TUDATOS MŰKÖDTETÉS — >>> folyt. az 1. oldalról >>> A kulcs ismeretében már sokkal
jobban érthető az étel megáldása is, amelynek során az ima hatására az eledelben esetlegesen előforduló káros anyagok hatástalanná válnak. (1Tim. 4,4-5) A hanghullámok
működésének ismeretében képesek vagyunk az Ige megvallásával tudatosan a helyes
működésre programozni a szerveinket. Így szólhatunk hittel: Tudatában vagyok annak,
hogy a sejtjeim hallják a hangomat, így test, felszólítalak a Jézus nevében, hogy vesd le
a hazug tüneteket és öltsd magadra a Krisztusban kapott szent egészséget, és abban
járj! (1Pét. 2,24) Biztosak lehetünk abban, hogy a testünk és a tünet meghallja a hangunkat és engedelmeskedni fog, mint ahogy Péter anyósa esetében is eltávozott a láz.
(Mát. 8,14-15) Ahogy az Igében levő isteni-fajta élet kiárad, meg fogunk újulni a feltámadás erejében! (Róm. 8,11) Amikor a dicsőség elér egy bizonyos szintet, az jótékony
hatással lesz a tested hanghullámaira és lényed teljes molekuláris szerkezetére. —bf—
SZÜLINAP — A ságvári gyülekezet kettős születésnapot ünnepelt május 23-án. Bor Ferenc, a gyülekezet pásztor 20 éve 1996. tavaszán született újjá, és 1998. júniusában kezdte el pásztori szolgálatát Szántódon. Ságváron
15 éve, 2001. május 23-án az Úr indíttatására kezdett
hozzá az igehirdetésnek, s ez idő során számos üdvösség
született. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.
BIZONYSÁG — Egy afrikai nagykövet miniszteri köszönetet adott át Kenneth Hagin
szolgálatának. A Rhema munkatársai Afrikában jártak, ahol az egyik ország éppen a forradalom szélén állt. Ők Jézusról beszéltek az ország vezetőivel, akik meghívták őket a
parlamentbe, hogy imádkozzanak a válság békés megoldásáért. Isten megválaszolta az
imádságot és vérontás nélkül megoldódott a forrongó helyzet. A miniszterelnök a következőket üzente: „Az igazság, amit az embereitek hoztak Jézusról az országunkba, megmentette a népünket a vérfürdőtől. Kézzelfogható a különbség, amikor a keresztények
imádkoznak az országért és a vezetőkért. Amikor imában elfoglalják a helyüket, az ellenség szembenállása megszűnik. De ha felhagynak az imával, a sötétség erői újra viszszalopóznak.” Ez a vezető kapott egy felismerést, hogy az ima hatására miként mozdulnak a szellemi dolgok, és Isten Igéje milyen hatalmas munkát képes elvégezni.

JÉZUS ÉL ÉS HAM AROSAN V ISSZATÉR!
AZ 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 ?
Teremtő Istenem, megtéve az első 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 bűntől 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)
BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17.40; NYIM: Kultúrház, páros péntek 17.30
Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: www.ksze.org
Impresszum és előző számok: www.bekevar-portal.hu E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com
Köszönjük a nagylelkű adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: 10700749-67761939-51100005
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való megosztása > másoknak a megáldása az élet lehetőségével!
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Amikor az Igét szólod, az angyalok nem tudnak különbséget tenni a te hangod és Istené között, mert ez a közös nyelv!

KERESZTÉNY HÍREK

Élet van a kimondott Igében!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2016. június

