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KERESZTÉNY HÍREK  

 

SZEMELGETÉS A KÖRNYÉKÜNK KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL  
�Május 23. szerda, 17:30 óra – Budaörs, Sportcsarnok – Heidi Baker szolgálata (regisztrációs) 

�Június 5-7. – Budapest, KSZE Konferenciaközpont – CfaN utógondozók képzése  
�Augusztus 24-26. – Budapest – CfaN Tűzkonferencia (regisztrációhoz kötött) 

Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus vár rád! 
 

KIVÁLASZTVA — Talán nem mi vagyunk az emberek választása, 
de Jézus itt van, hogy rád mutasson az ujjával, és azt mondja: „Én 
kiválasztottalak, hogy elmenjél és hirdesd Isten Igéjét!” Aki nagyon 
nem jó valamiben, arra azt mondják, hogy egy nagy nulla! Nos, 
amikor Isten elhív valakit, akkor ő még csak egy nulla. De mi történik 
akkor, amikor valaki válaszol a hívásra? Jézus mellé áll. Abban a 
pillanatban felfedezi, hogy Jézus a Nr. 1, és amikor az illető a nulla 

mellé áll, akkor az már 10! Gyere, állj te is a sorba, és az már 100! Ha mind több nulla 
csatlakozik, akkor abból ezer, tízezer, százezer, egymillió, tízmillió lesz. Jézus értéket 
ad minden nullának! Még azt se bánd, ha az utolsó nulla vagy, mert annak van a 
legnagyobb számértéke! Addig, amíg az egyes (Jézus) van előttünk, mindnyájan nagyon 
értékesek vagyunk. De ha elvesszük az egyest, újra csak nullákká leszünk. Ez az, ahogy 
Isten elhív, és ahogy kiválaszt. Ez egy titok, amit meg kell értenünk! Nem számít, hogy 
ki vagy és mi vagy, Jézus nagyon értékessé tesz! Ő hív el, Ő hatalmaz fel, és Ő küld ki, s 
veled lesz mindig, az idők végéig, és a föld határáig. (Ján. 15,16) — Forrás: Reinhard Bonnke 

 

BÖRTÖNMISSZIÓ — Isten túláradó kegyelme folyamatosan megtapasztalható a rá-
csok mögött is! � X. fogvatartott lelkileg összetörve jött el az első missziós alkalom-
ra. Erős bűntudata volt amiatt, hogy öntudatlan állapotban kirabolt egy idős hölgyet. 
Felkínáltuk az üdvösség lehetőségét. Ő megnyitotta a szívét és befogadta Jézust élete 
Urának. Hatalmas megtapasztalásban volt része, úgy érezte, hogy súlyos kövek estek 
le róla! � Y. egy olyan zárkatársat kapott, aki gyilkosság vádjával került a bíróság 
elé. Ebből kifolyólag fenntartásai voltak vele szemben, és a félelem is megkörnyékez-
te, mert a szemében gonoszságot látott. A zárkatársa kezdetben nem fogadta el tőle 
Isten Igéjét. Együtt imádkoztunk a távol levő társáért, megkötöttük felette a sötétség 
erőit. Két hét múlva Y. arról számolt be, hogy társa már kézbe vette a Bibliát, ami 
arra utal, hogy megtört felette az ellenség ereje és megnyílt a szíve az Úrnak! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Áldott pünkösdi ünnepeket! 

      
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2018. május 

 

JÉZUS TITOKZATOS 40 NAPJA 
 

„Sok más jelt is tett ugyan Jézus az Ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva eb-
ben a könyvben. … sok jel által meg is mutatta, hogy Ő él…” — Ján. 20,30. Csel. 1,3. 

Jézus életének talán legrejtélye-
sebb időszaka az a 40 nap, amelyet 
a feltámadása és a mennybemenetele 
között a földön töltött. Váratlan helye-
ken és közösségekben jelent meg. 

