SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
Október 21-23. – Budapest – Phil Whitehead konferencia (szervezés alatt) LINK
November 25. péntek 17 óra – Szántód, Közösségi Ház – Joe Chirstian próféta
ALAPELVEK — Gordon Lindsay (1906-1973) az
Egyesült Államokban a gyógyító szolgálat vezetője
volt és bibliaiskolát is alapított. A gyógyító szolgálattal kapcsolatos alapelvei a következők:
1.) Jézus minden betegséget gyógyít ma is az Ige
által, de nem tud minden embert meggyógyítani,
mert aki nem hisz ebben, azokon nem tud segíteni.
2.) A gyógyítások ajándékai ingerlik a sátánt,
és kiváltják a gyűlöletét, ezért a gyógyító szolgálatok világszerte üldözést szenvednek.
3.) Felsőbbrendű védettséget élvez az, akin keresztül valamilyen betegség területén működnek a gyógyítások ajándékai, mert az a gyógyító erő rajta keresztül átárad.
4.) A gyógyító kenet távolságtól és időtől függetlenül működik, tehát nem szükséges, hogy a betegért közvetlenül mellette, személyesen imádkozzunk.
5.) A démonokat nem küldhetjük a pokolba, csak a pokol kapujáig. Viszont van elég hatalmunk arra, hogy megkötözzük, és távol tartsuk azokat, azaz megtiltsuk, hogy
visszatérjenek a sötétség erői és a tünetek.
6.) A gyógyító ajándékok működéséhez, aktivizáláshoz a beteg hitére is szükség van.
7.) A gyógyító kenet olyan hatással van az elveszettekre, hogy a jelek és csodák
által az aratómunkások nagyobb számban tudják őket Krisztushoz vezetni.
8.) Akinél működik a gyógyító kenet, az legyen folyamatosan imában, hogy megtalálja Isten tökéletes akaratát, hogy Ő miként szeretné működtetni a kenetet.
9.) Ne reagálj azokra a kihívásokra, amelyek a gyógyító szolgálatot támadják.
ZSIDÓ ÚJÉV — Az izraeli naptár szerint október 2-án este kezdődik az 5777. év. Ebben az évszámban a három darab hetes egy nagyon gyönyörű biblikus szám! Mi pedig
januárban a 2017. évbe fogunk átlépni. Figyelemreméltó, hogy mindkét évszám hetessel végződik. A hetes szám Isten teljességének a száma. Fel kell készülni rá, hogy az
Úr egy nagy teljességbe tervezi bevinni az övéit, aminek az előszele már érzékelhető.

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
Ságvári és budapesti bibliatanítások: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm 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!

4

Az életedre a legtökéletesebb imádság az, ha a menny akaratát, tervét és időzítését szólítod be, a Jézus nevében!

KERESZTÉNY HÍREK

Isten maga a teljesség!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2016. október

