ÉLETMENTŐEK HAGIN KÖNYVEI — Egy indiai tanár, miután a
feleségével újjászületett és betöltekezett Szent Szellemmel, kölcsön
kapott négy Kenneth Hagin könyvet. Nagyon megragadta őket a
Biblia igazságáról szóló tanítás. Mivel nem volt pénzük, ezért kézzel
lemásolták az értékes kiadványokat. Egy alkalommal autóbuszos
kirándulásra vitte a diákjait a hegyekbe. Útközben a buszban elöl
ült, és csendesen imádkozott nyelveken. Egyszer csak azt vette
észre, hogy a lejtőn haladva nem működik a fék, ezért a sofőr ijedtében kiugrott a
járműből. Miközben rajta Isten békessége volt, a busz egyszer csak 30 cm-rel a szakadék
előtt megállt. Kiszállva megállapították, hogy csoda történt, mert nem fizikai akadály
tartotta vissza őket a zuhanástól. Isten angyalai akadályozták meg a katasztrófát! Hazaérve megkérdezte tőle a felesége, hogy mi történt az adott időben, mert a férjét egy
koporsóban látta. Amikor Isten megmutatta neki az ördög gonosz tervét, ő visszaemlékezve „A hívők hatalma” című könyv tanítására, azonnal gyakorolta a krisztusi hatalmát: „Ez nem történhet meg a férjemmel, a Jézus nevében!” Az ima felhatalmazta
Istent arra, hogy közbelépjen, és a busz valamennyi utasa megmenekült! A könyvből tanultak gyakorlása szó szerint életet mentett. A valós kereszténység igazából egy természetfeletti hatalom! Az igei ismeretüket és bizonyságukat azóta másokkal is megosztják.
MEDITÁCIÓ — Sokak számára a meditálás szó egy rossz jelentéssel bír, mert a keleti vallással vagy az ezotériával társítják. A keresztény meditáció alatt azt kell érteni, hogy Isten Igéjén időzünk, elmélkedünk rajta és elmélyedünk benne. (Józs. 1,8) A
Biblia 29-szer használja a „meditál” szót a New International Version angol fordításában, ami alatt a hívők Igének odaszánt élete értendő. A bibliai meditálásnak 3 fázisa
ismert: 1./ mormolgatjuk magunkban az Igét, szép lassan átrágva minden szavát; 2./
kimondjuk folyamatosan, a szánkban tartva időzünk vele; 3./ hangosan szóljuk, hogy
akár még az ég és a föld is beleremegjen. Ha a Biblia elegendő ahhoz, hogy felépítsen
bennünket, akkor miből gondolják egyesek, hogy helyette vagy mellette misztikus átélésekre kellene törekedni? (2Tim. 3,16) A szenteknek nem szabadna egy hajszállal
sem eltérniük Isten Igéjétől, mert könnyen elsodródhatnak és veszélyes területre tévedhetnek. A testi cselekedetekkel, vagy megtapasztalásokra hagyatkozva könnyen
ajtót nyithatnak az ördögnek. Messze kerülendőek a Jézus nélküli utánzatok!
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FELETT! A Te Szent Véred megtisztított minden bűntől és igazzá tett. Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást
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Az Örömhír másokkal való megosztása > másoknak a megáldása az élet lehetőségével!
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Mindaddig tarts ki az imában, amíg fent a serlegek olyan súlyúak nem lesznek az imádtól, hogy lehúzzák a mennyet!

KERESZTÉNY HÍREK

Áldott pünkösdi ünnepeket!
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A PÜNKÖSD EREJE
„ … az Úrnak háza megtelt köddel, az Úr dicsősége töltötte be az Istennek házát. Az Úr
dicsőségének jelensége pedig olyan… mint emésztő tűz…” — 2Krón. 5,14. 2Móz. 24,17.
Az első Pünkösd Jézus dicsőséges mennybemenetelét követően az ötvenedik napon
volt. Azóta a Gyülekezet többször is megtapasztalta a Szent Szellem kiáradását. Istennek
az egyik ilyen nevezetes mozdulása 110 évvel
ezelőtt történt Los Angelesben, ami a próféciák szerint a napjainkban meg fog ismétlődni.
Pillantsunk be az akkori eseményekbe.
ÉBREDÉS — Ahogy William Seymour ébredési összejöveteleket tartva prédikált egy Bonnie Brae utcai ház verandáján, a tömeg ellepte az utcát és a szomszédos udvarokat. Isten
ereje egy háztömbnyire kiáradt és miközben a mit sem sejtő emberek átkeltek az utcán, elestek a Szent Szellem ereje alatt és nyelveken szóltak. 1906(!) volt, és közlekedési dugó keletkezett a környéken, mert a bérkocsikat vontató lovak nem lépték át
az úton fekvő embereket. Amikor már túl nagyra nőtt a tömeg, rendőri figyelmeztetésre egy nagyobb épületet kerestek a szolgálat folytatásához. Seymour Istentől kapott kenete vitán felül állt, akit megérintett, megütötte valami elektromosság.
