KERESZTÉNY HÍREK
BILL KAISER KONFERENCIA — A gyülekezetünk is
képviseltette magát (kép balról) a november 6-i
budapesti
összejövetelen,
ahol
rendszeresen
visszatérı vendégként Bill Kaiser bibliatanító szolgált.
TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTVA — „Mert ha
nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik,
de az értelmem gyümölcstelen.” (1Kor. 14,14)
A nyelveken szólás az újjászületett és
Szellemmel teljes ember egyik személyes és
közvetlen kapcsolata Istennel. MRI-vel megvizsgálták
nyelveken imádkozó hívek agymőködését. A kutató összehasonlította, van-e az
agytevékenységben különbség, ha értelemmel, illetve ha nyelveken imádkoznak. És lın
csoda, megállapította, hogy az utóbbinál nincs az elsı lebenyben olyan agyi mőködés,
mint az értelembıl fakadó imánál. A buddhista szerzetesek meditációjától is
különbözik, mert azok erısen koncentrálnak, és az is agyi tevékenység.
ÁLOM — A napokban egyik álmom foglalkoztatott. Egy
szılılugast láttam, tele gyönyörő sárga és piros fürtökkel. Azon
döbbentem meg, hogy hiszen még meg sem metszettem, és
ennek ellenére máris lehet szüretelni! A Józsué 24,13 igeversére
emlékeztet ez az üzenet. Az utolsó idıkben rendkívül fontos a
Menny Királysága számára, hogy kiárasszuk a hitünket a lelkek és
az anyagiak bıséges aratására.
BÉKEVÁR EGYESÜLET — November 14-én tizennégy alapító taggal megalakult
közhasznú egyesületünk, amelyhez elöljáróink is zöld utat adtak. Nem mi vagyunk az elsı
gyülekezet, akik civil szervezetet hoztak létre a szolgálat elımozdítására. A bírósági
bejegyzés folyamatban van. Infó: http://www.freeweb.hu/bekevar/egyesulet.htm

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 – Mobil: 70/259-1348 – E-mail: 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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Jézus az egyedüli Messiás! Boldog Karácsonyt!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2010. december

AZ ÜNNEPEK ÜNNEPE
Kinek jutna eszébe születésnapi ünnepséget rendezni az
ünnepelt nélkül? Tudnánk-e örömet szerezni az ajándékkal,
ha nincs kinek átnyújtanunk? A világban élık sajnos mégis ezt
teszik. A gyertyák még szinte le sem égnek és számukra máris
ellobbant az ünnep, kihunyt a fény. Vajon lehet-e karácsonyt ünnepelni
Jézus Krisztus nélkül? Erıfeszítésünkkel ki tud-e tartani az emberi szeretet a
következı karácsonyig? Hordozhatjuk-e tenyerünk közé rejtve az ünnepi gyertyák melegét egy egész éven át? Ezek és az ehhez hasonló kérdések különösen
aktuálisak a jelenlegi bibliai idıciklus, a kegyelem idıkorszakának végén.
Két évezrede a Teremtı lehajolt az Édenben elbukott emberhez és átnyújtotta
legnagyobb ajándékát: az egyszülött Fiát! Pontosan azt, akire a szívünk legmélyén
mindig is vágytunk. A szeretet és a kegyelem együttes ajándékát: Jézus Krisztust, a
Megváltónkat, Üdvözítınket. İbenne adatott az
Istennel való közösségünk helyreállításának
egyedüli lehetısége. Isten Fiának világra jöttét
anno senki nem ünnepelte Betlehemben. Viszont a
Messiás megszületésének örömére messzi földrıl
érkeztek bölcsek és pásztorok, hogy ajándékaikkal
tiszteletüket fejezzék ki az urak Ura elıtt.
Isten mindenki számára készítette a legesleghatalmasabb megelevenítı, élı ajándékát:
„… egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen
İbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (Ján. 3,16) Aki befogadja a szívébe
Jézus Krisztust, az üdvözül és számára az év
minden napja az isteni fajta szeretet ünnepévé
válik. A hívık számára a karácsonyi gyertyák fénye születésnapot ünnepel; a legjobb
és leghőségesebb barátét, aki velünk van örömeinkben és nehézségeinkben egyaránt.
Jézus Krisztus tanított meg bennünket igazából örülni és szeretni. Az új szövetség
parancsaként adta számunkra a szeretet királyi törvényét: miként szeressünk
másokat, köztük a rosszakaróinkat is. (Ján. 13,34-35) Tıle van a békességünk, İ
világítja meg lépéseinket. Megeshet, hogy nincs mindenkinek lehetısége fenyıt
díszíteni, ajándékot osztani. De a legnagyobb és legszentebb ajándékot az
újjászületett hívık már a szívükben hordozzák és ırzik.
