmat nyernek. A nádszál egy-
magában gyenge, de kévébe kötve már erős! Ez igaz a gyülekezet tagjaira is, akik a hi-
tüket összekapcsolva meg tudják sokszorozni az isteni erejüket. (Zsid. 10,25) 
�Vannak, akik az okkultizmus segítségével keresnek gyógyulást, ami cseppet sem ve-
szélytelen. Ez úgy működik, hogy az okkultista egy magasabb rendű démonnal van kap-
csolatban. Ez a gonosz szellem parancsol a betegséget okozó alacsonyabb rendű dé-
monnak, hogy hagyja el a beteget. Ezt követően az illető meggyógyul, de függőségben 
marad a sötétség erőivel. Ebben rejlik a veszély! Ezért a keresztényeknek Jézus nevé-
ben kellene keresniük a megoldást, nem pedig jóshoz, kártyavetőhöz járni. Sajnos a 
médiában is vannak okkultizmussal foglalkozó, megtévesztő hírfolyamok. (2Kor. 11,14) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Tükrözd Isten dicsőségét! 

      
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2017. szeptember 

 

LÁTJÁK BENNED JÉZUST? 

  

„Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megér-
tették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is isme-
rék őket, hogy Jézussal voltak.” — Apostolok cselekedetei 4,13. 

LEHETSÉGES — Mit gondolnál arról, hogyha annyi-
ra teljes lennél Isten dicsőségével, hogy ez félreért-
hetetlen lenne a körülötted lévők számára? Hogy tet-
szene az, ha az emberek rád nézve rögtön tudnák, 
hogy Jézussal voltál? Ez lehetséges, ha újjászülettél 
és betöltekeztél a Szent Szellemmel. Ugyanaz a ha-
talmas erő, amely az újjászületéskor belsőleg megvál-
toztatott, éppúgy gyökeresen meg tud változtatni kül-
sőleg is, így az elveszettek megláthatják benned Jézust.  

BIZONYSÁG — A következő bizonyságtétel Jerry Sa-
velle-től származik: Egyszer a feleségével egy bevásár-
lóközpontban voltak, és Jerry egyik üzletből a másikba 
sétálgatott, amíg Carolyn befejezte a vásárlást. Egy 
hölgy odament hozzá, és azt kérdezte tőle: „Imádkoz-
na értem?” Mivel Jerry nem ismerte a hölgyet, megle-
pődött. „Az összes ember közül a bevásárlóközpontban, miért éppen engem választott?” 
— kérdezte. A hölgy ezt válaszolta: „Az Úr azt mutatta, jöjjek ebbe a bevásárlóközpont-
ba, és itt valaki tud értem imádkozni. Idejöttem, hogy megkeressem azt az embert. 
Észrevettem egy fénysugarat. Bementem az egyik üzletbe, majd egy másikba, és ott 
járkáltam egy kicsit. Követtem a fényt, amíg megtaláltam, honnan jön. Öntől jött!” 

DICSŐSÉGBEN — Mi volt az a fény? Isten dicsősége! Az Ő dicsősége sugárzott Jerry-
ről, ahhoz hasonlóan, ahogy Mózes arcáról is, amikor lejött a Sínai hegyről. (2Móz. 
34,30) És Isten sugárzó dicsősége gyógyulást hozott annak a hölgynek, amikor Jerry 
imádkozott érte. Ahogyan az a tény felismerhető volt, hogy Péter és János Jézussal 
voltak, úgy a bevásárlóközpontban az a hölgy is felismerte, hogy Jerry Savelle Jézussal 
volt. Amikor időt töltesz Jézussal, az nyilvánvaló lesz. Az Ő ereje és dicsősége tükrö-
ződni fog rajtad a világ számára. És az Ő jelenléte rajtad betölti a szükségeket, bár-
merre is mész. Szánj időt arra, hogy Jézussal legyél minden nap!  Forrás: Kenneth Copeland 

ÚTITÁRS — Jelentősége van annak, hogy a napot Jézussal kezdjük. Ez hangolja be a 
nap további részét. Az élő Istenhez kapcsolja az embert, aki veled akar járni és be-
szélgetni. Erővel ruház fel, hogy be tudd mutatni Őt a szükségben szenvedő világnak. 
Jézussal beszélni olyan, mintha telefonálnál. Először mi beszélünk hozzá, dicsérjük Őt, 
és Elé tárjuk kéréseinket. Majd elhallgatunk és rácsatlakozunk egy mennyei áramlatra, 
amely tele van képekkel és gondolatokkal. A kommunikáció másik oldala az, amikor vá-
laszokat kapunk Tőle. Olyan információkat, amit magunktól nem tudhatunk. Gyakorlati-
as formában válaszol: megmondja, hogyan kezeljük a helyzeteket. Reggelizz Jézussal,  
Ő útitársad lesz egész nap, te pedig visszatükrözöd Őt!       Forrás: Lynnie Walker 
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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 felőli 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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4. IMÁDKOZNI ISTEN AKARATÁBAN  

 

„És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá [Istenhez] vagyunk, hogy ha kérünk vala-
mit az Ő akarata szerint, meghallgat minket.” — 1János 5,14. 