JELENLÉT — 1906 áprilisa és 1909 novembere között az Azusa utca 312. volt Isten
földi lakcíme. Isten dicsősége töltötte be a hajdani raktárépületet, felszabadítva a teremtő gyógyítás csodáit. Három és fél éven keresztül hiányzó végtagok nőttek ki, daganatok
estek le és életek álltak helyre, amint a sekina dicsőség betöltötte a helyiséget. A sekina
szó jelentése a rabbinikus tanítás szerint: Isten itt sátorozik. A dicsőség felhője a misszió
falai között is megjelent és még az épület körül is lebegett. Bizonyos éjjeleken lángokat
lehetett látni, amint kicsapnak a tetőzeten és egybeolvadnak az égből az épületbe lövellő
lángokkal. A 800 méterre fekvő Központi főpályaudvar döbbenetes látványt nyújtott, mivel a kenet messze felülmúlta a korábbi szintet. Az állomáson a vonatról leszálló emberek
a Szent Szellem jelenlétében elestek és gyakran nyelveken szóltak.
CSODÁK — Az Azusa épülete körül több háztömbnyire Jézus vérének vonala húzódott,
ameddig Isten ereje kiáradt. A betegek ezen a körön belül elestek a Szent Szellem jelenlétében és meggyógyultak, mielőtt a gyülekezetbe értek volna. Az egyik összejövetelen
egy tüdőrákos asszony gyógyult meg kézrátétel által. A csontváz nő, ahogy belélegezte a
sekina dicsőséget, 3 óra alatt evés nélkül 18 kilót hízott. Az orvosa meg sem ismerte,
majd vizsgálat után közölte vele, hogy a szervei olyanok, mintha újak lennének! Miután az
orvos is eljárt a gyülekezetbe, már nem a hagyományos gyógymódot gyakorolta. Egy agysebész súlyos közlekedési balesetet szenvedett, amit szövődmények tetéztek. Egy pásztor
imádkozott érte, és azonnali csoda történt. Ez az orvos felhagyott praxisával és az életét
—bf—
az isteni elhívásának szentelte, krónikus betegek és nyomorgók felé szolgált.
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„Ímé, a szántóvető [igehirdető] várja a földnek drága gyümölcsét [az újjászületett
lelkeket], béketűréssel várja, míg korai és kései esőt kap” — Jakab 5,7.
VETÉS — Isten Igéje növekedni fog és
hatalmat tud venni minden helyzet felett, hogyha azt ima által előkészített
földbe ültetik be, majd megöntözik az
Igével és a Szent Szellemmel. Ugyanaz
az alapelv érvényes a vetés-aratásra
mind a fizikai, mind a szellemi világban. (Mát. 9,38) Ennek megvannak a
fázisai. Első a talaj előkészítése, amit a
magvetés, az öntözés, a növekedés, végül
az aratás követ. De mindez időbe telik. A lényeg az, hogy vetés nélkül nincs aratás. Ami a
hívők számára az ébredést jelenti, az a mezőgazdász számára az aratással egyenlő.
Tehát az ébredés egy szellemi aratás. A Biblia szellemi aratásnak nevezi azt, amikor
az elveszetteknek nyitott a szívük és készek elfogadni Krisztust életük Urának és Megváltójának. A Biblia útmutatást ad arra, hogyan vezessük ki a lelkeket a sötétség rabságából és miként arassuk le őket a világosság királyságának számára.
NÖVEKEDÉS — Mind a fizikai, mind a szellemi világban a termés magból fog kinövekedni. A Biblia az Igét romolhatatlan magnak nevezi. (1Pét. 1,23) Szellemi síkon igei
imádsággal lehet a szíveket előkészíteni, mégpedig a romolhatatlan mag elvetésével.
Az Igét hirdetés által el kell vetni, hogy az elveszettek szabaddá váljanak annak a
világossága által. (Zsolt. 119,130) Minden hívő feladata — nemcsak a prédikátoroké —
az Ige elvetése és Jézus győzelmének a hirdetése. (Mát. 28,19) Több neves szolgáló
például Afrikába kapott elhívást, ahol hatalmas tömegeknek prédikál. A lélekmentéssel életeket mentünk! Hogyha csak aratásért imádkoznánk, igehirdetés nélkül, akkor
nem következne be a lelkek aratása. De ha az ima mellett nem vetünk magot, semmit
sem fogunk learatni. Hiába jó a mag, hiába jó a talaj, ha nincs öntözés, akkor nem
lesz növekedés és termés. A Bibliában a víz jelképezi az Igét és a Szent Szellemet.
