SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVİ ESEMÉNYEIBİL
Április 26. szombat, 12 óra – Siófok, Ezüstpart Hotel – Jim Sanders misszionárius
A tavasz folyamán a Ságvár környéki településeken tervezünk evangelizációt
Az „Evangéliumi gyógyító szolgálatra” - felekezettıl függetlenül – hozzátok el a betegeket!
BIZONYSÁG A PÁSZTORI KÖPÖNYEGRİL — Felfigyeltünk arra, hogy a ránk bízott nyáj
egyik szentjének több esetben is a pásztorával történt telefonbeszélgetés közben múlt el
a fejfájása. Meggyızıdésünk, hogy ı ilyenkor a pásztor köpönyege alatt nyer szabadulást
a kínzó tünettıl. Ezért is oly nagy fontosságú egy bibliai gyülekezethez becsatlakozni! -bfA GYÜLEKEZETBE JÁRÁS FONTOSSÁGA — Egy újjászületett keresztény életében a rendszeres gyülekezetbe járást semmi nem pótolhatja, mert ott a Szent Szellem az összevont
hitbıl fakadó erıteljesebb jelenlét révén olyan munkákat végez, amit a hívı otthoni
magányában nem képes megtenni. Mivel az Úr Jézus szolgálói imádkoznak a köpönyegük alá
tartozókért, ezért felajánljuk a net-szolgálatunkhoz való csatlakozásnak a lehetıségét azoknak, akiknek nincs módjuk egy igei gyülekezethez kapcsolódni. A Békevár Levelezı-listákra
feliratkozni a következı linkre kattintva lehet: http://bekevar.x3.hu/info.htm
MÁRCIUS 2. AZ IMA VILÁGNAPJA — Pál apostol int bennünket, hogy elsıként a politikai vezetıkért imádkozzunk. (1Tim. 2,1-2) A polgári vezetık Isten szolgái. (Róm. 13. fej.)
A nehézségek legfıbb oka az, hogy a hívık nem kellıképpen támogatják ıket imáikkal.
1% FELAJÁNLÁS — Elıre is megköszönünk minden nagylelkő támogatást, amelyek az
üdvösség üzenetét hordozó könyveink kiadását segítik elı. Adószámunk: 18151709-1-14.
Február 9-16.
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JÉZUS AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?
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, megtéve az elsı 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 bőntıl és igazzá tett. Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást
és üdvösséget nyertem! Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)
TANULJUNK EGYÜTT A SIKERES ÉLETÉRT! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45
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
Köszönjük a nagylelkő 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 lehetıségével való megáldása!
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A pásztor köpönyege Isten felszerelését rejti! Csak a helyeden tudsz kijelentést venni és növekedni az áldásokban!

KERESZTÉNY HÍREK

A pásztor szolgálata nélkül nincs felnövekedés!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2014. március

A PÁSZTORI KÖPÖNYEG
„És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal [bibliai
ismerettel] ... és többé nem félnek és nem rettegnek...” — Jeremiás 3,15. 23,4.
A PÁSZTORI KÖPÖNYEG valójában egy szolgálati kenet. Ez a mennyei palást meghatározza az
elhívott pozícióját és oltalmazza az alája tartozó
híveket. A Biblia említi a világosság (Zsolt. 104,2), a
dicsıség, az üdvösség és az igazság palástját (Ésa.
61,3. 10.). Illés köpönyegében pedig benne lakozott
Isten ereje. (2Kir. 2,8. 14.) Ahogyan a juhász gondját viseli a legelı juhainak, a pásztor éppoly gonddal kormányozza, táplálja, ırzi a rábízott nyájat. A
pásztori hivatal az újszövetségben az öt szolgálati
ajándék egyike, melyet Jézus a jobb kezében tart.
(Ef. 4,11) Nem a teológiai tanulmányok tesznek valakit alkalmassá a szolgálatra, hanem
Isten rendeli el a szolgálatokat és keni fel az elhívottakat a globális Egyházban.
