LÉGY ARATÓMUNKÁS! — Sok üdvösség születik az utcai
evangelizációk során, amikor a hívık egyénileg vezetik az
Úrhoz az elveszetteket! Ez másként nem valósulhat meg, hacsak te nem mész oda hozzájuk! Te vagy az egyetlen az
életükben, aki által az Urat befogadhatják, és örök életet
nyerhetnek. Ha igazi aratómunkás-szívvel tekintesz erre,
akkor komolyan fogod venni, és így tömegek születnek újjá
általad is! Az Úr szeretné, ha Krisztus Teste úgy mőködne,
hogy minden tagja a saját helyén állva elvégezné a rábízott
feladatát. E nemes cél érdekében minden hívınek szolgálnia
kellene azok felé, akik még Krisztus nélkül élnek. Sok munka
vár még, de ebbıl mindenkinek a saját részét kell csak elvégeznie. Az angyalok is támogatnak ebben, mert elénk vezetik a nyitott szívőeket. Továbbá segítségünkre van az a
rajtunk növekedı kenet is, amely megragadja az emberek figyelmét. Rendkívül fontos,
hogy e korszak utolsó napjaiban beteljesüljön az Úr akarata, a lelkek nagy aratása!
ELLENÁLLNI NEKED KELL! — A Jakab 4,7 verse kétséget kizáróan szól hozzád, mint
újjászületett hívıhöz: a Krisztusban kapott hatalmadnál fogva, gyıztes hithuszárként te
állj ellen az ördögnek, a Jézus nevében! Az ellenség életmódszerően körbejárja a
földet, s keresi, kit nyelhet el. (1Pét. 5,8-9) Mivel a kísértés folyamatos, így neked is
egyfolytában ellen kell állnod — ha szükséges, naponta több százszor is — az Igével
összhangban álló hitmegvallásaid által. A részedrıl tanúsított minden egyes ellenállással egy téglát építesz be a védıfalba, amely így egyre magasabbá és vastagabbá válik.
BUZDÍTÁS IMASZOLGÁLATRA — Fıképpen az idısebbeket szeretnénk imaszolgálatra
buzdítani „A legnagyobb mővészet” c. vers soraival: „A legfıbb mővészet, tudod mi? /
Derős szívvel megöregedni! / … / S akkor lelkünk kegyelmes Atyja / nekünk a legszebb
munkát mutatja: / Ha kezed gyenge más munkára, / összekulcsolhatod imára. / Áldást
kérhetsz szeretteidre, / körülötted nagyra, kicsinyre…” Így a korlátozott képességőek is
hasznosnak érezhetik magukat Krisztus Testében, ha otthonaikban beállnak az Úr Jézus
szolgálatába. A ságvári imakör 21.30 órakor kezdıdik, amelybe be lehet csatlakozni a
Facebookon és E-mail alapú Lev-listán keresztül is. Infó: ima.irma51@gmail.com
A Z É LE T LE G F ON T O SA B B K ÉR D É SE : Ki az é l ete d U ra ?
Teremtı Istenem, válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon elimádkozom a
Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, Aki
meghalt az én bőneimért és feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi
utat választom, s a szívemet megnyitom és átadom Neked! Örömmel megvallom, hogy
Jézus az Úr az életemben! İ a Szabadítóm és Gyógyítóm! A hittel elmondott imám által
újjászülettem Krisztusban és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem! Az İ szent vére
megtisztított minden bőntıl. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)
TANULJUNK EGYÜTT A SIKERES ÉLETÉRT! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, vasárnap 15.00 óra (iskoláskorúaknak)
Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: www.ksze.org
Impresszum és elızı számok: www.bekevar-portal.hu E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com
A nagylelkő adományokat köszönjük! — Békevár Egyesület új számlaszáma: 10700749-67761939-51100005
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható.
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Az Úr angyali seregei a mi támogatóink!
A kijelentések származhatnak a Szent Szellemtıl, Isten felkent Igéjébıl és a szolgáló angyalokon keresztül is.