ARATÁS — Elsőként imádkoznunk kell azért, hogy a Szent Szellem kiáradjon és
készítse elő az Ige magjának az elültetését. Istennek a szíveket kell megmunkálni,
ami a földet jelképezi. Miután megnyílnak a szívek, hirdetni szükséges az Evangéliumot, mert az Ige igazságának a megismerése teszi szabaddá az embereket. (Ján. 8,32)
Ez az igei útja a nemzetek megszabadításának. Úgy leszünk képesek foglalkozni az
ördöggel a nemzetek életében, hogyha az Ige szerint imádkozunk és elvetjük az Ige
romolhatatlan magját. Másodsorban aratómunkásokat kell kérnünk. (Luk. 10,2) Isten
az utolsó időkben mindenkit szeretne használni a lelkek aratásában. Hiába jó a termés, hogyha nincs aratómunkás, mert akkor nem lesz betakarítva a termés. Ezért folyamatosan hirdetnünk kell az Igét, és kérnünk kell az Úrtól a Szent Szellem esőjét,
valamint az aratómunkásokat. (Jóel 2,23) Amikor az Ige alapján cselekszünk, akkor
Isten növekedést fog adni. (1Kor. 3,6) Az egyik plántál, a másik öntöz, ami által Krisztus Teste növekszik. Az üdvösség elnyerése által a lelkek bekerülnek Isten királyságába. Ez azért életbevágó, mert akinek nincs a szívében Jézus, az nem jut be a mennybe. A Krisztus nélküliek a pokolba kerülnek és örökre ott fognak szenvedni. A Biblia
azt írja, hogy csak akkor kerülhet az ember a mennybe, ha benne lakik Jézus. —bf—
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SZELLEMI ÉBREDÉS
Emelkedjetek ki a világi és a testi foglalatosságokból, hogy az örökkévalóság kihatásaira koncentrálhassatok!

LÉLEKMENTÉS

„… rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat kettőnként az Ő orcája
előtt minden városba és helyre, ahová Ő menendő vala.” — Lukács 10,1.
ELŐKÉSZÍTÉS — Amikor a világért
imádkozunk, akkor annak az elsődleges célja az, hogy az Ige hatalmat vegyen az emberek életében. A hatékony igei imádság egyrészt meghiúsítja az ördög tervét a települések és a
nemzetek felett, másrészt pedig Isten
céljai nagyobb mértékben teljesednek
be a földön. Ha ébredésért imádkozunk, az pozitív változást hoz, továbbá visszaszorítja a sötétséget. Pál
apostol óta vélhetően Charles Finney
volt a legsikeresebb a lelkek megnyerésében. Néha szinte egy egész város született
újjá, amikor prédikált. Az általa újjászületetteknek a 80%-a követte az Urat, míg más
nagy szolgálatok esetében ez az arány alig érte el az 50%-ot. A titok abban rejlik,
hogy ő naponta több órát imádkozott, amivel előkészítette az utat az ébredésre.
PARTNERKERESÉS — Isten olyan partnert keres, akivel együtt képviselhetik az
adott ügyet. (Ésa. 43,26) Finney az Igék egész sorát idézte az Úrnak, emlékeztetve Őt
az ígéreteire. A közbenjárása a városokért, a településekért Isten ígéretein alapult.
Viszont nincs arról feljegyzés, hogy ő a városok fölötti démoni erősségeket ostromolt
volna, mégis szinte egész városokat nyert meg az Úrnak. Finneynek volt egy támogatója, Nash atya, aki mindig előtte ment és imával támogatta a szolgálatát. Tudta,
hogy Finney melyik településre fog menni, így ő előrement és a talajt — azaz az emberi szíveket — előkészítette az ébredésre. Ezt látjuk Jézus szolgálatában is. Mielőtt
Ő elment volna egy városba, előreküldte a tanítványait, hogy készítsék elő a talajt,
imádkozzanak a szívek megnyílásáért. (Luk. 10,1) Nash atya is ezt tette, ő a Róma
8,26 szerint imádkozott a Szellem által az elveszettekért. Az Igével összhangban levő
imádság előkészíti a talajt, azaz az emberek szívét. Az Igét beültethetjük a szívekbe,
ami örök eredményeket (öröklét és gyümölcsei) hoz az életükbe. Finney szolgáló a
lelkek ezreit nyerte meg, mert bőségesen imádkozott, és utána prédikált.
FELELŐSSÉG — Kenneth Haginnak volt egy ismerőse, egy olyan hívő asszony, aki
nagyon erőteljes volt az imádságban, aki sokak számára készítette az utat. Egyszer az
Úr a szívére helyezte, hogy imádkozzon annak érdekében egy bizonyos régióban, hogy
ott jöjjenek létre teljes-evangéliumi gyülekezetek. Ő addig imádkozott kitartóan egyegy városért, amíg megalakult a helyi gyülekezet. Ő sem próbált városok feletti erősségeket ledönteni. Ő felelősséggel imádkozott, és ezáltal nagy veszteségeket okozott a
sötétség birodalmának. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan segíthetnek a hívők
buzgó, igei imádsággal településeket megnyerni Krisztusnak. Árasszuk ki a hitünket abban, és kérjük az Atyát Jézus nevében, hogy Krisztus Testében érintsen meg olyan imaharcosokat, akik imádkoznak a városainkért és a településeinkért. Egy igei kép van előttünk, hogy imával elő kell készíteni a talajt, majd utána hirdetni kell az Igét. Az igehirdetés nem csak pulpitusról történhet, hanem például sétáló evangelizációs szolgálatot végző buzgó szentek által is. Ez az igei módja annak, hogy megváltoztassuk és az
Úr Jézushoz tereljük a városokat, a településeket, a nemzeteket.
—bf—
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