A tiéd is lehet! Nem kell sok évet élned ahhoz, hogy felfedezz a
szíved mélyén egy őrt, amit ennek a világnak a dolgai soha nem
képesek betölteni. Ez a hely egyedül a világmindenség Teremtıje
számára van fenntartva, hogy a nekünk ajándékozott Fia által
személyesen lakozzon mindegyikünkben. A Messiás nem fogja magát
rád erıltetni, azt akarja, hogy te hívd be İt! Ne késlekedj hát!
-bf1

A HATALOM ALKALMAZÁSA
„… atyámfiai, legyetek erısek az Úrban, és az İ hatalmának erejében.” — Efézus 6,10
A Krisztusban kapott hatalomról szóló sorozat
e részében gyakorlati példákat merítünk Kenneth
Hagin: Gyızedelmes Gyülekezet címő könyvébıl,
hogy szemlélhessük, miként kell foglalkozniuk a
hívıknek a sátáni erıkkel.
1./ Megnyílni a sötétség erıinek
Kenneth Hagin tiszteletes beszámolt arról,
hogy veje sajnálatos módon képtelen volt
huzamosabb ideig ugyanazzal foglalkozni. Egy
Lázár
feltámasztása jojó keresztény volt (egyszer lent, másszor fent)
a munkahelyét és gyülekezetét tekintve is.
Problémái abból adódtak, hogy engedett egy gonosz szellemnek. Az Úr Jézus megmutatta
Haginnek azt, amikor vejét három démon követte. Egyik pillanatban megnyílt az egyik
démonnak, majd késıbb kiigazította magát. Azután egy másik démonnak nyílt meg és
engedett neki. Ezért úgy tőnt, mintha tudathasadásos lenne.
Az ember szabadon választhat, hogy kinek nyílik meg és kit követ. A Máté
evangéliumban látunk erre egy esetet, amikor Péter egyszer a Szent Szellemnek (Mát.
16,16-17), utána pedig egy démonnak nyílt meg (Mát. 16,22-23). Jézus arra utasítja a
benne hívıket, hogy szóljanak, parancsoljanak az İ NEVE által! Mivel a szellemvilágban
nincs távolság, ezért bárhol imádkozhatunk egy helyzetért. A feltámadt Jézus NEVÉRE
mindenképp engedelmeskedniük kell a gonosz szellemeknek!
Hagin parancsot adott ki: ‘Jézus nevében megparancsolom mindhárom gonosz
szellemnek, akik követitek a vejemet, hagyjatok fel ezzel és szüntessétek be
mőködéseteket vele szemben!’ És ahogy hatalommal kimondta, a démonok eltőntek
mellıle. Tíz napon belül állást talált, amelyben sikeressé vált és az igazgatóhelyettesi
posztig jutott elıre a ranglétrán. Végül az Úr teljes idejő szolgálója lett.
2./ A test elnyomása
Hagin egyik összejövetelén egy gyomorfekélyes ember állt a gyógyító sorba, hogy
imádkozzon érte. Isten Szelleme kijelentette számára, hogy az illetı testét egy gonosz
szellem nyomja el. A gyülekezetnek elmagyarázta, nehogy téves képet alkossanak: az
újjászületett ember szellemében Jézus lakozik, ezért ott nem lehet démon, de a testét
elnyomhatja. A sátán a betegségek okozója, aki kívülrıl, fekéllyel nyomta el ezt az embert.
Ez a férfi tudtán kívül ajtót nyitott az ördögnek és beengedte az életébe. A tiszteletes
közölte a beteggel, hogy mi az a két dolog, ami zavarja ıt: a gyomorégése és a
lelkiismerete, mert soha nem tisztelte meg Istent a tizedével. Hagin azt a vezetést vette,
hogy ne szolgáljon felé mindaddig, amíg nem tisztázza az Úrral, hogy a Malakiás 3,10 szerint
meg akarja-e tisztelni Teremtıjét a jövedelmének tíz százalékával, vagy sem. Végül is úgy
döntött, hogy engedelmeskedni fog Isten rendelésének.
Emberek tucatjai Istennel szembeni engedetlenségükkel nyitnak ajtót az ellenségnek.
Márpedig a Jakab 4,7 világosan írja, hogy elsıként engedelmeskedjünk Istennek, majd ezt
követıen folytatja, hogy álljunk ellen az ördögnek. Ahogy ez a férfi kiigazította magát,
Hagin a kezét rátéve imádkozott érte és kiőzte a démont. Röntgenfelvétel is bizonyította,
hogy eltőnt a fekély. Bébiétel helyett képessé vált felnıtt ember módjára normálisan
étkezni. (Amikor Istennek engedelmesek vagyunk, akkor az İ oltalmát élvezhetjük.)