KERESZTÉNY HÍREK

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2013. augusztus

SZELLEMI RÁHATÁSOK, ERİVISZONYOK
„Az Úr angyala tábort jár az İt félık körül és kiszabadítja ıket.” — Zsoltár 34,7
„… Az İ angyalainak parancsolt felıled, hogy ırizzenek téged.” — Lukács 4,10
Mivel Jézus is foglalkozott a bennünket körülvevı szellemi
birodalom dolgaival, így mi sem hagyhatjuk azt figyelmen
kívül. Nem szerencsés, ha tudatlanok vagyunk a szellemi dolgok felıl, mert könnyen a kárát láthatjuk. Ezért szükséges
megkülönböztetnünk a gondolataink forrását, amelyek jöhetnek Istentıl, az ördögtıl és a saját elménkbıl. (Jak. 3,15)
A démonoktól életellenes sugallat, míg az angyaloktól
építı ihlet érkezik. Ez a békességrıl ismerhetı fel: az ördög
mindig sürget, Isten viszont csak szelíden tanácsol. A gondolatainkat feltétlenül pórázon kell tartanunk, mert könnyen
elcsatangolhatnak. Törekedj arra, hogy te urald a gondolatvilágodat és ne a sötét gondolatok téged! (Róm. 12,2)
A GONOSZ SZELLEMEK — Az embereket születésüktıl fogva szellemi hatások érik. A
gyermekeket érı ráhatások, befolyások milyenségét az határozza meg, milyen családba
születnek. A démonok igyekeznek ránk befolyást gyakorolni, s akik ennek odaszánják
magukat, azoknak az erıknek a jellemvonásait hordozza. (Pl.: gadarai megszállott)
Ezek a démonok olyanok, mint kis felhıcskék a fejünkön, amelyek rendszerességgel
romboló információkat irányítanak az elménkbe. Aki hosszasan enged valamilyen hatásnak, az magát teljesen a befolyásoló szellemmel fogja azonosítani. Vannak, akik nem állnak ellen, hanem megadják magukat, holott a sátán hadserege Krisztus által legyızetett.
A földön léteznek a sötétség helyei, ahol a kétség és hitetlenség fejedelme uralkodik.
Szinte minden országra igaz, hogy a vezetıket sötét szellemi erık igyekeznek uralni, s
bábként mozgatják ıket, ha tudatlanok efelıl és ennél fogva semmit sem tesznek ellene.
De nem kell odaszánnod magad nekik, ellenállhatsz a befolyásuknak a Jézus neve által!
AZ ÚR ANGYALAI — A hívıknek Isten Szellemének kell odaszánniuk magukat, és İt
követni! Minden újjászületett hívı rendelkezik ırzı angyallal, de ezen felül még angyali
seregek is állnak a rendelkezésükre. (Zsid. 1,14) Léteznek továbbá harcos, illetıleg hírvivı angyalok, de még sok más munka is folyik Isten tökéletes királyságában. Hatalmas
szervezetben, isteni rendben munkálkodnak, óriási tőzszekerekkel kísérnek útjainkon.
A szolgáló szellemek a hittel kimondott Igére cselekszenek. A kulcs tehát ez: a
szánkból el kell hangzania az Igének. Ez fogja az angyalokat munkára sarkallni. Vagyis
a szolgáló szellemedhez szólhatsz, a Jézus nevében! Felhatalmazhatod ıt arra, hogy
megvédje a szeretteidet, továbbá elhozza neked azt, amire megkéred ıt.
A Szent Szellem mozgósítja az angyali seregeinket, hogy az imáinkban elhangzottakat kivitelezze. Ha késlekedik egy imaválasz, akkor az áttörés angyalának a segítségét kérheted. A krisztusi gyızelem hozzánk tartozik, mert a menny erıforrásait Isten
a rendelkezésünkre bocsátotta. A Nagyobb bennünk lakik, tehát élj a hatalmaddal!
Tiltsd meg Jézus nevében az ördög munkáit, s rendeld ki az angyalokat a segítségedre.
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„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.”— Máté 18,19
Elérkeztünk az ÁLDÁSÖZÖN tanítássorozatunk legizgalmasabb részéhez, a banki kivéthez, amelynek három módja a következı: 1./ a megegyezés ereje, 2./ a
megvallás ereje, 3./ az Igén alapuló elváró hit.