 ELSŐ NAP — A feltámadás nap-
ján Jézus először Mária Magdolnának 
jelent meg, de nem engedte, hogy 
megérintse. (Ján. 20,11-18) Ugyane-
zen a napon még egyszer megjelent 
neki és „a másik Máriának” akik ál-
tal megüzente tanítványainak, hogy 
menjenek Galileába, és ott meglát-
ják Őt. (Mát. 28.) Ezt követően meg-
jelent két tanítványának az emmausi úton. (Luk. 24,13-16) Majd Jézus a zárt ajtón 
keresztül megjelent az apostoloknak, megmutatta a sebeit, engedte magát megérin-
teni, és együtt is evett velük. (Luk. 24,36-43; Ján. 20,19-23) Abból, hogy a tanítványok 
— Máriával ellentétben — megérinthették Jézust, arra következtethetünk, hogy idő-
közben Ő már fenn járt az Atyánál, hogy felvigye a szent vérét a Szentek Szentjébe.  

TOVÁBBI NAPOK — „Nyolc nap múlva” Jézus újra a zárt ajtókon keresztül jelent 
meg a tanítványok előtt, ekkor megmutatta Tamásnak a sebeit. (Ján. 20,26-29; 1Kor. 
15,5) A következő találkozásra már Galileában került sor, a Tiberiás tengernél, ahol a 
tanítványok sikertelenül halásztak éjszaka. (Ján. 21.) Szintén Galileában történt egy 
hegyen az a találkozás, amely során Jézus kiküldte a tizenegy apostolát, hogy „tegye-
tek tanítványokká minden népeket”. (Mát. 28,16-20) Pál apostol egyik i.sz. 53-57 kö-
zött írt leveléből kiderül még, hogy tömegek is láthatták Jézust. (1Kor. 15,6) Ugyan-
ebből a levélből tudjuk, hogy Jézus megjelent testvérének, Jakabnak is. (1Kor. 15,7). 
Minden bizonnyal ezen kívül még több találkozásra is sor került, mert Jézus „sok jel 
által meg is mutatta, hogy ő él”. (Csel. 1,3-8) A tizenegy apostolt már előzetesen ré-
szesítette a pünkösdi megtapasztalásból, amikor „rájuk lehelt”. (Ján. 20,22)  

UTOLSÓ NAP — A feltámadás utáni negyvenedik napon Jézus és tanítványai újra 
Jeruzsálemben találkoztak, ahol az Olajfák hegyének keleti oldalán, Bethániához kö-
zel elbúcsúzott tőlük: „felemelvén az ő kezeit, megáldotta őket. És lőn, amint áldotta 
őket, felviteték a mennybe”. (Luk. 24,50-51). Ugyanezt az eseményt Lukács az Apos-
tolok cselekedetiben is feljegyezte. (Csel. 1,9) Jézus ugyan eltűnt a felhőkben, de ta-
nítványai követték az utasítását, ami így hangzott: „…el ne menjenek Jeruzsálemből, 
hanem várják be az Atyának ígéretét”. (Csel. 1,4). Ez tíz nappal később, pünkösd ün-
nepén következett be, amikor kitöltetett a Szent Szellem.   Forrás: Internet 

 

 

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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MIT LÁTOTT A SÁTÁN PÜNKÖSD NAPJÁN? 

 

„Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához ha-
sonlatosak legyenek, hogy Ő legyen az elsőszülött sok atyafi között.” — Róma 8,29. 

Egy pünkösdi történéseket bemuta-
tó gondolatokat adunk közre E. W. Ke-
nyon: Mi történt a kereszttől a trónig 
című, kijelentésekkel teli könyvéből. 

