JÉZUS KEZEK NÉLKÜL — Az Egyesült Államokban, a kaliforniai
San Diego-ban van egy templom, amely előtt ott áll egy kézfej
nélküli Krisztus szobor. Sajnos, ezt vandálok rongálták meg, és letörték mindkét kezét. A hívők nagyon elkeseredtek, mert ez az általuk kedvelt szobor jelképezte a hitüket, és Isten jelenlétét az
életükben. A szakemberek helyre tudták hozni a szobor nagy részét, de a kezek annyira megsérültek, hogy azokat már nem lehetett kijavítani. Néhányan azt javasolták, bízzanak meg egy
szobrászt, hogy faragjon hozzá új kezeket. De a többség azt szerette volna, hogy maradjon úgy, ahogy van, örök emlékeztetőül a
vandalizmusra. Végül a szobor kezek nélkül maradt. A gyülekezet
hívei pedig a Krisztust ábrázoló szobor alapjára kitettek egy táblát, ezzel az egyszerű felirattal: „Ti vagytok az én kezeim!”
BÖRTÖNMISSZIÓS FELHÍVÁS — A napokban egy szívet melengető levél érkezett egy fogvatartottól. Ugyanis eljutottak hozzá az Alapigazságok füzetsorozataink, és a benne levő
Megrendelőlapon két garnitúrát kért; egyet magának, egyet pedig hazaküld a párjának.
Ezen felbuzdulva szeretnénk felhívni erre a lehetőségre azok figyelmét, akik levelező kapcsolatban vannak fogvatartottakkal, hogy beküldjék nekik a füzeteinket. Aki szeretne
élni ezzel a lehetőséggel, az keressen bennünket az oldal alján levő e-mail címen.
EGYESÜLETI HÍREK — Októberben megjelent az Alapigazságok kiadványunk 4. része.

Hálás szívvel megköszönjük azoknak, akik az adójuk 1%-nak felajánlásával támogatták
az önkéntes szolgálatunkat. A befolyt összeget boríték (420 Ft/db) vásárlására fordítjuk, amelyben el tudjuk küldeni a fogvatartottaknak az evangéliumi kiadványainkat.
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Áldott adventi ünnepeket!
Isten természetfeletti megnyilvánulása és Istennek az ereje a tiszteletadásunk mértékével arányosan működik!

KERESZTÉNY HÍREK, ÜZENETEK

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2020. november

A TISZTELETADÁS FELSŐFOKA 3.
„Most pedig vessétek el ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és
szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.” — Kolosse 3,8.
GYALÁZKODÁS — A tiszteletlenségnek
ez a másik formája, a sértés legmagasabb
foka. A gyalázkodás jelentése: becsmérlő
és rágalmazó beszéd, mocskolódás, káromkodás, tiszteletlen és gonosz szavak,
mások szégyenbe keverése. De tiszta szavakat is lehet gúnyosan használni. Isten
beszélő szellemnek teremtett minket, hogy
a szavainkkal másokat építsünk azáltal,
hogy az áldást és az élet szavait szóljuk!
(Péld. 12,18) Jézust is gyalázták az akkori kor vallásos emberei. (Ján. 8,49) A rágalmazás mögött egy gonosz szellemiség áll. Izrael népe, miután kiszabadult az egyiptomi
rabságból, le akarta váltani Mózest. De ez a tiszteletlenség csúcsa! (Csel. 7,40) Amikor
vezetőket gyaláznak, Isten magára veszi azt, és annak következménye lesz!
ÍTÉLET TÜZE — A következő történet is azt bizonyítja, hogy a vezetőinknek kijár a
tisztelet. Akházia, az istentelen király követeket küldött a bálványistenhez, hogy
megtudja, meggyógyul-e? Útközben ők találkoztak Illés prófétával, aki elmondta nekik, hogy a király azért nem fog meggyógyulni, mert nem az igaz Istent kereste. (2Kir.
1,2-6) A haragra gerjedt király egy ötvenfős csapatot küldött Illésért, de a vezetőjük
tiszteletlen volt Isten emberével, mert nem a megfelelő hangnemet használta vele
szemben. Isten ezt úgy vette, mintha Őt sértették volna meg, és tűz szállt alá az égből, ami megemésztette a katonákat. (2Kir. 1,9-12) A következő küldöttség is hasonlóképpen járt. Mivel a katonák megvetették Isten felkentjét, Isten is megvetette őket,
és százketten meghaltak az ítélet tüzében. A gyalázó beszéd ugyanis Istent haragra
gerjesztette. A harmadik csapat tisztje már alázattal közelítette meg Illést, és megfelelő tisztelettel szólította meg őt, így a vitézek sértetlenek maradtak. (2Kir. 1,13-15)
GÚNYOLÓK VESZTE — Isten világosan szól: „Meg ne illessétek az én felkentjeimet…” (Zsolt. 105,15) Ezt azért mondja, mert Ő személyesen magára veszi azt, ha valaki megsérti az övéit. Ciprus szigetén Pál és Barnabás a kormányzónak hirdette az
Evangéliumot. De Barjézus, a zsidó származású varázsló tiszteletlenül szembeszállt az
apostolokkal és Isten Igéjével. Ezért a hamis prófétára egy ítélet szállt, és rövid időre
elvesztette a látását. (Csel. 13,4-11) Hasonlót láthatunk a damaszkuszi úton is, amikor a
későbbi Pál apostoltól azt kérdezte Jézus: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (Csel.
9,4) Nem azt kérdezte, hogy miért üldözöd a keresztényeket. Jézus magára vette a zaklatást és efelől faggatta Sault. Végül a jövőbeni apostol átmenetileg elvesztette a
szeme világát. Mindezekből az a tanulság, hogy ha Isten felé tiszteletet akarunk mutatni, akkor azt az emberek felé kell kinyilvánítanunk. — Forrás: KSZE 2010. —
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HATALMUNK KRISZTUSBAN