KIVÉT A MEGEGYEZÉS EREJE ALAPJÁN — Igen fontos
dologról beszél Jézus a Máté 18,19 igeversben. Nem
elıször mondta a tanítványoknak, hogy az egy akaraton
mondott imának milyen óriási ereje van. Addig sulykolta
ezt a szívükbe, amíg errıl megértést nem kaptak.
Az „egy akarat” azt is jelenti, hogy egyetértésre
illetve összhangra jutni valakivel, megállapodni valamilyen stratégia felöl. A hadászatban a katonai vezetık is
összehangolják erıiket, hogy a leghatásosabban tudjanak fellépni az adott helyzetben.
Az egyetértéshez egy olyan társ szükséges, aki szilárdan kitart az Igén és azon a
megegyezésen, amiben megállapodtatok. Olyan szilárdnak kell lenni mindkét félnek,
mint a százéves tölgyfa, amelyet a legvadabb vihar sem képes kimozdítani a helyérıl.
Jézus még a lehetetlent is megteszi, ha két hívı tántoríthatatlan abban a dologban,
amiben megegyeztek. Az egy akaraton mondott imának hatalmas ereje van. Az egységben
rejlı erıt szemlélteti az 5Mózes 32,30 Ige is: „egy megfutamít ezret, kettı tízezret”.
Azért fontos a mennyei betét, hogy legyen honnan kivenni. Könnyő már tulajdonosként kezelni az Úrnál nyitott folyószámlát, ha azt létrehoztad, és van is rajta
fedezet. Ha létezı a mennyei folyószámlád, akkor szükséges idıben hozzányúlhatsz.
Határozd meg az igényelt összeget, lépj egységre valakivel, kötözd meg az ördögöt, küldd ki a pénzért az angyalokat, ragadd meg a választ és dicsérd Istent! Szabadítsd fel az egy akaraton mondott ima erejét, s akkor az mőködni fog az érdekedben.
Mint az életben mindenhol, hibák is elıfordulhatnak. Jakab apostol erre mutat rá:
„Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek…!” (Jak. 4,3) Meg kell tanulni tehát
jól és hatékonyan imádkozni. Két fı hibára szeretnék rávilágítani.
Téves út, ha az egyik fél hiszi ugyan, hogy amiben megegyeztek, az megvan neki,
de a másik fél mindössze csak kételkedve reménykedik. Tehát, amikor egy akaratra
akarsz jutni valakivel, akkor elıtte tisztázzátok azt, hogy az ima végén te azt fogod hitben állítani, hogy az megvan már neked a szellemi birodalomban.
Hibás lépés az, amikor a keresztények ugyan megállapodnak egy konkrét dologban,
de nem kérik azt egy akaraton. Felkérik a hittestvért: Légy velem egy akaraton, mert
nekem nagy szükségem van egy dologra. Mire a másik válasza: Hallelúja, megvan az
neked! Elhangzott-e ebben a mozzanatban kérés? Az Ige ugyanis azt mondja, hogy kérni
kell, mégpedig egy akaraton. Ezen is el lehet csúszni, s akkor nem jön a várva várt válasz.
Mindkét félnek szilárdan el kell köteleznie magát az óhajtott dolog mellett, s akkor
az valóságba fog jönni. A megállapodásukhoz hőnek kell lenniük. Amíg nem veszed komolyan az imatársaddal az egyezményt, addig az ügyed holtpontra fog jutni.
Az Ige a garancia az ima megválaszolására, ha két hívı egységre lép és a hitüket a
jelenben gyakorolják abban, amiért imádkoztak. Ha ezt a megállapodást egyikük sem
bontja fel, akkor Jézus — ígéretéhez híven — beteljesíti azt. (Ján. 14,13-14)
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Isten hittermelı Igéjét kell az emberekbe elplántálni, mert ez a segítségnyújtásnak a leghatékonyabb módja!

ÁLDÁSÖZÖN — banki kivét 1.