A FELKENT SZOLGÁLATOKAT a jó gyümölcseirıl lehet felismerni. Az Úr hivatalait
tisztelned szükséges. A szellemileg halott gyülekezetekben a „rabok szabadon bocsátásának” kenete egyáltalán nem lelhetı fel. Csak az tudja megalkuvás nélkül, tisztán
hirdetni az Örömhírt, akit nem emberek neveznek ki, hanem az Úr Jézus. Abba a
gyülekezetbe kell járnod, ahová Isten plántált el téged, mert az „ott helyeden” egy
Tıle rendelt pásztor szolgál feléd. İ ezen a módon tudja elküldeni a növekedésedhez
szükséges tanításokat, amelyek ismeretében a téged jog szerint megilletı bibliai
áldásokat birtokba tudod venni. Egyedül ez, a pásztor köpönyegében jelen levı szent
kenet képes arra, hogy szabaddá tegyen, és jó irányba fordítsa az életedet! Az Úr az İ
szíve szerint adja a pásztorokat. (Jer. 3,15) Minden hívınek szüksége van egy Istentıl
rendelt pásztorra, mert ezen a hivatalon folyik át az a fajta kenet, amely eltávolítja a
félelmet, gyengeséget, kórt, depressziót, terhet, béklyókat, hiányt. (Jer. 23,4) Ha olyan
közösségbe jársz, ahol nincs erre a hivatalra felkent szolgáló, hanem csak „béres”,
akkor ott nem fogod megkapni a mennyei táplálást. (Ján. 10,12)
A SZELLEMI FELNÖVEKEDÉSHEZ magadhoz kell venni az Igét, mint kenyeret. Ez az
egyedüli útja annak, hogy betölthesd az elhívásodat és hatékonnyá válhass Isten királysága számára. Isten senkit nem hív el arra, hogy a sötétségben legyen. Sajnos vannak
olyan megtévesztettek, akik nem járnak gyülekezetbe, mert megsértıdtek vagy a téves
elképzeléseik, illetve mások véleményétıl való félelem visszatartja ıket. (Gal. 1,10) Ha
nem tartozol pásztori köpönyeg alá, akkor lemaradsz Isten áldásairól. Ha például megcsípett egy szúnyog, vajon mondod-e azt, hogy soha többet nem mész ki a kertbe? Nem!
Lásd meg az Írásokból, hogy miért van szükséged pásztorra! (Zsid. 10,25) Az ı „köpönyegében” jelen van a gyógyító kenet, az isteni tanácsadás és sok más képesség. A
pásztorok rendszeresen imádkoznak azokért, akik a köpönyegük alá tartoznak. Amennyiben részesülni kívánsz a felkent szolgáló köpönyegének védelmébıl és áldásaiból, be
kell csatlakoznod az „ott helyedre”! Ez a Jóisten terve a te számodra is! Az Úrtól rendelt pásztor táplál, karján hordoz, és szeretettel terelget téged. (Ésa. 40,11)
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„De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van:
azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.” — Róma 10,8
A hit a szívünkben lakozik és a hangképzı
szerveinket használva a szánkon keresztül árad
ki. A hit valójában összekapcsol két helyszínt, a
szellemünket (szívünket) és a szánkat. A szívünkben levı isteni fajta hit a felszálló pezsgıbuborékhoz hasonlatosan szabadul fel, amikor a
szánkon keresztül kiárasztjuk.
A HIT KIMONDÁSÁVAL többet kell foglalkozni, mint magával a hittel! Ez azért fontos, mert sok kereszténynek ugyan van hite, de mivel nem ismerik kellıképpen a felszabadításának módját, így nem is gyakorolják azt kellı hatékonysággal. Az aktív hit birodalmában összekapcsolódik a szívünk és a szánk a kibocsátott szavak által. A szívünkbıl
hálaéneket zengedezhetünk az Úrnak, ami szintén a szánkon fog kijönni. (Zsolt. 19,4) Ez
valójában egy hitcselekedet, mert egy olyan személyt dicsérünk, akit még nem láttunk
soha. A bölcs szellemő ember okosan és építıen beszél, így maga is növekszik általa.
