Az angyal egy csatáról beszélt, mely a szellemvilágban, az egekben zajlott le. Az
angyal nem arra utalt, hogy egy földön élı ember szállt volna szembe vele, hanem az
egek egyik gonosz szellemi vezetıje. A földön volt Perzsia fizikai királysága és ennek
egy ember volt a fejedelme. De közvetlenül a királyság fölött, az egekben volt a
sötétség szellemi királysága, melyet szintén Perzsia királyságának hívtak. Ezt a szellemi
királyságot egy Perzsia fejedelmének nevezett gonosz szellem vezette és ı uralta
Perzsia földi kormányát. Ez az Ige egy egekben lévı szellemi lényrıl beszél, aki egy
földi területet uralt azokon az embereken keresztül, akik megnyitották magukat neki.
Miért nem akarta ez az egekben lévı gonosz szellem, hogy az angyal eljusson
Isten üzenetével Dánielhez? Ugyanazért, amiért ma sem akarják a gonosz szellemek,
hogy Isten üzenete eljusson az emberekhez, a vezetı beosztású személyekhez. Sátán
és seregei nem akarják, hogy Isten akarata ismert legyen a földön és ezért vakítja
meg az emberek elméjét, hogy ne lássák az Evangélium igazságát. (2Kor. 4,4)
Dániel esetében sátán vissza akarta tartani az angyalt attól, hogy megjelentse neki
Isten tervét és szándékát a jövırıl. Amikor Perzsia fejedelme szembeszállt az Úr
angyalával, Isten erısítést küldött egy másik angyal, Mihály által, hogy segítsen a
csatában. (Dán. 10,13) Végül a huszonegyedik napon az angyal átjutott Isten üzenetével
az egekben levı akadályon Dánielhez, mely válasz volt az imádságára. Isten ki akarta
nyilatkoztatni Dánielnek, hogy mi következik be a földön és mi lesz a jövıben.
VÉGKÖVETKEZTETÉS — Láthatjuk, a gonosz szellemek uralhatnak földi kormányokat,
vezetıket. Ez a bibliai igazság a mai napokra is helytálló. Ezért oly elengedhetetlenül
fontos az, hogy a hívık folyamatosan imádkozzanak azokért, akik a hatalmi pozíciókban
vannak. Okkal mondja Isten az 1Timótheus 2,1-3 igeversekben: „Buzdítalak azért, hogy
mindenek elıtt tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden
emberért, királyokért [vezetıkért] és minden hatalomban lévıkért…”

KERESZTÉNY HÍREK
EVANGELIZÁCIÓ — Varga István tart evangelizációs alkalmat a gyülekezet megerısítésére:
— Dég, Általános Iskola udvara, május 16. vasárnap, 14.00 óra
— Ságvár, Általános Iskola tornaterme, május 16. vasárnap, 17.30 óra
A gyógyító istentiszteleti alkalmak nyitottak minden érdeklıdı számára!

AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA
Teremtı Istenem, Eléd állok, és fennhangon imádkozom:
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Megkérlek Jézus,
legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe,
és teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat és
Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom által megváltást
nyertem, és újjászülettem Krisztusban! Az İ szent vére megtisztított minden
bőntıl. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róma 10,9-10)
Szeretettel várunk minden érdeklıdıt a biblia-tanításokra a helyi gyülekezetbe:
DÉG, Sportpálya épülete, hétfı 17.00 – SÁGVÁR, Általános Iskola, csütörtök 17.40
Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió és tévé, videó tanítások
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ ingyenes terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható.
Szerkeszti: Bor Ferenc lelkipásztor – 70/259-1348 – bekevar@fw.hu – www.bekevar.fw.hu
A korábbi számok elérhetık a Békevár webkikötın: www.freeweb.hu/bekevar/ohm.htm

Kérjük, add tovább lapunkat, hogy áldás lehess mások számára!
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PÜNKÖSD — KRISZTUS GYÜLEKEZETI TESTÉNEK SZÜLETÉSNAPJA!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE dégi és ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2010. május

