SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
Június 5-7. – Budapest, KSZE Konferenciaközpont – CfaN utógondozók képzése
Augusztus 24-26. – Budapest, Sportaréna – CfaN Tűzkonferencia (regisztrációhoz kötött)
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus vár rád!
HEIDI BAKER — Heidi Baker férjével, Rolanddal 1980-ban alapította az „Iris Global”
szolgálatot, amikor Ázsiában kezdtek szolgálni. Majd 1995-ben Isten a világ egyik legszegényebb országába, Mozambikba hívta
el őket, ahol a Szent Szellem csodálatos ébredési mozgalmat indított el rajtuk keresztül. Szolgálatuk több tízezer árva gyermek
ellátásáról gondoskodik. A megmentett gyermekek számára Heidi most már csak „Heidi
Mama”. Felügyel egy széleskörű szolgálatot, amely magában foglalja a bibliaiskolákat, orvosi klinikákat, egyházalapú árva ellátást, kutak fúrásait, az általános iskolákat,
evangelizációkat és gyógyító összejöveteleket. Heidi és Roland egy több ezer gyülekezetből álló hálózatot gondoznak, és a távoli falvakban extrém körülmények között szolgálva hirdetik Jézus Krisztus Evangéliumát. Kutakat fúrnak, hogy a Jézus szavaiból származó „örök életre buzgó víz” csodálatos ajándéka mellett tiszta ivóvízzel is megajándékozzák a rászorulókat. Heidi és Roland Baker szolgálatát olyan bibliai csodák kísérik,
mint a vakok szemeinek megnyílása és halottak feltámadása. Heidi orvosi végzettséggel
rendelkezik, négy könyvet írt, s világszerte hirdeti az Evangéliumot. Infó: www.irisglobal.org

AZ ÜDV ÖS S ÉG I M Á JA — A Z É LE T LE G F O NT OS ABB I MÁ J A!
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 17:30 (bejárat a rk. templom felőli oldalon)
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 az élet lehetőségével való megáldása!
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Soha ne ragadd ki az Igét a szövegkörnyezetéből, mert akkor az Írásokkal ellentétes következtetésre is juthatsz!

KERESZTÉNY HÍREK

Isten jó, Isten szeret, és egy jó terve van veled!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2018. június

NE OKOLD ISTENT!
„… Nem veszed észre, hogy [Isten] a jóságával arra az elhatározásra akar vezetni,
hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életed?!” — Róma 2,4. EFO
KÉRDÉSEK — Amennyiben Istentől nem
kapsz áldásokat, meg kell találnod a válaszokat azokra a kérdésekre, amik eddig
meggátoltak ebben. Amíg nem kapod meg
a kérdéseidre a válaszokat, kétségek lesznek a fejedben, és amíg azok ott vannak,
addig a hited nem tud működni. Olykor az
ördög azt fogja mondani: azért vagy beteg, mert a szüleid valami rosszat tettek.
Ezt gondolták a tanítványok is a vakról:
„Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született?” (Ján. 9,2-4)
FÉLREÉRTELMEZÉS — Sokan hibásan értelmezik Jézus válaszát, amikor ezt mondják:
Csak azért volt beteg, hogy Isten meggyógyíthassa. De az Ige nem ezt mondja. Jézus így
felelt: „hogy az Isten munkái rajta láthatókká legyenek. Nékem cselekednem kell annak
dolgait, aki elküldött engem”. Ha valaki nem olvassa végig a verset, esetleg azt gondolhatja: azért beteg, hogy Isten meggyógyíthassa. De szörnyű ezzel megvádolni Istent!
Jézus nem azt akarta mondani, hogy a vak és szülei sohasem vétkeztek. De semmi olyan
különlegeset nem követtek el, ami miatt a gyermeknek vakon kellett volna születnie. A
betegség, a halál és minden nyomorúság a földön valóban az édeni bűn egyetemes következménye, de nem mindig az egyéni bűn eredménye. Jézus tudta, hogy a vak meg
fog gyógyulni. Krisztus minden gyógyításával Isten neve dicsőíttetik. Jézus széjjeljárt jót
cselekedvén és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt. (Csel. 10,38)
Látod? A sátán az elnyomó, Jézus a Szabadító, az Életadó! Rajtunk áll, hogy hiszünk-e
Isten Igéiben, és szabadok leszünk, vagy kétségbe vonjuk, és akkor kötésekben maradunk.
FELISMERÉS — Azoknak, akik nem ismerik az Igét, nehezen érthető, hogy a természeti törvények uralják a földet, amióta Ádám bűnbe esett, és ezáltal átadta a hatalmat a sátánnak. Ezeket a földi törvényeket Jézus félretette, hogy megáldhassa az emberiséget, ahányszor csak szükség van rá. Amikor a sátán végleg be lesz zárva a pokolba, ezek a törvények meg fognak szűnni. Mivel az emberek nem értik ezeket a törvényeket, gyakran Istent okolják a balesetek, a betegségek, a halál, valamint a sok katasztrófa miatt. Utóbbiakat istencsapásnak is nevezik, de ezeknek egyáltalán nem Isten a szerzője. Nem Istent kell okolni ezekért! A balesetek, a fájdalom, betegség, halál és a katasztrófák Ádám bűnbeesésének a következményei. Ezeknek a sátán a szerzője. A Biblia azt mondja, hogy Jézus a szabadító és nem a pusztító! Ezt a felfedezést
tette Dowie is: „ A sátán a pusztító, Jézus a szabadító. A betegség a sátán apának és a
bűn anyának az ivadéka.” János apostol azt mondja Jézusról: „Azért jelent meg az
Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” (Ján. 3,8) — Forrás: Kenneth Hagin
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AZ IMAFAJTÁK

„Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak
kérnek, megadja nekik az én mennyei Atyám.” — Máté 18,19.
KETTEN — Ebben a fajta imában kérünk az
Atyától, a Jézus nevében, de nem csak egyedül lépünk a mennyei Atyánk trónja elé, hanem összekapcsoljuk a hitünket legalább egy olyan valakivel, aki közel áll hozzánk szellemben, és kitartó
a hitében. A megpróbáltatások idején szükségünk
lehet egy imatársra, aki hitben kitartó, és bátorít
minket, ha a hitünk esetleg meginogna. Ez megerősít bennünket, és biztonságot ad a számunkra.
Egy akaraton a házastársunkkal, gyermekeinkkel,
vagy a hozzánk közelálló hittestvérünkkel szellemben összekapcsolódva imádkozhatunk. Ez egy
hatalmas erejű imádság! De ha nem látjuk át az Ige szerinti működtetését, akkor a
hiányos ismeret és a helytelen alkalmazás miatt elmaradhatnak az imaválaszok.
FELTÉTEL — Szem előtt kell tartani két feltételt: megegyezni és kérni! Tehát nem
maradhat el a kérés, mert az része az Igének. Először meg kell egyeznie a két hívőnek
egy adott dolgot illetően, majd miután megegyeztek, együtt kell kérniük azt az
Atyától, Jézus nevében. Ennek egy konkrét dolognak kell lenni, amit egyértelműen
kell megfogalmazni, hogy valóban egy akaraton tudjanak hitben megállni. Miután
megegyeznek egy adott dologban, vagyis egy akaratra kerülnek, akkor ketten együtt
kérik azt a mennyei Atyától, Jézus nevében. Majd a kérés pillanatában mindketten befogadják a szívükbe a hitben kapott választ. Tehát a kérés nem maradhat el! Az imájukat követően teljesedik be az örömük, mert így zárul az Ige: „megadja nékik az én
mennyei Atyám”. Isten ad a szívünkre kívánságokat, amit nekünk el kell imádkoznunk,
hogy az valóságot ölthessen. (Zsolt. 37,4) Mindketten hiszik a szívükben, hogy amit
kértek, azt az Atya megválaszolta, vagyis szellemi síkon már megvan nekik. Ezután
már csak hálát kell adni az imaválasz valóságba jöveteléig, vagyis megköszönik, hogy
amit kértek, azt megkapták szellemben. (Márk 11,24)
IMAERŐ — Ha mindkét fél hitben imádkozott, akkor hatalmas erőt szabadítottak
fel a hitük által. Hiszen az Írásban ez áll: „Egy megfutamít ezret, kettő tízezret”.
(5Móz. 32,30) Két szív összekapcsolódva tízszeres imaerőt tud felszabadítani, ha mindkét fél hitben áll az imádságban. Amikor két szív olyan egységbe kerül, hogy szinte
egyek lesznek, és így tudnak a trón elé állni imádságban, az egy különleges szellemi
oszlopkő Isten országában. (Préd. 4,9-12) Ezzel az egységgel ajándékozta meg Isten
Dávidot az ószövetségben, amikor Jonatánt adta mellé, és a kettőjük szíve összeforrt.
(1Sám. 18,1) Az Újszövetségben is látjuk, hogy Jézus nem egyenként küldi ki a tanítványait szolgálatra, hanem kettesével. (Márk 6,7) Máig még nem sokan fedezték fel
azt a titkot, hogy milyen hatalmas szellemi erő jön létre akkor, amikor két ember
szelleme eggyé válik. Erről a csodáról beszél Pál apostol is, amikor például két ember
összeköti az életét a házasság kötelékében. Valóban nagy erő rejlik az egységben,
legyen az akár a házasság egysége, akár két imádkozó szív egybeforrt egysége, amit
még nem tártunk fel olyan mélységekben, ahogy lehetett volna. Fontos megértést
kapni abból, hogy amikor két szív Isten szeretete által összefonódik, olyan hatalmas
szellemi erőket képes megmozgatni, amihez nincs hasonló a földön. — Hné Éva
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Isten igen szereti a szívekben létrejött egységet, amit Ő hatalmasan meg tud áldani! — Zsoltárok 133,1-3.