CÉLKITŰZÉS — Isten erőt ígér ahhoz, hogy 
elmozdítsuk az utunkat elálló hegyeket, azaz 
a problémákat. De biztosnak kell lennünk 
abban, hogy azokat a hegyeket mozdítjuk el, 
amelyek Isten akaratában vannak. Ugyanis Is-
ten ok nélkül nem hivalkodik az erejével, és 
szórakoztatásképpen nem ad különleges meg-
nyilvánulásokat. Tehát Isten ereje nem játék-
szer! Egy hegy elmozdításának nincs semmi 
haszna, hacsak az nem egy Isten akaratában 
levő célt teljesít be, és azt a szeretet moti-
válja. A hegyek mozgatásához elegendő hit 

nem ér semmit szeretet nélkül. A hit üzemanyaga ugyanis az agapé szeretet, ezért 
nélküle a hit nem képes működni. (Gal. 5,6) Ezért mondja az Írás több helyen is, hogy 
bocsássunk meg az ellenségeinknek, mert számunkra az kifejezetten előnyökkel jár. 

ISTEN AKARATA — Jézus így tanított imádkozni a Miatyánk imamintában: „legyen 
meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is”. (Mát. 6,10) Látnunk kell, hogy 
fontos tényező az, hogy Isten akarata szerint imádkozzunk. Jézus is úgy imádkozott a 
Gecsemáné kertben, hogy Isten akarata legyen meg, ne pedig az övé. (Luk. 22,42) Ha-
sonlót olvasunk a levelekben is: „Ímé, itt vagyok, […] hogy cselekedjem oh Isten, a Te 
akaratodat”. (Zsid. 10,7) Az ima során is keresnünk kell Isten akaratát, hogy megis-
merjük azt, és beléphessünk abba. Ez két tényező. Megismerni Istennek az életünkre 
vonatkozó akaratát, majd döntést hozni arról, hogy belépünk és előre haladunk 
abban. Vannak emberek, akik ismerik Isten akaratát, de nem lépnek be abba, mások 
pedig nem is ismerik, így elkerülik azt. Minden szempontból az a legkedvezőbb, ha 
Isten akaratában járunk! AA  bbeevveezzeettőő  IIggee  sszzeerriinntt  aakkáárrmmiitt  kkéérrüünnkk,,  IIsstteenn  mmeegghhaallllggaattjjaa  ééss  
mmeeggaaddjjaa  aazztt..  DDee  aazzéérrtt  vvaann  eeggyy  kkoorrlláátt!!  AAzz  ppeeddiigg  aa  sszzeerreetteett  vvoonnaallaa..  OOllyyaann  ddoollggookkéérrtt  nnee  
iiss  iimmááddkkoozzzzuunnkk,,  aammii  mmáássnnaakk  aa  kkáárráátt  ookkoozzhhaattjjaa,,  mmeerrtt  aazz  mmáárr  nneemm  sszzeerreetteettbbőőll  ffaakkaadd..  

IMAVÁLASZ — Isten a kérés pillanatában felszabaduló hitünket használja arra, hogy 
nekünk adja azt, amit kértünk. (Luk. 11,9-10) Isten tehát csak a rendelkezésére álló 
imaanyaggal tud dolgozni. Az ima kapcsán számos kérdés merül fel. Miért nem nyer 
minden ima választ? Miért nem tudja mindenki birtokba venni Isten ígéreteit? Miért nem 
mozdulnak el egyes hegyek? Miért történik olyan kevés csoda? Miért engedi meg Isten a 
gonosz munkálkodását? Lehet, hogy hiányzik egy láncszem, hogy áldásokban járhassunk! 
VVaann  eeggyy  kkuullccss,,  aammeellyy  rráávviilláággíítt  aa  mmeeggvváállaasszzoollaattllaann  iimmaa  rreejjttééllyyéérree!!  EEzz  ppeeddiigg  nneemm  mmááss,,  
mmiinntt  aazz  IIsstteenn  aakkaarraattáábbaann  vvaallóó  mműűkkööddééss..  Istennek több akarata van a számunkra. (Róm. 
12,2) A jó akarat, a tökéletes akarat, s nekünk ezt kell keresni. Van még a megengedő 
akarat is, ami azt jelenti, hogy a szabad akaratunk folytán Isten azt is kénytelen megen-
gedi, hogy rosszat kövessünk el. Amikor Isten akaratában járunk, akkor a menny minden 
ereje a javunkra munkálkodik. (Róm. 8,28) Amikor teljességgel elkötelezzük magunkat 
Isten akaratának, a problémák egyszerűen megoldódnak. Mert ha odaszánjuk magunkat 
Isten szolgálatára, akkor Ő is fog szolgálni felénk. Gondoskodik rólunk és biztosítja az 
ellátást, a védelmet, a szolgálathoz szükséges eszközöket és minden összeáll. A mi 
életünket is az Ő akarata szerinti pályára tervezte, ahol olajozott az utunk.      —bf— 

5. MIÉRT IMÁDKOZZUNK? 

 

„Ti azért így imádkozzatok: […] Jöjjön el a Te királyságod; legyen meg a Te akara-
tod, mint a mennyben, úgy a földön is.” — Máté 6,9-10.  