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3./ Az elme elnyomása
Egy ízben a gyógyító sorba egy olyan férfi állt, akinek az elméjét egy gonosz
szellem ragadta meg. Mentális problémái voltak, nem tudott aludni, az idegei kezdték
felmondani a szolgálatot. Már beutalója is volt az elmegyógyintézetbe. A szellemek
megkülönböztetésének ajándéka (1Kor. 12,10) által Isten megmutatta a lelkésznek,
hogy a férfi vállán egy démon ül, és abroncsként szorítja a fejét.
Hagin ezt követıen újra kihívta a gyógyító sorba az illetıt, és a gonosz szellemmel
foglalkozott, nem az emberrel. (Ef. 6,12) Élt a krisztusi hatalmával: ‘Te gonosz szellem,
aki elnyomtad és megkötözted ezt az embert, Jézus nevében megparancsolom, hogy
engedd el ıt! Jézus nevében most vedd le a kezedet az elméjérıl!’
A démon elengedte áldozatát, a földre esve nyöszörgött, majd felkiáltott: ‘Én ezt
nem akarom. De ha ezt mondod, tudom, meg kell tennem.’ Hagin folytatta az imát:
‘Nemcsak ıt, ezt a helyiséget is hagyd el, a Jézus nevében!’ Erre a kis ördög felkelt és
kiszaladt a terembıl. A férfi úgy érezte, hogy egy vaspánt hullott le a fejérıl, és teljesen
szabaddá vált. Nem volt többé szüksége az elmegyógyintézeti kezelésre. (Nem minden
elmebetegséget okoz démon, de ebben az esetben ez történt.)
/folytatjuk/

PRÓFÉCIA
IMAKONFERENCIA — Budapest, 2010. november 13.
Az Úrnak a Szelleme mozdul azoknak az életében, akik keresik
és kutatják. Keressetek és kopogtassatok, és ajtó nyittatik. És
találtok, és az ajtó megnyittatik. Fogadjátok el! Az ajtó nyitva, és
ha keresztüllépsz rajta, az Úr dolgaiban növekedni fogsz. Ahogy
lépésrıl lépésre elıre haladsz, és a kezedet ráteszed arra, amid
van, és azt használod, Isten annak növekedést fog adni. Hallelúja!
Ez az az idı, a gyógyulás ideje, ez az az idı, amikor csodák
történnek. Ez az a hely és idı, ahol elfogadhatod, ahol szolgálhatsz.
A növekedés most a miénk — a friss kenet, amelyben mozdulhatunk!
A friss útmutatások, az új tervek elıjönnek, ahogy az elsı lépést megteszed. Ki lesz
jelentve neked. Hitrıl hitre lépsz, dicsıségrıl dicsıségre és kegyelemrıl kegyelemre.
Nyúlj ki és lépj elıre! Mindazt, amid van, használd! A megértés, az ajándékok
növekedni fognak. Több, és több, és több lesz! Hallelúja! Áldott legyen az Úr neve!
Látsz engem az Igében, mert az Ige a tükör. Ahogy a tükörbe nézel, az Igébe
nézel; úgy változol el, hogy egyre inkább hozzám hasonlóvá leszel belül és kívül.
Belül már olyan vagy, mint én. Ahogy a tükörbe nézel, úgy elváltozol az én képemre
— a Jézus képére, a Jézus képére!
Mi az, amit az Úr végez? Mit végez ebben az idıben? Mindazt, amit mindig is tett,
keresi és kutatja, ami elveszett! Mert meg van írva: azért jött, hogy megkeresse és
megtartsa, ami elveszett. És kövess engem, és én emberek halászaivá teszlek téged!
Ezt teszi ma is az Úr! Azokat használja, akik követik İt. Kövess engem, és én teszlek
téged emberek halászaivá. Ámen! Dicsérjük az Urat!
És ahogy látod majd, hogy egyre magasabbra és magasabbra jutsz, és ahogy
elmozdítod a korlátokat, korlátok nélkülivé válsz, mert a korlátok csak az elmédben
vannak meg. Vedd le ezeket a határokat az elmédrıl. Engem keress, én adok egy látást
neked. Elvész az én népem, mert látás nélkül való. Ezért közeledjél hozzám, és én is
közeledni fogok hozzád. Közeledj Istenhez, és İ is közeledni fog hozzánk! Töltsd Vele
azt az idıt, keresd azt a látást, keresd azt a célt, és el fogod érni azt a célt. Hallelúja!
3