FELTÁMADÁS — A sátán addig szí-
totta a főpapság önző szívét, amíg 
irigy eszeveszettségükben keresztre 
nem feszítették Jézust. Az Atya a Fiára 
helyezte a világ bűneit. Jézus egyedül 
maradt. Isten hátat fordított Neki. A 
sátán diadalmasan vitte Jézus Szelle-
mét az alvilág sötét bugyraiba. Min-

den szenvedés és gyötrelem, amit a pokol képes volt előállítani, Jézusra lett halmoz-
va. Amikor már elszenvedte a pokol halálgyötrelmeit három nap és három éjszaka, az 
Univerzum Legfelsőbb Bírósága (Isten) azt kiáltotta: „Elég! Kifizette a büntetést, és 
eleget tett az igazság követelményeinek!”. Így a sátán megigazultan látta Jézust. Isten 
élővé tette Őt szellemben, az alvilág seregeinek a jelenlétében. Jézus új teremtéssé 
lett. (Kol. 1,18) Jézus a pokolban született újjá, Ő volt az elsőszülött. A Kolossé 2,15 
széljegyzete így írja le Jézus győzelmét: „Levetette magáról a fejedelemségeket és a 
hatalmasságokat, nyilvánosan nevetségessé tette őket, diadalmaskodott felettük ab-
ban.” A sátán legyőzetett! (Zsid. 2,15) Jézus megbénította a sátán halálosztó hatal-
mát. Ő foglyokat (az Ábrahám kebelén levőket) vitt a mennybe az Atyához. (Ef. 4,8) 
Jézus legyőzte a pokol seregeit. Ő volt a mi helyettesítőnk.  

FELSŐHÁZ — A Felsőházban a sátán szemtanúja volt az eredményeknek. Látta, 
ahogy a férfiak és a nők újjá lettek teremtve. Látta, hogy megkapták az Örök Életet. 
Látta, hogy a bűneiket Jézus vére úgy eltörölte, megsemmisítette, mintha soha nem 
is létezett volna. Látta a Szent Szellem erejét és működését az emberekben. A sátán 
ráébredt arra, hogy az új teremtmények uralkodnak felette. Rájött, hogy ezek a 
férfiak és nők törvényes jogot kaptak arra, hogy használják Jézus nevét. Ezek a fér-
fiak és nők a Felsőházban képesek lesznek véghezvinni ugyanazokat a csodákat, ami-
ket Jézus tett a földi élete során. A sátán feltehetően emlékezett arra, amikor Jézus 
azt mondta: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” Jézus volt a pokol 
ura és az új teremtés emberei megkapták ezt a hatalmat. Örömmel teli szíveket látott 
ott, ahol a könny volt addig az egyetlen ital. Látta, hogy a legyőzöttekből urak lettek. 
Látta, ahogy az ő rabszolgái levetették a bilincseiket. Látta, ahogy a nyomorúsággal teli 
otthonok kis mennyországokká alakultak át. Látta foglyait megszabadulni. Látta az em-
bereket új teremtményekké válni. S ezek az új teremtmények jézusi emberekké lettek. 
Úgy látták a nem létező dolgokat, mint létezőket, s azok valóságba jöttek. És úgy te-
kintettek a létező problémákra, mint nem lévőkre, és azok megszűntek létezni. Látta a 
hit növekedését ott, ahol a kételkedés és a félelem ült a trónon éveken keresztül. Lát-
ta, hogy az embereknek egy új fajtája, egy új faj jött létre. Látta, hogy az újjászületés 
megtörtént. Látta, hogy Isten kivette az embereket az ő hatalmából és megtöltötte sze-
retettel a szívüket, ahol addig a gyűlölet uralkodott korlátlanul. Látta, hogy korlát sza-
batott az önzésnek. Látta, hogy a megigazultság valósággá lett. >>>  

PÜNKÖSD TÜZES LÁNGJAI 

 

„Hirtelen zúgás hallatszott az égből… és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Azután 
lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rászálltak mindenkire.”  — Csel. 2,2-3. EFO 