5. KETTEN EGY AKARATON

6. AZ IMA AKADÁLYAI

„Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek
meg… Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek…” — Jakab 4,2-3.
Vizsgáljuk meg az Ige tükrében, hogy mi akadályozhatja a
ketten egy akaraton elmondott imádság sikerét.
1. FELTÉTEL HIÁNYA — Egyes szentek olykor kihagyják az egy akaraton mondott imádságukból a kérést,
ezért ilyenkor csak az egyik feltétel teljesül, és így az
imádságuknak nem lesz eredménye. Tehát fontos, hogy
előbb megegyezzenek, és utána így kérjenek a mennyei
Atyától. Az imádság fajtáiról szóló sorozat 5. részében,
az előző oldalon ez részletesen megtalálható.
2. HIT HIÁNYA — Az imádságot kérő hívőnek nincs
hite az adott dologban. Például valaki kap egy rossz orvosi
jelentést, és ekkor nem a gyógyulásáról, hanem a díszes temetéséről kezd el gondolkodni. A bibliai hit az Ige hallásából származik. A hitünket a
tanítások hallgatásával és az azon való elmélkedéssel növelhetjük. Hit hiányában nem
tudjuk Istentől elvenni az imaválaszokat és az áldásokat.
3. FÉLELEM — Helytelen, ha az imádságnak a félelem az indítéka. Tegyük fel, hogy
egy műtét előtt áll valaki, és fél a műtéttől. Ezért helytelenül abban bízik, hogy elkerülheti a műtétet, ha megkér valakit, hogy legyen vele egy akaraton. De félelemből
nincs értelme elmondani ezt a fajta imát, mert nem fog működni. Ilyen esetben kudarcnak tennénk ki magunkat is, és a másikat is. Ha valaki a másik hitére akar hagyatkozni, akkor nem lesz belőle egy akaratú imádság. Azon a hitszinten kell vele egy akaraton lenni, ahol ő van, és azt kell kérni, amit el tud fogadni. Isten csak azon a hitszinten tud segíteni, ahol az illető hitszintje áll. Tehát keressük meg, hogy a hívőnek
valójában miben van hite, és azon a szinten imádkozzunk vele, amit hitben el tud
fogadni, és amin meg tud állni. Esetleg kérdezzük meg tőle, hogy Isten melyik Igéjére
alapozza a kérését. Ha bizonytalannak látjuk a válaszát, akkor először keressük meg,
hogy hol áll a hitében, és csak azután imádkozzunk vele. Így megmenthetjük magunkat és a másikat is a kudarctól és a csalódástól. Az egy akaraton elmondott imában is
csak olyan kéréseink lehetnek, amit alá tudunk támasztani az Igével. Ezért mielőtt
elmondjuk ezt a fajta imát, jó, ha találunk egy vagy két olyan Igét, amellyel alá tudjuk támasztani a kérésünket. (Mát. 18,16) Így még biztosabban, Istenbe vetett teljes
bizodalommal állhatunk az Úr trónja előtt a kérésünkkel.
4. BIZALMATLANSÁG — Egy hívő fordulhat hozzánk azért imakéréssel, mert nem bízik abban, hogy Isten őt is meghallgatja. Tévesen azt mondják: én olyan sok rosszat követtem el, hogy engem Isten már meg sem hallgat. Ebben az esetben a bűntudat fojtja
meg a hitét. Ilyenkor nem fog működni a ketten egy akaraton mondott ima, mert az
illető a kérés során nem tudja kiárasztani a hitét. Ezért egy másik keresztény hitén
keresztül akar eredményt elérni. Olyasvalakit keres, akit szerinte Isten biztosan meghallgat. Ennek az oka a bűntudaton kívül lehet a lustaság is, és a méltatlanság érzése is
közrejátszhat benne. Ebben az esetben mielőbb fel kell szabadítani az illető hitét, hogy
kikerülhessen a kárhoztatás alól. Jézus is ezt tette több esetben, mert mielőtt imádkozott volna a betegekért, felszabadította a hitüket, és így át tudták venni a gyógyulásukat. (Márk 2,5) Ugyanis a bűntudat és az önmagunk kárhoztatása megbénítja a hitünket.
A hitünkre pedig nagy szükségünk van a mindennapjainkban. (1Pét. 1,7) — Hné Éva
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