KÍVÁNSÁGAINK BETELJESÜLÉSE
„Azért [én Jézus] mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek,
hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.” — Márk 11,24
A Márk 11,24-es vers nagyon izgalmas, mivel ugyanazon
versen belül kétféle igeidı (múlt és jövı) is szerepel. Felmerül a kérdés: fogantatás nélkül lehet-e szülésre készülni?
Nem, mert semmi sem fog megszületni, ha nincs fogantatás!
Tudniillik a Márk 11,24-es vers azt mondja: higgyétek,
hogy az ima pillanatában megkaptátok (múlt idı), és meglesz
(jövı idı) az néktek. Az alábbi két lépés nem cserélhetı fel:
1./ Elsıként a szellemi világban a hitünkkel nekünk meg
kell teremtenünk az óhajtott dolgot. Tehát a kívánságnak
elıször meg kell foganni a nem látható világban.
2./ Másodjára a hit szállítóeszközével a valóságba kell
hoznunk azt, ami a szellemi világban már megfogant. Azaz
közre kell mőködnünk a meglévı dolog születésében.
A „megkaptátok” kifejezés — a görög nyelvben a ‘lambanó’ szó — azt jelenti, hogy
el kell venni. Tehát a hit imájára elıször a szellemvilágban a vágyott dolognak meg kell
fogannia — azaz már az ima során hinned kell, hogy megvalósult —, majd hittel el kell
venned azt. Át kell hoznod a hiteddel a fizikai világba, hogy az kézzelfoghatóvá váljon.
Két példa erre: az egyik a világ, a másik az ember teremtése. Pontosan ugyanúgy
történt mindkettı, ahogyan a fenti két lépésben rögzítve van. Mindegyikük alátámasztható legalább két-három verssel. Mert Izsák is így született meg: Ábrahám hite alapján.
Az ég, a szellemi világ régtıl fogva létezik. (2Pét. 3,5) Majd Isten hittel kimondott
szavára megvalósult a fizikai világ. (1Móz. 1,3-25) Melyik volt elıbb? Isten tervezıasztalán a szellemi birodalom formálódott ki. Mivel a nem látható világ elıbb létezett,
így a fizikai világ a szellemi világnak csak a képmása. (Zsid. 11,3)
Isten egyszerően a teremtı szavával valóságba szólította a fizikai világot. Mindezt
azért tudta megtenni, mert a szellemi világban már léteztek mindezek. Tehát megvolt a fogantatás és már csak a fizikai világnak a megszületése maradt hátra.
Az ember megalkotása a világ megteremtésével megegyezı lépésekben történt.
(1Móz. 1,26) Azt mondta Isten, hogy teremtsünk embert a saját képünkre. İ elsı lépésként az embernek a szellemi lényét valósította meg a menny királyságában.
Második lépésként Isten agyagból készített egy fizikai ‘edényt’, s utána abba belehelyezte az ember szellemét. S itt vagyunk, mint az életre kelt agyagbábunak az utódai. Az ember hármas felépítése: szellem, lélek és test. Az igazi valónk a szellemünk!
Ez a két példa világossá teszi, hogy elıször mindennek a szellemi mivoltában kell
megfoganni, és utána valósulhat meg az a fizikai világban. Amikor mi imában kérünk
valamit, akkor abban a pillanatban hinnünk kell, hogy a szellemi síkon az már elıállt.
Azért áll múlt idıben a „megkaptátok”, mert Isten a folytonos jelenben mőködik.
Ezzel nem azt állítja, hogy a fizikai síkon már megvalósult, hanem a rendelkezésünkre
áll a szellemi világban. Az igazi hazánk amúgy is a szellemi birodalom. Utána a hitünk
jármővével valóságba hozzuk mindazt, ami már megfogant és napvilágra kívánkozik.
Az imáink megválaszolására garancia az, ha Jézus nevében imádkozunk és a jelen
hitben mőködünk! Ezzel a világossággal már sokkal könnyebb megérteni és a gyakorlatban alkalmazni a Márk 11,24 kiteljesedı üzenetét. De ahhoz, hogy képesek legyünk
szellemben mőködni, folytonosan hitben kell járnunk és nem látásban!
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