(Péld. 16,23) Ugyanis a hit az Ige hallásából származik. Ha valaki azért vallásoskodik,
hogy kapjon Istentıl, és nem vigyáz a szavaira, ellentmond a szívbéli hitének, az
semmit sem fog kapni az Úrtól, mert a vallásos erıfeszítések hiábavalóak. (Jak. 1,26)
Amikor a szív és a száj nincs összhangban, az meddıvé teszi a hitet. A meggondolatlan
beszéd pedig egyenesen romboló! (Zsolt. 106,33)
AZ ELMULASZTOTT HITMEGVALLÁSAIKKAL a hívık voltaképpen korlátozzák Istent.
Saját érdekünk, hogy folyamatosan és céltudatos hitmegvallást tegyünk az Ige alapján,
mert azzal serkentjük a kívánt dolognak a valóságba jövetelét. Az Írásokból hasznos
leckét kapunk: ha nem tudsz hitben megnyilvánulni, akkor inkább ne mondj semmit,
mert még elrontanád, vagy rosszabbá tennéd a helyzetedet. Józsué Jerikó felettébb
dicsıséges bevételéig megtiltotta a harcosainak, hogy megnyissák szájukat, így az isteni
terv gyızelemre vitte ıket. (Józs. 6,10) Zakariásnak az Úr bezárta a száját, hogy
kételkedı szavaival nehogy megakadályozza gyermeke megszületését. (Luk. 1,20) A
súnemita asszony sem ejtette ki a száján, hogy a fia meghalt, így feltámadva visszakapta. (2Kir. 4,20-37) Sok esetben a hasznunkra van, ha meg sem szólalunk. A Szent
Szellem megmutatja, hogy mikor kell elhallgatnunk. Ha bizonyos esetekben bölcs dolog
hallgatni, akkor felmerül a kérdés, hogy mit mondjon a hívı, ha beteg, fájdalmai vannak, vagy terhek alatt roskad? A következı példa meg fogja ezt világítani.
PÉLDAÉRTÉKŐ a haldokló fiatal prédikátor esete. Az Úr adott világosságot a számára,
hogy miként tudja érvényre juttatni a bibliai gyógyulását. A megoldás elképesztıen egyszerő, és mégis sokan elbotlanak ezen a területen. A kulcs: amit a szívünk mélyén hiszünk,
mindig azt kell megvallani! Ez a fiatal szolgáló azért nem tudta birtokba venni a gyógyulását, mert amikor a barátai meglátogatták és érdeklıdtek állapota felıl, ı mindig a tényeket sorakoztatta fel. A láthatókat közölte ismerıseivel és ez nem elıre vitte ıt. Csak azt
követıen volt képes a gyógyulását megragadni, miután megvallotta az Igét a betegsége
felett: „Jézus sebeivel elnyertem a gyógyulásomat két évezreddel ezelıtt! Napról-napra
jobban vagyok!” Ez nem hazugság, ilyenkor az Ige valóságát és hatalmát húzzuk rá a tünettel terhelt testre. Amikor a szája és a szívbéli hite összeforrt, akkor valóságba jött a gyógyulása. Az áttörésekhez az igei alapok szerint kell hozzáállni. Ugyanis, ha megfelelı ideig
és megfelelı mennyiségben szóljuk a hit szavát, az megtermi a gyümölcsét és a hit megvallása kiszorítja a félelmet. Amikor a hívık megvallása gyenge és erıtlen, akkor Jézus nem
tud melléjük állni. Egyfolytában az Igét kell szólnunk, hogy sikeresek lehessünk!
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Jézus tanítja (Márk 11,23): ne az utadat álló hegyRİL beszélj, hanem hittel szólj a problémáHOZ, hogy távozzon!

A HIT HASZNÁLATBAN - 3. A szív és száj kapcsolata

A BÖJTÖLİ ÉLET
„Te pedig mikor böjtölsz, […] ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te
Atyád, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz...” — Máté 6,17-18
ÓSZÖVETSÉG — A böjtölést minden korban és minden népnél gyakorolják, fıként
gyász és szorongattatás idején. De a Mózes
elıtti idıkben mégsem található nyoma az
Írásokban. Mózes egyedül az Engesztelés
napi böjtöt rendelte el, de Izrael népe más
esetekben is böjtölt. (3Móz. 23,27) Mi nem
vehetjük fizikai síkon példaként azt, amikor
Mózes (2Móz. 24,18) vagy Jézus (Márk 1,14)
40 napig az Úr jelenlétében böjtölt, mert ık
ezt természetfeletti síkon tették.