PÜNKÖSD KAPCSÁN A SZENT SZELLEMRİL
„Mert nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas…” — olvashatjuk Mária énekében.
(Luk. 1,49) A hatalmasnak fordított szó a görögben a ’mega lejosz’. Ennek mélyebb
értelme: hatalmas dolgok mindensége, Istennél minden lehetséges. Az
istentiszteletek azért kezdıdnek dicsérettel, mert közénk várjuk az Urat. S ahogy
leszáll a Szent Szellem (Szentlélek), hasonló kapcsolatba kerülünk Vele, mint Mária és
a felházban levık. (Csel. 1,13–15. 2,1–4)
A feltámadását követı ötvenedik napon Jézus elküldte
a megígért Segítıt. A Szent Szellem az elsı pünkösdkor
áradt ki, és azóta Isten erejének képviselıje a földön. Ez a
globális Egyház születésnapja. A Szentháromság harmadik
személye — akit Hatalmasnak nevez az Írás —, csodálatos
dolgokat fog cselekedni, ahogy szellemben imádkozunk.
Amikor nyelveken szólsz, te is Isten hatalmas dolgait
cselekszed. Mária engedelmes szíve tette lehetıvé, hogy
Isten használja ıt, és életet adjon Jézusnak. Amikor
nyelveken imádkozunk, akkor mi adunk teret Jézus életének a családunkban, a
munkánkban, a szolgálatunkban, az életünkben. Legyél te is teljes a Szent Szellemmel,
mert İ hatalmas! Eddig is hatalmas dolgokat tett és a jövıben is tenni fog.
„És lın nagy hirtelenséggel az égbıl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és
eltelé az egész házat…” (Csel. 2,2) Mindennek a kulcsa: a Szent Szellem keresztség
fontossága és dicsısége a ‘zúgó’ és ‘sebesen’ szavakban rejlik.
 A zúgó szél (görögben: echo) az óceán egymás utáni hullámainak zúgását jelképezi.
A Szent Szellem kiáradásai és kijelentései is hullámokban jönnek és az Úr útjain terelnek.
Az Úr hatalmas jelenléte trombitaszóhoz, kürtzengéshez is hasonlítható. Ahogy ez a kenet
folyamatosan kiárad a szolgálatokra, kikürtöljük, hogy a Szent Szellem köztünk van.
 A sebesen (görögben: pöröl) szó jelentése forgószél. Ez olyan, mint egy
hatalmas lehelet kiáradása. Az Isten szent emberei írták le az İ Szellemétıl kapott
prófétikus üzeneteket. (2Pét. 1,24) Amikor nyelveken szólunk, ugyanaz a kenet száll
le ránk, mint azokra, akik leírták a Bibliát. Szellemmel beteljesedve válik érthetıvé a
könyvek Könyve, ami valójában egy isteni alkotás.
A Biblia a csodák könyve, és ha valaki kiveszi belıle a természetfelettit, akkor az
csupán egy vallásos könyv marad. A kereszténység Isten erejének a bemutatása. A
kereszténység csodákból fakad, és csodákban mutatkozik meg. Az emberek legbelül
vágyakoznak arra, hogy megtapasztalhassák az isteni csodákat, mert erre vagyunk
teremtve. Ezek megtapasztalásához elvárásra van szükség.
A korai Gyülekezetben az Evangélium hirdetését csodák követték. Sok gyülekezet
vallja magát teljes-evangéliuminak, de mégsem mindenki mőködik abban. Tehát a
teljességében prédikált Evangélium, amit hirdetünk — mondja Pál —, az erınek
megmutatásában áll. (1Kor. 2,4) Ez bizonyítja azt, hogy az Ige élı, ható és mőködik!
Ünnepeljük meg hát a pünkösdi Szent Szellem kiáradást!
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AZ ELVESZETTEK MEGMENTÉSE
… az Úr… hosszan tőr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek,
hanem hogy mindenki megtérésre jusson. — 2Péter 3,9
Tudjuk az Igébıl, hogy az elveszettek
megmentése Isten akarata — mert Jézus
azért tette le az İ életét, hogy megmentse
az elveszetteket. Ezért, tudván ezt, nem
imádkozhatunk így: ‘Istenem, mentsd meg a
szüleimet. Ne engedd, hogy a pokolba
jussanak, ha ez a Te akaratod. Ha nem ez a
Te akaratod, akkor csak kerüljenek oda.’
Így nem szabad imádkozni! Miért? Mert
ismerjük Isten akaratát ezzel kapcsolatban.
Isten akarata — ami az İ Igéje — világosan kiderül az olyan igerészekbıl, mint a János
3,16 vagy a 2Péter 3,9. Isten akarata az, hogy az emberek üdvösségre jussanak! (1Tim.
2,4) Nagy bátorsággal imádkozhatunk hát ezért. A hívık különösen nagy hatalommal
léphetnek fel, amikor családjuk üdvösségéért imádkoznak.
Amikor a rokonaidért imádkozol, te is használhatsz néhányat a vonatkozó Igékbıl.
Követeld a szeretteid üdvösségét és szabadulását a sötétség fogságából! Kötözd meg a
megtévesztést az életük felett, a Jézus nevében! Kérd az Atyát, hogy küldjön tökéletes
aratómunkásokat az útjukba! Végezetül valami ilyesmit mondhatsz: ‘Ez az a bizodalom,
amellyel Isten iránt vagyunk, hogy ha kérünk valamit az İ akarata szerint, İ meghallgat
minket. Amit én kérek, az Isten akarata szerint való; ezért meghallgat engem. (1Ján.
5,14) Ezt mondja az Ige: „És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk,
hogy megvan nekünk, amit kértünk tıle.” (1Ján. 5,15) Az Ige szerint, én hitben
kijelentem, hogy megkaptam, amit kértem.’
Azután többször nem kell kérni, hanem kezdj el hálát adni értük Istennek. Csodálatos
az, ahogy ez mőködik. Ez nem azt jelenti, hogy az egész családod azonnal az Úrhoz
fordul, de ahogy megállsz hitben, és folyamatosan hálát adsz Istennek, eljön az idı, hogy
be fogják fogadni Jézust a szívükbe és újjá fognak születni Isten kegyelmébıl. (Ef. 2,8-9)

