Jézus az egyedüli út a Mennybe!

KERESZTÉNY HÍREK
A REFORMÁCIÓ NAPJA — Több protestáns egyházban október
31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a
napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom
ajtajára (lásd a képet) a 95 tételét. Magyarországon is
hagyománya van a reformáció megünneplésének ezen a napon,
vagy az ezt követı vasárnapon.
HALLOWEEN — Az Ige egyértelmően mondja: „… meg ne
csaljon minket a sátán; mert jól ismerjük az ı szándékait.”
(2Kor. 2,11) Tudnunk szükséges, hogy az október 31-én tartott
Halloween nem keresztény ünnep! Az eredete a pogány kelta hagyományban
gyökeredzik. A kereszténység elterjedését követıen a hittérítık a keresztény szokásokat
a pogány ünnepekhez igazították, azok betiltása helyett. Így esik egy napra ez a nem
keresztény ünnep a keresztény Mindenszentek ünnepével. A Halloween a boszorkányok,
kísértetek és egyéb gonosz szellemek ünnepe, amelyhez mágiát társítanak. Jelképe a
töklámpás. Európában sokáig feledésbe merült, az utóbbi idıben azonban visszatért.
Ahelyett, hogy homokba dugnánk a fejünket, éljünk az ima lehetıségével, hogy e
hagyományon és szimbólumain keresztül senki ne eshessen az ördög csapdájába!
IMÁDKOZÓK FIGYELMÉBE — Örömmel ajánljuk a következı lehetıségeket minden
imádkozást kedvelı testvérünk részére:
 imakörök: az internetrádió segítségével becsatlakozhattok hétfı, szerda és
péntek délután 17-19 óra között, továbbá kedd és csütörtök délelıtt 10-12 óra között;
 imalánc: otthonainkban péntekenként 9-11 és 21-23 között lehetünk egységben;
 imakonferencia: havonta egy kijelölt szombaton kerül sor a pestszenterzsébeti
Konferenciaközpontban, amelyet az internetrádió is közvetít.
KSZE BIBLIA, KERESİVEL — Egyházunk 5. Biblia-kiadásában már keresni is lehet!
A Károli Gáspár (KSZE) /új/ név alatt található meg: http://biblia.jezusert.com/

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. (Róm. 10,9–10)
Szeretettel várunk minden érdeklıdıt a biblia-tanításokra a helyi gyülekezetbe:
SÁGVÁR, Általános Iskola, csütörtök 17.45 (bejárat a rk. templom felıl)
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 - http://www.bekevar.fw.hu
A korábbi számok elérhetık a Békevár webkikötın: http://www.bekevar.fw.hu/info.htm