PRÓFÉTÁLJ A SZELEKNEK!
„Serkenj fel északi szél, és jöjj el déli szél, fújj az én kertemre, folyjanak annak
drága illatú fűszerei…” „A szél fú, ahová akar…” — Énekek éneke 4,16. János 3,8.
Az Úr szele hasonlatos ahhoz, mint amikor a beszéd során légáramlat keletkezik. Amikor megvalljuk az Igét, akkor a Szent Szellemnek a szelét tudjuk mozgásba hozni. Istennek a Szelleme akkor jön
ki az ember szájából, amikor az Igét szólja hittel.
ÉSZAKI SZÉL — A menny erejét, frissességét és
dicsőségét hozza. Ezékielhez forgószélben érkezett el Isten dicsősége. (Ez. 4,1) Ébredést, hűs szeleket, a menny akaratát fogja hozni erre a világra.
(Jób 37,22) Ha ébredést akarsz látni az életed felett, akkor szólítsd az északi szelet, hadd fújjon.
Vizeket hajt az Úr szele – Ésa. 59,19
Finom, friss, lágy, hűs szellők jönnek vele és megújulást, a menny akaratát hozza az életedre. A szélnek lehet prófétálni, Isten mozdulásait lehet szólítani, hogy ne állóvíz legyen az életünk. (Én. 4,16) Fogod érezni, hogy
a Szent Szellem mozdul körülötted, és az angyalok is mozgásba jönnek.
KELETI SZÉL — Ítéletet hoz és elnyeli az ellenséget. (2Móz. 14,21-28) Prófétálj a
keleti szélnek és az ellenség nem fogja tudni érinteni az életedet, mert az Úr ítéletei
lépnek működésbe. (Hós. 13,15) Ilyenkor nem rosszat kívánsz, csak az Igét szólod: egy
ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés. (Ésa. 54,17) Amint kimondtad, munkába indul az Úr keleti szele és elsöpri az ellenséget. (Zsolt. 48,7) A szavaiddal hozhatod mozgásba az Úr szelét az életedben. Ha a hitedet kiárasztod ebben, akkor megindul
a Szent Szellemnek ez a munkája. Isten nem engedi, hogy a felkentjét akár csak egy
ujjal is érintse az ellenség: meg ne illessétek az én felkentemet és prófétáimnak ne
ártsatok! (Zsolt. 105,15) Amint ezt kiejted, működésbe lép a keleti szél.
NYUGATI SZÉL — Irgalmat, megszabadítást, valamint újraépítést és helyreállítást
hoz az életedre. Egyiptomban Isten a keleti széllel hozta a sáskákat, majd a nyugati
széllel söpörte vissza azokat, mert ez utóbbi az ítéletek megszüntetésének a szele. (2Móz.
10,13-19) Ítéletek téged nem érhetnek, helyette helyreállítás, felépítés jön az életedben, mert Ő a napkelettől a napnyugatig elvitte a bűneidet. Amikor az ószövetségi pap
bement a templomba, a keleti kapun lépett be a nép a bűneivel, és nyugat felé haladt a
Szentek Szentje felé. A nyugat a helyreállításnak, az újjászületésünknek az előképe. Prófétálj a nyugati szélnek, ha szükséged van a helyreállításra, felépítésre az életedben!
DÉLI SZÉL — Minden esetben ellátást hoz a szükségek betöltésére. Prófétálj a déli
szélnek és meglátod, ha ilyen célirányosan szólítod Istennek a mozgásait, akkor az angyalok munkába lépnek. Elő fog állni az, amire szükséged van, amit beszólítasz a Jézus
nevében. (Zsolt. 78,26-29) Isten annyira világosan leírja nekünk ezeket a szeleket, hogy
megláthassuk, miként működik a szellemi birodalom. A négy égtáj felől jön elő a Szent
Szellem ezekkel a szelekkel és építi az életünket.
KSZE Imakonferencia 2016. 07. 02.
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„… másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által.” — 1Korinthus 12,9.
MEGHATÁROZÁS — A gyógyítások ajándékai természetfeletti módon hozzák valóságba a gyógyulást a Szent
Zsidó
Szellem ereje által, természetes emberi segítség nélkül.
13,8.
Ez egy olyan ajándék, amely egy hívőn keresztül nyilvánul