A HANGHULLÁMOK EREJE
„Hitünk által értjük meg, hogy a világmindenséget Isten a kimondott szava által teremtette, és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő.” — Zsidó 11,3. ERV
KÍSÉRLET — Kutatók egy megdöbbentő
A Sz e n t Sz e l l e m a v i z e k f e l e t t
kísérletet végeztek el két vízmintával, al
e
begve várakozott Isten szavára!
mely segít megérteni a szellemi dolgok működését. A szennyezett víz molekularészecskéi rendezetlen alakzatot mutattak. Annak
a víznek a szerkezete, amely felett imádkoztak, megváltozott. Részecskéi csodaszép kristályos formákban pompáztak, ráadásul ennek a szerkezete egy hónapig
változatlan maradt. A vizsgálat során kiderült, hogy pozitív szavakkal alakítani lehet
a víz szerkezetét. Arra is felfigyeltek, hogy
a víz képes egyes szavak rezgésszámát memorizálni (rögzíteni). Mivel az emberi szervezet 70%-át víz alkotja, így az ima erejével
testünket is képesek vagyunk befolyásolni, ami lényeges tényező az egészség megőrzésében. Tehát az imánkban előnyös az Igét folyamatosan a szánkra venni.
TEREMTÉS — Első hallásra hihetetlen, hogy a vízmolekulák képesek meghallani és
hordozni a hangunkat! Ez alapján képzeld el, hogy milyen romboló hatással van a testünkre az, amikor az épség helyett a tüneteket szóljuk felette. Mert bizonyított tény,
hogy a sejtjeink működését befolyásolják az építő vagy a romboló szavaink, megnyilvánulásaink. A hang szellemi erőt hordoz, a hanghullámok a sejtekbe beivódnak. Isten
a teremtést hanghullámok által végezte el, hittel szólt, és előállt. Valójában minden
úgy lett teremtve, hogy Isten létezésre szólta a dolgokat. Ezért hanghullámok vannak
beágyazva minden teremtett dologba. Ugyanazzal az alapelemmel készült minden teremtett dolog: Isten dicsősége (ami a Szent Szellem) és hittel szólt hangja által.
(1Móz. 1,2-3) Az Ádám előtti özönvíz is Isten hangjára húzódott vissza. (Zsolt. 104,6-8)
Ahogy Ezékiel Isten utasítására parancsolt a csontoknak, azok a hang hatására egyberendeződtek és életre keltek. (Ez. 37,4-7) Ez a hatalom lett neked átadva!
A MŰKÖDTETÉS KULCSA — Gondolj csak bele, hogy a víz és más elemi részecskék
reagálnak a hangra! Ha pedig ez igaz, akkor minden teremtett dolog tud ‘hallani’ egy
bizonyos értelemben, és ‘válaszol’ is valamilyen módon. Isten hangja teremtette és irányította, hogy egy konkrét dolog valósággá legyen. Ha Isten jelenlétében vagy, lehetséges egy tárgyat mintegy áttranszformálni, hogy egy másik dologgá formálódjon át. Egy
teremtett dolog át tud alakulni egy másikká, ha hanghullámokkal erre utasítjuk a Szent
Szellem irányítása alatt. A tudomány rávilágít arra, hogy miként működik a kiszólt Ige.
Még az elénk álló akadályoknak is el kell távozniuk a felszólításunkra! A kutatás a Márk
11,23 verset is alátámasztja: aki hittel mondja, mondja, mondja, meglesz néki az, amit
szólt! Ennek ismeretében már értelmet nyer mások megáldása! >>> folyt. a 4. oldalon >>>
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„... mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások
minden emberért, királyokért és minden hatalomban lévőkért...” — 1Tim. 2,1-2.
ELÖLJÁRÓK — Kezdetekben teokrácia volt a
földön, azaz isteni irányítás, mert az első emberpár szoros szellemi közösségben volt Istennel. A Szent Szellem vezette őket. Miután megtörtént a bukás az Édenben, az ember elszakadt
Istentől és szükségessé vált, hogy az Úr létrehozza az államapparátust, és földi szabályok által biztosítsa a rendet. Így fejlődött ki a földön
politikai vezetés. (Róm. 13,1-7)
KARHATALOM — A rendőr egy fegyverrel felszerelt karhatalmi személy. Ha betartjuk a törvényt, akkor semmi dolgunk sincs velük, sőt, a
segítségünkre vannak, ha bajba kerülnénk. Aki viszont törvényt sért, annak meggyűlik a
baja a hatóságokkal. Tehát a becsületes embernek nincs miért félnie a karhatalomtól,
aki pedig rosszat tesz, az számoljon a következményekkel. Isten rendelése az adózás is,
mert az államapparátust fenn kell tartani. Az Ige szerint nekünk engedelmeskednünk
kell a világi vezetésnek, de sajnos nem mindenki ért egyet az éppen hatalmon levő
vezetéssel. (1Pét. 2,13-14) Akik szembeszállnak a kormánnyal, a polgármesterrel, azok
mögött a lázadás és az ellenszegülés szelleme áll. Hogyha ez felerősödik valakinél,
akkor odáig is eljuthat, hogy nem veti alá magát a helyi gyülekezet pásztorának sem.
FOHÁSZ — Az imádság egy igei út ahhoz, hogy megnyerjük Krisztusnak a települések
vezetőit és lakóit. Az Ige arra utasít bennünket, hogy imádkozzunk a hatalomban lévőkért. A Biblia azt tanítja, hogy áldjunk és ne átkozzunk. Hogyha megáldjuk a vezetőinket, akkor Isten dicsősége úgy át tudja őket formálni, hogy a döntéseket a mi érdekeink
figyelembevételével hozzák meg. Nem minden keresztény érti azt, hogy miért kell áldani a rosszul munkálkodó vezetőket. Azért kell imával és áldással körbevenni őket, hogy
jól végezhessék a munkájukat! Mert amikor megváltoznak a vezetők, Isten szabad utat
kap, és tud mozdulni a nép életében. Olyan szabályokat, törvényeket, adókedvezményeket tud Isten a vezetőkön keresztül előhozni, ami kedvező a számunkra. Ezen túlmenően az imádsággal meg lehet hiúsítani az ördög terveit és az emberek üdvösségre jutnak.
SORREND — Az Írás felállít egy sorrendet. Elsőként a hatalmi pozíciókban levőkért
szükséges imádkozni, és csak utána jöhetnek a mi ügyeink. Azért kell imádkoznunk,
mert a magasságban vannak uralkodó gonosz szellemek, akik a vezetőket úgy igyekeznek befolyásolni, hogy azok döntései ne legyenek kedvezőek a számunkra. Ha az Igének megfelelően imádkozunk, és első helyre tesszük Istent, akkor tartós eredményeket
fogunk elérni. Hogyha nem is tudjuk ledönteni a települések feletti erősségeket, de működésképtelenné tudjuk tenni az ördög terveit, és ezáltal Isten szándéka érvényesülhet.
ALKALMASSÁG — A vezetőkért mondott imádságban az a helyes, amikor azt kérjük,
hogy a megfelelő személy kerüljön a megfelelő hivatalba. Ezt nem szabad sem személyhez, sem párthoz kötni, mert csak Isten tudja, hogy ki az, aki az adott posztra alkalmas. Ha így imádkozunk, akkor Isten a saját terve alapján tudja beültetni vagy leváltani a korrupt vezetőket. Az ima eredményeképpen békesség lesz, ugyanis zűrzavarban nem lehet az Igét hirdetni. Ahhoz, hogy az emberek üdvözüljenek és az igazság ismeretére eljussanak, zavartalanul kell tudnunk hirdetni az Örömhírt.
—bf—
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A bibliai imádság a Szent Szellem kenete és ereje által változást hoz a települések és az ott élő emberek életében!