PRÓFÉCIA
Oh, ahogy a Te Szellemed mondja: sok-sok változás jön! Ne legyetek rajta megdöbbenve
sem elámulva, hanem legyetek felkészülve: egyre inkább el lesztek különítve az Úr
számára. Életetekbe változások jönnek — olyan területeken is, amelyeket állandósultnak
véltetek. Sok-sok változás lesz az életetekben; legyetek ezekre felkészülve! Áradjatok
ezekkel, és ne botránkozzatok meg, ne ütközzetek meg semmiben! És ha elveszítitek a
barátaitokat — akik eddig veletek voltak —, csak menjetek tovább! Sok minden történik
majd, de ti menjetek tovább! Elküldtem az Igémet… Mások tovább mennek. Még ez a
kenet is megváltozik az életetek felett, és nagyobb dolgokban fogtok áradni. Lesznek,
akik lemaradnak, mert inkább az életükhöz ragaszkodnak, mint az Úrhoz — ezért elvesztik
az életüket. De azokhoz, akik elırenyomulnak, akik a tervekhez ragaszkodnak, amiket én
készítettem a számukra; az élet és a világosság és a kijelentés jön hozzájuk és csodálatos
élet vár rájuk. Ez az idı eljön. Ne botránkozzatok meg a változásokon, mert sok-sok
változás jön! Jézus nevében, ámen. (Bp. 2010. 04. 05. — Pásztorkonferencia)
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Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ı aratásába. (Luk. 10,2)