meg egy másik ember felé, hogy a számára áldás legyen.
Ennek az ajándéknak a célja: megszabadítani a betegeket és lerombolni az ördög munkáit az emberi testben.
A gyógyítások ajándékai egy sokszoros ajándék, ami
több ajándékból tevődik össze. Ez az egyetlen ajándék,
ami többes számban áll a Bibliában. Vélhetően azért van
többes számban, mert többféle betegség ismeretes, és
egyetlen gyógyító ajándék nem tudna minden betegséget meggyógyítani. Egyik ajándék sem egy személynek szól, hanem Krisztus Testének
adatott, hogy embereknek hozzon áldást. Lukács orvos volt, aki Pállal volt akkor is,
amikor hajótörést szenvedve Málta szigetére vetődtek. Ott nem az orvoslás által
gyógyult meg a kormányzó édesapját, hanem Pál imádkozott érte. (Csel. 28,8-9)
JÉZUS SZOLGÁLATA — Jézus maga emelte ki a szolgálatában a gyógyulás szerepét
és a tanítványainak is hatalmat adott arra, hogy gyógyítsanak. (Mát. 10,8) Ő a Szellem
felkenetésében prófétaként szolgált a földön. (Luk. 4,18) Emberként született meg,
és ahhoz, hogy rajta keresztül működni tudjanak a szellemi ajándékok, neki is felkenetésre volt szüksége. (Csel. 10,38) Úgy gyógyított a gyógyítások ajándékain keresztül, ahogy ma bármelyikünk szolgálhat a betegek felé. Ezért mondta Jézus azt, hogy
akik hisznek, azok is cselekszik azokat, amelyeket én cselekedtem. (Ján. 14,12) Jézus
szolgálatában olyan megnyilvánulásokat láthatunk, amiket másnál nem. Ennek az az oka,
hogy Ő mérték nélkül kapta a kenetet. (Ján. 3,34) De ma a Krisztus Teste együtt birtokolja a Szellemnek ugyanazt a teljes mértékét, amit annak idején Jézus. Ezért fontos, hogy Krisztus Teste egységben és szeretetben járjon, mert ahogy az ajándékok
összeadódnak, ugyanaz a szellemi teljesség áll elő, mint ami Jézus szolgálatában volt.
GYÓGYULÁS MA — Különbséget kell tenni, amikor a gyógyítások ajándékai nyilvánulnak meg, illetve amikor az Igébe vetett hiten keresztül vesszük át a gyógyulásunkat. A gyógyító szolgálatban két tabu terület van, ami kerülendő: a pénz és a dicsőség! Minden gyógyulásért Jézust illeti meg a dicsőség. Ő volt a kereszten és Ő hordozta el a sebeiben a betegségeket. Az imádkozó nem tudja meggyógyítani a beteget, az
Úr segíti fel őt a közbenjárás által. (Jak. 5,15) John G. Lake (1870-1935) neves szolgálója volt az Úrnak a gyógyító szolgálatban. Ő a gyógyulás két feltételét említi. A gyógyulás függ a gyógyító kenet erejétől, illetve a fogadó fél hitének a fokozatától. A
gyógyító kenet ma is működik. Amikor vak, süket vagy néma szellemmel kell foglalkozni, akkor egy speciális gyógyító ajándéknak kell működnie. (Mát. 8,16) Ahhoz, hogy ne
tudjon visszatérni a betegség szelleme, nekünk védekezni kell. Mégpedig épülni kell
az Igében és ellen kell állni az ördögnek. Egy démont nem elég elparancsolni, meg is
kell kötözni, hogy ne tehessen kárt másban. Isten gyógyító kenete képes megtörni a
kötést, és a gonosz szellemek el fogják hagyni az illetőt. (Luk. 13,16) Az Igén kenet van,
amely képes megtörni az igát. A gyógyító kenet tárolható a textíliában és ezáltal szállítható is. Amikor a ruhadarabot a betegre helyezik, a kenet kiárad, és kivezeti a
testéből a betegséget, és a gonosz szellemek eltávoznak. (Csel. 19,11-12)
—bf—
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A gyógyítások ajándékai és a gyógyító kenet Isten irgalmát és szeretetét fejezi ki az alázattal közeledő emberek felé!