ÚJSZÖVETSÉG — Jézus sehol nem rendelt el semmilyen böjtöt. Pál említi, hogy ı
böjtölt (Kor. 11,27), de a Levelekben ezzel kapcsolatban egyetlen utalás sincs a Krisztus
Teste számára. Az Apostolok cselekedeteiben szolgálók felkenetése okán böjtöltek, de
kiviláglik, hogy ezt nem hosszan tették. (Csel. 13-14. fejezet) Bizonyos idıt töltöttek
azzal, hogy Istenre várakoztak. Úgy tőnik, hogy az Úrnak tetszésére lenne, ha félretennénk egy kis idıt arra, hogy neki szolgáljunk. A böjtölés nem változtatja meg Istent,
de segít érzékenyebbé válni a Szent Szellem vezetésére. A böjtölés egy elkülönített idı
arra, hogy Istenre várj. Ha ezt teszed, akkor mindig legyen kifejezett igei célja. Ezek
lehetnek: szolgálni az Úrnak; elhívottakat rendelni a szolgálatba; Isten keresése veszély
idején. Ne böjtölj csak azért, mert valaki ezt mondja.
A Gyülekezet számára nincsenek szigorú szabályok a böjtöt illetıen, Isten fiait
ebben is a Szent Szellem vezeti. (Róm. 8,14) Ha böjtölsz, azt Istennek tedd, titokban.
Az Igében sehol sem böjtöltek ébredésért, Isten hatalmas mozdulásáért. Ahhoz, hogy
lelkeket lehessen megnyerni az Úrnak, az aratónak ki kell mennie bizonyságot tenni és
prédikálni az üdvösséget. Ez esetben közömbös, hogy böjtölsz-e vagy sem. Nem kell
azért sem böjtölnöd, hogy megkapd Jézus nevét, illetve ördögöket őzhess. A böjtölésre
és imádkozásra egyetlen utalás van, mégpedig a házasélettel kapcsolatosan. (1Kor. 7,5)
A böjt nem került bevezetésre, az Írás csak azt tudatja velünk, hogy az emberek éltek
ezzel a lehetıséggel. A hústest nem akar böjtölni. Az ördög sem fog ebben bátorítani,
de elvihet olyan szélsıségbe, hogy a testedet akár kórosan leépítsd.
BÖJTÖLİ ÉLET — Kenneth Hagin utazó szolgálóként hetente két napot böjtölt. Az
étkezések kihagyásából felszabaduló idıt imádságra és az Ige tanulmányozására fordította. A legnagyobb növekedése szellemben erre az idıre tehetı. A böjtölés segíteni fog
abban, hogy a testedet megfékezd és érzékenyebbé válj a Szent Szellemre. Sok év után
az Úr szólt a szelleméhez: „Jobban örülnék, ha egy böjtölı életet élnél! Soha ne egyél
annyit, amennyit kívánsz! Tartsd kordában az étvágyadat!” Ezt követıen csak akkor böjtölt, amikor Isten Szelleme erre vezette. Legtöbbször csak naponta egyszer evett, ami
nehezebb, mint maga a böjtölés. Ezáltal még magasabb szintre jutott.
Amikor Dániel nem evett „kívánatos étket”, alávetettségben tartotta, uralta a fizikai testét. (Dán. 10,3) Ha ennél tovább akarsz lépni, akkor a számodra más kívánatos
dolgot (alkohol, dohány) is félretehetsz. Feláldozhatod akár a tévénézést, netezést
vagy más értéktelen idıtöltést, és imádsággal vagy az Igével töltheted azt, hogy erıteljesebben növekedhess. Ugyan egy helyen sem kap a Gyülekezet utasítást a böjtölésre, de
ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne böjtölni. Ennek az az oka, hogy böjtölni akkor kell,
amikor alkalom adódik rá, illetve Isten Szelleme erre indít.
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