PÜNKÖSD — A legkülönösebb az volt, hogy 
férfiak és nők Isten jelenlétében állnak bűn-
tudat, kisebbrendűség vagy kárhoztatás ér-
zése nélkül. Ez az alapjáig rázta meg a pok-
lot. Egy új nyelv szólalt meg az új teremtés 
családjában. Egy olyan nyelv, melyet a sze-
retet szavai itatnak át. Látta, hogy az em-
berek királyokként uralkodnak az életnek eb-
ben az új birodalmában. Látta, hogy ez az 
újfajta szeretet eluralkodik az embereken. 
A sátán megölte Jézust, hogy megsemmisít-
se Őt, ám ehelyett Jézus halála és feltáma-
dása egy Új-Teremtés-Családnak adott éle-
tet. Oly gyorsan szaporodtak, hogy rádöbbent arra, meg kell semmisítenie őket, mie-
lőtt a hitükkel és imáikkal teljesen lerombolják a sötétség birodalmát.  

TITOK — Egyszer megkérdezték tőlem: Mit gondolsz, a sátán tudhatta ezt előre? 
Nem tudta, hogy Jézus mit végzett el a kereszten? Nem tudhatta előre, hogy ha Krisz-
tus lemegy a pokolba, legyőzi őt? Erre a választ az Amerikai Javított Kiadás adja meg: 
„És, hogy minden emberrel megláttassa, hogy mi az ő titkának kinyilatkoztatása, ami 
korszakokon át el volt rejtve Istenben, aki mindeneket teremtett; azzal a szándékkal, 
hogy most az egyház által tudassa a magasságokban lévő fejedelemségekkel és hatal-
masságokkal Isten sokféle bölcsességét, azzal az örökkévaló céllal, amit elhatározott 
a mi Urunkban, Jézus Krisztusban.” (Ef. 3,9–10) Valahányszor elpusztított egy keresz-
tényt, ez megszült egy másikat. Jobban rettegett Isten Igéjétől az új teremtés embe-
reinek ajkán, mint bármi mástól, amivel valaha is szembesült. Korlátozni próbálta az 
igehirdetést. Ahol valaha is megengedték, hogy prédikáljanak ebben a névben, ez jé-
zusi embereket szült meg. A sötét korszakként ismert hétszáz év alatt a sátán eltorzí-
totta az Igét. Luther szülte meg újra. Manapság az Ige sok országban látszólag el lett 
pusztítva, mégis megmaradt néhány ember szívében. A sátán látta, hogy ezek a jézusi 
emberek táplálkoznak az Igével és így mindinkább olyanokká váltak, mint a Mester. Az 
Ige korlátozása meg fogja állítani a hívők növekedését. Most már tudja, hogy mi az ő 
feladata. Most már láthatod, hogy miben áll a hívők szolgálata, nekünk kell átadnunk 
az élő Igét az embereknek, mert semmi más nem veheti át a helyét. 

VÉGEREDMÉNY — A sátán volt az emberi faj ura a bűnbeeséstől a keresztig. Azt 
hitte, hogy a kereszten legyőzte Jézust, aki korábban azt mondta: „Távozz tőlem, sá-
tán!” Ugyanő parancsolta meg a démonoknak: „Jöjjetek ki belőle!” A sátán azt hitte, 
hogy a kereszten Jézus ki van szolgáltatva az ő hatalmának. Három napon és három 
éjszakán keresztül a sátán meggyötörte Jézust, majd azt látta, hogy kiszabadul a sö-
tétség erőiből, megfosztja őt a hatalmától, és feltámad a halálból. Ezután egy különös 
dolog történt meg a Felsőházban. Látta a bűn eltörlését, a férfiak és a nők újjáterem-
tését. Látta, hogy megkapják Isten természetét. Istennek az a mása látható ezekben 
az újjáteremtett emberekben, amit Ádám elveszített. A Felsőház jelenti a sátán örök 
vereségét, amin bizonyára megdöbbent. Tudta, hogy ettől fogva olyan hívőkkel kell majd 
hadakoznia, akik rendelkeznek azzal a hatalommal, amit Jézus adott át.   Forrás: Kenyon 
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