KINYILATKOZTATVA — Azért kell imád-
koznunk, hogy Isten akarata kiteljesedjen a 
földön. Ehhez fontos tudnunk, hogy mi Is-
ten akarata, és mi nem. Az Írásokból egy-
értelműen látszik, hogy a gyógyulás, a gya-
rapodás, az üdvösség Isten akarata. Sok 
ima azért nem nyer megválaszolást, mert 
ellentmond Isten kinyilatkoztatott akaratá-
nak. Többen úgy akarják álcázni a kudarcu-
kat, hogy azt állítják magyarázkodva, hogy 
amit kértek (gyógyulás, gyarapodás), az 
nem Isten akarata volt. (Zsolt. 103,3) Ez 
természetesen súlyos hiba, és Isten kinyilatkoztatott akaratának megtagadása. Óhatat-
lanul kerülnek Isten elé olyan kérések, amelyek az Ő akaratán kívül esnek. AA  ssiikkeerreess  
iimmááddssáágg  kkuullccssaa  aazz,,  hhooggyy  IIsstteenn  aakkaarraattaa  sszzeerriinntt  kkeellll  iimmááddkkoozznnuunnkk.. Ha szükséges, Isten 
hegyeket fog megmozgatni az érdekünkben, de ennek meg kell egyezni az Ő szent aka-
ratával. Egy biztos, Isten kinyilatkoztatott akarata nem fog ellentmondani annak, ami 
meg van írva az Igében. Ha Isten akaratát leírva látjuk, akkor azért nem kell imádkozni. 
Ha azt szeretnénk megtudni, hogy mi Isten akarata az életünkre, azért imádkozni kell, 
és Isten útmutatást fog adni. De a Szent Szellem soha nem szól az Igével ellentétesen. 
Tehát imádkoznak a szentek Isten akaratában, és imádkoznak Isten akaratán kívül is. 

KERÜLENDŐ IMÁK — Az Írásokban találhatók olyan imádságok, amelyek Isten aka-
ratán kívül estek, és ezért nem nyertek megválaszolást. � Illés a haláláért imádko-
zott, amikor Jézabel elől menekült. (1Kir. 19,4–8) De az elkeseredés idején nem fel-
adni kell, hanem erőért kell imádkozni. � Isten nem válaszolta meg azoknak az imá-
ját, akik ellenszegültek az Ő akaratának, és folyamatosan megszegték a törvényt. 
(Jer. 14,11) � Isten nem tudja megáldani a mohóság és a telhetetlenség által moti-
vált imádságot. (1Tim. 6,10. Luk. 12,13-21. Péld. 20,21) � Az újszövetségben veszé-
lyes jeleket kérni, mert e világ istene könnyen megtéveszthet. A hívőknek a Szent 
Szellem vezetését kell követniük. (Mát. 16,1-4) � Jézus ellenezte a törtetés által 
motivált imát, mert Isten királyságában nincs helye a versengésnek. (Márk 10,35-37) 

IMÁDKOZANDÓ TÉMÁK — Ha fontos tudnunk, hogy miért ne imádkozzunk, akkor 
ugyanúgy lényeges azt is ismernünk, hogy miért imádkozzunk. Néhány alapelvet talá-
lunk a Miatyánkban, de az Írások más célú imát is említenek. Ezek közül álljon itt 
néhány: � A Szent Szellem keresztséget kérni kell, mert nélküle nem lehet hatéko-
nyan imádkozni és nem tudunk a krisztusi győzelemben járni. (Luk. 11,13) � Isteni 
cselekedet az, amikor imádkozunk az ellenségeinkért. (Mát. 5,44) � Istentől kérnünk 
kell aratómunkásokat, akik elviszik az örömhírt a föld végső határáig. (Luk. 10,2) � 
Támogatnunk kell a hitben elgyengült, vagy a megpróbáltatás alatt levő testvéreinket. 
� Az Evangélium szolgálóit is nagyon fontos támogatni imádsággal. (Csel. 12,5-11) � 
A politikai vezetőket azért szükséges imával körbevenni, hogy jól végezhessék a mun-
kájukat és a döntéseikkel a mi érdekeinket szolgálják. (1Tim. 2,1-3) � Isten azt 
szeretné, hogy Krisztus Teste teljes egységben legyen. (Ján. 17,21) � Imádkozzunk a 
betegek gyógyulásáért, és a csodák megnyitják a szíveket Jézus befogadására.     —bf— 
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AZ IMA TITKA 