Kérjük, add tovább lapunkat, hogy áldás lehess mások számára!
Jézus szavai minden keresztényhez: hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek!
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A HÍVİ EMBER HATALMA 3.
HATALOM JÉZUS NEVÉBEN
„… atyámfiai, legyetek erısek az Úrban, és az İ hatalmának erejében.” — Efézus 6,10
Az evangéliumok rögzítették azt, hogy Jézus
tanított az İ NEVÉNEK használatáról. De a
mennybemenetelét követıen olvashatunk többet
a NÉV gyakorlati alkalmazásáról. Jézus a
Gyülekezetre hagyta a gyıztes NEVET, hogy
tanítványai diadalmaskodhassanak Általa.
Amikor Jézus nevében összejövünk, İ is
jelen van közöttünk. (Mát. 18,20) A Mester a
jövınkrıl prófétált, megnevezve, hogy milyen
hatalmas dolgokat tehetünk az İ NEVÉBEN! A
hívıket ezek a jelek követik, amikor az İ NEVÉT
használják: előzik a sötétség erıit, szellemben
imádkoznak, a mérgezı anyagok nem ártanak
nekik, kézrátétellel imádkoznak és a betegek
meggyógyulnak. (Márk 16,17-18) A János 14,13-14 versek az ördöggel szembeni
követelésre utalnak. Az újjászületett hívık joga és kiváltsága a Jézus NEVÉT használva
szabaddá tenni magukat és másokat. Minden egyes Szellemmel teljes keresztény
felruháztatott ugyanazzal a mennyei erıvel, amellyel Jézus is felkenetett a
bemerítkezésekor. Ezért ennek birtokában mi is ugyanazokat megcselekedhetjük, mint
Jézus! (Ján. 14,12) Kéréseinknek és imáinknak Jézus nevén kell alapulnia. (Ján. 16,23-24)
A NÉV használatára nézzünk néhány esetet. A korai egyházban a Jézus nevébe
keresztelkedtek meg, nem pedig egy felekezetbe. (Csel. 2,38) S miután üdvözültek, Szent
Szellem keresztségben részesültek. (Ennek a vallási megfelelıje az elsıáldozás, bérmálás,
konfirmálás.) Ahogy az apostolok az Ékes kapunál Jézus nevében parancsot adtak ki, az Úr
csodát tett: a születésétıl fogva sánta felugrott és járt! (Csel. 3,6) Pál a NEVET használva (fizikai
ráhatás nélkül) parancsolt és őzte ki a jósló ördögi szellemet egy leányból. (Csel. 16,18)
A Biblia egyértelmően tanítja, hogy mindent Jézus NEVÉBEN cselekedjünk! (Kol.
3,17) Bárminek is állunk neki, kezdjük egy rövidke imával: ’A Jézus nevében
nekiállok…!’ Így biztosíthatunk magunk számára szabad (a démonikus erıktıl mentes)
területet az adott dologhoz. A keresztények tehát Jézus NEVÉBEN rendeletet
hozhatnak, amit ki kell hirdetniük! (2Thess. 3,6) Jézus egy gyıztes név! Sıt mindenek
feletti név, mivelhogy legyızte a pokol erıit! (Fil. 2,9-10)
Már Jézus idejében megtapasztalhatták a tanítványok, hogy a NÉV használata során az
ördögök meghátrálnak. (Luk. 10,17) Tudatosítani kellene, hogy a gyülekezeti korszakban
minden újjászületett hívı kiváltsága használni a feltámadt Jézus NEVÉT! De akik nem
fogadták be Jézust a szívükbe, azoknál ez nem mőködik. Kár úgy utánozni valamit, amihez
nincs meg a felszereltség, mert el fog maradni a várt eredmény. (Csel. 19,13-16) Jézus
NEVE Isten minden újjászületett gyermekének adatott, ezért neked is jogod van használni,
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JÉZUS LÁBAINÁL
A mai rohanó világban mindenkinek számtalan
tennivalója adódik, de nem szabad megengednünk, hogy
bármi is elvonja figyelmünket a leges-legfontosabb
dolgunkról. Koncentráljunk Isten Igéjére, mint ahogy
Mária tette ezt a Mester lábainál. Jézus megintette a
szorgoskodó Mártát, mert nem használta ki a kínálkozó
lehetıséget, hogy jelenlétében idıt töltsön. (Luk.
10,38-42) Minden alkalmat ragadj meg, hogy
közösségben lehess Vele! Mindent tegyél félre annak
érdekében, hogy eljuthass az istentiszteletre! Soha ne keress kifogást a távolmaradásra!
(Zsid. 10,25) Már egy kis engedetlenség is képes a kenet áradását korlátozni. Az Elsıt
tedd az elsı helyre! (Mát. 6,33) Valójában Jézusra van a legfıbb szükségünk!
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Jézus nem ment nyugdíjba, İ ma is éppúgy meggyógyít minden betegséget, mint két évezrede! (Zsid. 13,8)

ha közéjük tartozol. Bátran élj e bibliai igazsággal! Építsd a szívedbe a Krisztustól kapott
hatalommal kapcsolatos Igéket és a gyızelem valóságos lesz a számodra is.
Jézus a felemeltetését követıen az Atya jobbjára ült, amely a hatalom
legmagasabb pontja a világegyetemben. Minden gonosz erı Jézus lábai alatt van! (Ef.
1,19-22) Mi pedig İvele együtt ültettünk, ezért a hatalom hozzánk tartozik. (Ef. 2,6) Így
Jézus NEVÉBEN hatalmunk van az ellenség felett! E NÉVRE köteles engedelmeskedni a
démoni sereg! A NÉV használatával kötözd meg az ellenség minden erejét, gonosz
tervét és szellemét. A pusztító hatástalanná válik a NÉVRE! (Mát. 18,18)
Az Atyától a Fia NEVÉBEN kérhetünk, és İ megcselekszi — tanítja a Biblia. A NÉV által
a mai napokban is csodák történnek, nemcsak a korai egyházban. (Csel. 4,29-30) Istennél
ugyanis nincs változás. (Jak. 1,17) Ha Jézus gyógyított két évezrede, akkor İ ma is
ugyanúgy megcselekszi a csodákat. (Zsid. 13,8) Amikor Jézus nevében gyülekezünk egybe,
İ jelen van közöttünk teljes erejével, hatalmával és szeretetével.
Az akkori uralkodók féltek a NÉVBEN rejlı erıtıl, ezért megtiltották, hogy Jézus nevében
tanítsanak. (Csel. 4,17. 5,28. 5,40) Jézus NEVE által szabadulások történnek ma is! A múlt
század közepén szabadító szolgálatok mőködtek. Mivel egy részük szélsıségekbe csapott át,
így nem mindenki használta tovább a ’szabadító’ megnevezést. A túlzások miatt ugyanis sokan
megbotránkoztak. A szélsıséges fizikai megnyilvánulások sértik Krisztus Testét.
Egyszer egy hölgy elment egy ’megszabadító’ elnevezéső összejövetelre. Addig soha nem
volt problémája, de ott azt mondták neki, hogy démona van. Arra utasították, hogy köhögje
fel és így szabaduljon meg tıle. Mindezt addig tette, míg végül fehér hab jött ki a szájából. Ez
egyáltalán nem igei cselekedet volt, hanem testi, amivel ajtót nyitott az ördögnek és valóban
kapott egy démont. Hónapokig habzott a szája, így nem mert emberek közé menni. Egy
alkalommal Kenneth Hagint kérte meg, hogy imádkozzon érte. İ hozzá sem ért, csak
rámutatott és hatalommal parancsolt: ’A Jézus nevében, gyere ki, te gonosz szellem!’
Azonnal megszőnt a probléma, Jézus NEVÉRE térdet hajtott és eltávozott a démon.
Ajánlatos megvizsgálni, hogy milyen gyülekezetbe mész el. Kérdezd meg az Uradtól,
Jézustól, hogy Krisztus Testében hol jelölte ki számodra a helyedet. Igazán jó hír, hogy az
újjászületett keresztények szellemében Jézus él, és mellette nem jut hely egyetlen
démonnak sem! Két ’dudás’ ugyanis nem fér meg egy csárdában! Viszont elnyomhatják az
ember elméjét és testét, ha nem tanulja meg a Krisztusban kapott hatalmát használni.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a tanítványok újjá nem született
emberekbıl őzték ki a démonokat. Higgy a szellemi újjászületés örök biztonságában!