IMA A VEZETŐKÉRT

NEMZETEK FELSZABADÍTÁSA
„És az Isten országának ez az Evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” — Máté 24,14.
LEPEL — Az ellenség tudja, hogy hamarosan lejár az ideje, ezért gátolja az Evangélium terjesztését. Vannak országok, ahol
háborúk és lázadások miatt nem lehet szolgálni. A zavarkeltésre az ellenség az elveszetteket használja, akiknek az elméjét
megvakította. A sötétség leplét viszont mi
az imáinkkal le tudjuk vágni a szemükről,
hogy meglássák Isten dicsőségét.
IMAHELY — A hívők imáján múlik, hogy
meghiúsuljanak az ördög tervei, Isten akarata pedig beteljesedjen. Új teremtésként
nekünk hatalmunkban áll, hogy imáinkban használjuk Jézus nevét, így meg tudjuk változtatni egy település vagy egy ország helyzetét és ügyét. Az imával gyakorlatilag Istennek adunk felhatalmazást, hogy uraljon egy helyzetet. Amikor elfoglaljuk az imahelyünket, akkor ezzel gyakoroljuk azt a hatalmat, amit Jézus már átadott a számunkra.
IMAKÖR — Az Úr 1983-ban arra indította Kenneth Hagint, hogy az imakörével imádkozzanak és kérjék a korai és kései esőt a kommunista országokra. Hat évvel a vasfüggöny ledöntése előtt! Amikor én ezt fiatal keresztény koromban meghallottam, hogy
azért dőlt meg ilyen békességesen a kommunizmus, mert ezért imádkoztak, csodálkozva álltam a dolog előtt, hogy ilyen létezik? Az Úr arra indította Hagin szívét, hogy
jelentse be az ima-összejövetelen, hogy eltévesztettük, hogy miként jártunk közben a
kommunista országokért. Imádkoztunk ugyan az ottani hívőkért, de nem imádkoztunk a
vezetőikért. Ez pedig sokkal fontosabb, mert a fej megnyerése a leglényegesebb.
GYÜMÖLCSÖK — „Ímé, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai és kései esőt kap.” (Jak. 5,7) A föld drága gyümölcse nem más,
mint az újjászületett lelkek. Ebbe beletartozik a földkerekségen élő valamennyi nép
megnyerése Krisztus számára. Ahhoz, hogy a föld drága gyümölcse le legyen aratva,
Jézus visszajövetele előtt szellemi ébredésnek kell jönnie. Hagin imakörében hetenként imádkoztak a vasfüggöny (Kelet-Európa és a Szovjetunió) valamint a bambuszfüggöny (Kuba) mögötti kommunista országokban lelkek aratásáért. Azért történhetett
meg 1989-ben békésen a rendszerváltás, mert világszerte imádkoztak ezért a Szent
Szellem indíttatására, az Igének megfelelően és az ima elérte a célját.
IGEI MEGVALLÁS — Az általuk használt három Igét a mai napon is alkalmazhatjuk.
 Zakariás 10,1. „Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! ...”
 1Timótheus 2,1-2. „... mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, hálaadások
... minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk... „
 Máté 9,38. „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.”
Isten mindannyiunkat szeretne használni abban, hogy lelkeket mentsünk meg a pokol gyötrelmeitől. A hívőknek hatalmuk van Jézus nevében megkötni a politikai életben
is az ellenség munkáját. Megparancsolhatjuk, hogy vegye le a kezét egy nemzet kormányáról és életéről. Viszont nem lehetünk elég hatékonyak, ha nem foglaljuk el a jogos
hatalmi helyünket Krisztussal az Atya jobbján, illetve imáinkat nem alapozzuk szilárdan
az Igére, valamint Isten dolgait nem az első helyre tesszük.
—bf—
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