EVANGELIZÁCIÓS ÜZENET

A KETTİS KIRÁLYSÁGRÓL
MI A KETTİS KIRÁLYSÁG — és vajon érint ez bennünket is? Az Írásokból tudjuk,
hogy az egek a gonosz szellemek birodalma. (Ef. 6,12) Amikor megérted, hogy Ádám
átengedte uralmát a sátánnak, könnyebben meglátod ezt. A kettıs királyság egy
egekben uralkodó gonosz ’királyságra’ utal, amely hatással van az emberek életére a
földön. Láthatatlan szellemi erık vezetik és uralják a látható földi királyságokban
uralkodó embereket, ha azok megengedik nekik. A mai értelemben a földi királyság
alatt a kormányzó testület tagjait (miniszterelnököt, minisztereket, megyei
közgyőlést, polgármestert, képviselıket, bírókat, karhatalmat, stb.) kell érteni.
Az Efézus 6. tudatja, a földön nem
az emberekkel kell hadakoznunk — nem
az emberek természetével továbbá
személyiségével kell csatároznunk. A
Biblia azt mondja, hogy az egekben
uralkodó
szellemi
dolgokkal
kell
foglalkoznunk. Tehát a kettıs királyság
alatt az értendı, hogy az emberek által
vezetett földi királyságot az egekben
(atmoszféra, világőr) lévı gonosz
szellemi uralkodók (Ef. 2,2) igyekeznek
irányítani és befolyásolni. A kettıs
királyság mőködésérıl az elsı példát
Szellemi hadviselés az egekben
Ezékiel 28. fejezetébıl merítjük.
TÍRUS — Az 1-10. szakasz egy prófétai (isteni) üzenet, mely Ezékiel által adatott
Tírus fejedelmének, egy embernek, aki büszkeségében felfuvalkodott. Tudjuk, hogy ez
Tírus létezı fejedelméhez szól, aki egy királyságot vezetett, mert Isten ezt mondta:
„csak ember vagy”. (Ez. 28,2) Az angyalok és a gonosz szellemek nem emberek. Tehát
Tírusnak ez a fejedelme egy ember, aki ebben az idıben egy földi királyság ura volt.
Ugyanezen fejezet 11-19. verseiben Ezékiel egy másik próféciát is ad, de ez Tírus
’szellemi királyának’ szól, aki nem ember volt. Tírus ’szellemi királya’ egy egekben
uralkodó gonosz szellemi hatalmasság volt. Ez a rész Lucifernek szól. Hiszen Tírus
fejedelme, egy ember, nem járhatott Isten Édenkertjében. Akkor még meg sem
született. Nem, ez a ’Tírus királya’ nem emberre vonatkozik, hanem egy teremtett
lényre, Luciferre; egy bukott szellemi lényre, aki egy földi királyságot irányított és
befolyásolt az egekben lévı uralkodói helyérıl. (Ez. 28,13-15)
A Biblia ezen a két teremtményen — Tírus emberi fejedelmén és Tírus szellemi
királyán (magán Luciferen) — keresztül ad képet a kettıs királyságról. A természetes
földi királyságot emberek vezetik, de azt egy az egekben lévı, gonosz szellemek
uralta királyság igykeszik irányítani, hatalmába keríteni.
PERZSIA — Dániel könyvében egy másik példát találunk a kettıs királyságról.
Dániel böjtölt és kereste Istent. Egy angyal jelent meg neki és kinyilatkoztatást kapott
Istentıl. (Dán. 10,12-13) Perzsia fejedelme — egy gonosz szellemi uralkodó — ellenállt
Isten angyalának az egekben, mert meg akarta akadályozni, hogy eljusson Dánielhez
Isten üzenetével. Bár az angyal azonnal elindult a válasszal, ahogy Dániel elkezdte a
könyörgést, a válaszra mégis várakoznia kellett. Az angyal szavaiból kitőnik a
késlekedés oka: „… Perzsiának fejedelme ellenem állott…” (Dán. 10,13)
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