BIZONYSÁG
SZABADOK A CHILEI BÁNYÁSZOK, ISTEN KEGYELMÉBİL!
„Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai
is az övé.” — Zsoltár 95,4
Több hírrészletbıl készítettünk összefoglalót, hogy minél
teljesebb képet adhassunk közre:
Több chilei bányász is látott egy fehér pillangót, még
mielıtt rájuk omlott volna a bánya. A vájárok úgy
tekintették ezt: ırangyaluk jelent meg és az ebbe vetett
hitük segítette ıket. Mivel 700 méter mélyen nagyon
szokatlan egy ilyen ’jelenség’, éppen ezért úgy vélték,
hogy ez egy jel, mely erıt és hitet adott nekik.
A 19 éves Jimmy, a 33 vájár egyike, felküldött a
mélybıl egy levelet, amelyben ez állt: ’Valójában 34-en
vagyunk, mert Isten soha nem hagyott el minket itt lent.’
Soha nem veszítették el reménységüket a mélységben.
Keresztény csoportok mini bibliákat és nagyítókat
küldtek le a bányászoknak. Lejuttatták a Jézus c. film
audió változatát is 33 darab mp3 lejátszón. A helyi lelkészek szerint ketten átadták
életüket az Úrnak, míg mások elmondták, hogy közelebb
kerültek Istenhez. Így már érthetı, hogy kiszabadulásukkor
miért a társukat akarták elıre engedni: az isteni fajta
szeretet munkálkodott a szívükben.
A vájárok egyforma pólóban voltak, amikor a
felszínre érkeztek. Ezeket az egyik bányász testvére
küldte le nekik. A pólók elején az állt: ’Köszönöm
Uram!’. A hátulján a Zsoltár 95,4 verse alapján ez a
mondat ékeskedett: ’Övé legyen minden dicsıség és
tisztelet!’ A póló ujján pedig ’Jézus’ neve szerepelt.
A kimentett bányászok többsége egy mély szellemi
életrıl és az Istenben való töretlen hitrıl tett
bizonyságot. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a hitük tartotta ıket épségben
és biztonságban a föld mélyén az ott eltöltött 69 nap alatt.
Többen is Istenrıl tettek tanúbizonyságot: Márió azt
mondta, hogy kéz a kézben járnak Istennel. Már az
elzártságuk kezdetén idıt szakítottak arra, hogy naponta
imádkozzanak. A kapszulából kilépve ezt mondta: ’Isten
és az ördög harcolt felettem, és Isten gyızött. Mindvégig
tudtam, hogy ki fognak hozni. Mindvégig hittem az itteni
chilei szakemberekben és a Nagy Teremtıben.’
Carlos a felszínre érkezve azonnal letérdelt, majd az
égre mutatott, hálát adva Istennek, és ugyanígy tett
Omar, akinek egy Biblia is volt a kezében, a sisakjára
pedig ez volt írva: ’Isten él!’ Egy másik sisakon ’Jézus a világosság!’ felirat szerepelt.
Hálás szívvel dicsérjük mi is az Urat, hogy ilyen csodás módon kimentette a föld
alatt rekedt vájárokat. Dicsérjük és dicsıítsük İt, hisz olykor mi is a mélységekbıl
kiáltunk Hozzá, akár a bányászok és meglátjuk szabadítását!
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