SZELLEMI AJÁNDÉKOK – 6. A gyógyítások ajándékai

SZELLEMI AJÁNDÉKOK — 7. Nyelvek nemei
„… másiknak (különféle — KJV) nyelvek nemei…” — 1Korinthus 12,10.
MEGHATÁROZÁS — A nyelvek nemei
egy természetfeletti kijelentés a Szent
Szellem által, olyan ismeretlen nyelven,
amelyet a beszélő soha sem tanulhatott.
A nyelveken szólást nem lehet iskolában
megtanulni, mert a Szent Szellem adja
a szótagokat a szánkba és azt senki nem
érti. Titkokat beszélünk, amikor nyelveken szólunk. Egyedül az Atya érti, még az
ördög sem. Amikor nyelveken szólunk, akkor egy nyugalom és egy békesség árad
ránk. Ez a nyelv általában nem érthető
a beszélő által és nem feltétlenül érthető a hallgató által. Ez az ajándék egy hallható
csoda. Semmi köze a tanult nyelvi képességhez és az elméhez. Ez az ajándék egy ajtó, ami elvisz bennünket a mennyei természetfeletti dolgok felé. A nyelvek nemei a
leggyakrabban használt és a leglátványosabb ajándék a három szólás ajándék közül. A
nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata a gyülekezeti korszaknak adatott, tehát az
ószövetségben egyik sem működött. Ez a két ajándék csak pünkösd óta létezik.
TERMÉSZETFELETTI JEL — Jézus azt mondja, hogy az újjászületett hívőket öt jel
követi, és ez mind természetfeletti. (Márk 16,17-18) Az egyik a nyelveken szólás,
amely által angyali nyelven szólhatunk. Ma mi is ugyanazt követjük, ami az Apostolok
cselekedeteiben olvasható. FELHÁZ: Az első pünkösd napján a Szent Szellemmel beteljesedett sokaság nyelveken szólt. (Csel. 2,4) FÜLÖP SZOLGÁLATA: Samaria lakosai Fülöp
szolgálatában üdvösséget nyertek, majd amikor jöttek az apostolok, beteljesedtek
Szent Szellemmel. (Csel. 8,5-17) A beteljesedést mindig nyelveken szólás követi. SAUL
MEGTÉRÉSE: A keresztényeket üldöző Pálnak Jézus megjelent a damaszkuszi úton, ahol
ő újjászületett, majd amikor Ananiás a kezét tette rá, betöltekezett Szent Szellemmel. (Csel. 9,3-17) KORNÉLIUS HÁZANÉPE: Pünkösd után sok évvel Péter az Evangéliumot
hirdette az első nem zsidó közösségnek. Mind újjászülettek, beteljesedtek Szent Szellemmel és nyelveken szóltak. (Csel. 10,44-46) EFÉZUSI TANÍTVÁNYOK: Jóval pünkösd után
Pál az Evangéliumot hirdette és az efézusiak újjászülettek, s miután a kezét tette rájuk, beteljesedtek Szent Szellemmel és elkezdtek nyelveken szólni. (Csel. 19,1-7)
KÉTFÉLE CÉL — A nyelvek ajándéka egy olyan ajándék, amelynek használata egy
odaszánást igényel Isten felé. Pál szétválasztja a nyelveken szólás fajtáit. SZEMÉLYES
IMAÉLET: A nyelveken szólást elsősorban a személyes imaéletünkben használjuk Isten
dicséretére és imádatára, s általa egy nyugalom árad ránk. (1Kor. 14,18) A nyelvek imája nemcsak első bizonyítéka a Szent Szellem teljességnek, hanem a hátralevő életünkre szóló folyamatos megtapasztalás, ami segít bennünket Isten imádatában. Ez egy folyamatosan áradó forrás, aminek nem szabad kiszáradnia. Akkor vagyunk Istenhez legközelebb, amikor nyelveken imádkozunk, mert ilyenkor azonos nyelven beszélünk Vele. NYILVÁNOS HASZNÁLAT: Különbség van a személyes és a nyilvános használat között.
Más az irány a nyelveken szólásnál és más az ajándék működésénél. Ugyanis, amikor
nyelveken imádkozunk, az a menny felé száll, de amikor a nyelvek nemeinek ajándéka
által Isten üzen valakin keresztül, akkor az lefelé jön. (1Kor. 14,27-28) A nyelvek nemei egy szolgálati ajándékhoz kapcsolódó szellemi ajándék. (1Kor. 12,28)
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