„... és [vessétek hát alá magatokat valóban] az Istennek; álljatok ellene az ördögnek
[szálljatok szembe a sátánnal], és elfut [távol tartja magát tőletek].” — Jak. 4,7. Bőv.
Jézus mindent megtett az ördöggel
szemben annak érdekében, hogy mi győzedelmes életet élhessünk. A hívők hatalma a következő négy pillérre épül.
1. JÉZUS HATALMA — Jézus a feltámadása után azt mondta, hogy minden
hatalom az Övé, mennyen és földön.
(Mát. 28,18) De Ő azonnal TOVÁBBADTA
EZT A SZELLEMI HATALMAT a gyülekezeti
Testnek. (Mát. 28,19) Jézus a Fej, a Gyülekezetbe tömörült hívek pedig Krisztus
Testének a tagjai. Jézus csak a gyülekezeti Testen keresztül tud munkálkodni, mert a Fej önmagában nem képes gyakorolni a hatalmat. Ő csak a gyülekezeti Test tagjain keresztül tud cselekedni!
2. HÍVŐK HATALMA — Ahogy a hívők ELLENÁLLNAK AZ ÖRDÖGNEK (Jak. 4,7), különféle
jelek követik őket. De nemcsak a pulpitus mögött állókat, hanem Krisztus Testének valamennyi tagját. A hatalmuk használatának jeleit sorolja fel a Márk 16,17-18: nyelveken imádkoznak; démonokat űznek; nincs hatással rájuk a méreg; és kézrátétellel imádkoznak a betegekért, s azok meggyógyulnak. Mi a hatalmunkat a győztes Jézus nevére
hivatkozva gyakoroljuk. Isten az újjászületés pillanatában megszabadított bennünket
a sötétség országából, és általvitt a világosság királyságába. (Kol. 1,13) Amikor valaki
befogadja Jézust, akkor valójában egy rendszerváltás történik az életében. Ez egy
sokkal gyökeresebb változás, mint ami valaha is volt a történelem során, mert addig
az ördög uralma alá tartoztunk, utána pedig Jézus lett az Urunk. Miután átkerültünk a
világosság országába, Isten királyságába, innentől kezdve jogunkban áll parancsolni a
sötétség erőinek, mert már nem vagyunk annak hatalma alatt. A világosságban vagyunk, és a menny minden erőforrása a rendelkezésünkre áll Jézus győztes neve által.
3. ÖRDÖGNEK ELLENÁLLNI — Az örök ellenségünk, az ördög, körbe járja a földet,
és közben keresi, kit tudna megkaparintani és elnyelni. Az Írás határozottan utasít bennünket arra, hogy SZILÁRD HITTEL ÁLLJUNK ELLEN neki! (1Pét. 5,8-9) Ezt más nem tudja
megtenni helyetted, csak te magad. A bibliai ismeretben fel kell növekednünk ahhoz,
hogy ellen tudjunk állni a pusztítónak. Isten képessé tett bennünket erre, mert mindannyian rendelkezünk az átruházott hatalommal. Ezt meg kell tanulnunk működtetni,
hogy Jézus győzelmében járhassunk! Isten elvárja, hogy a keresztények szellemi értelemben felnövekedjenek, és meg tudjanak állni saját lábukon az ördöggel szemben. A
Jakab 4,7 vers szerint: amilyen mértékben engedelmeskedünk Istennek, csak olyan mértékben tudunk ellenállni az ördögnek! Amikor teljesen aláveted magadat Istennek,
akkor az ellenség Jézust látja benned, és rettenetes félelemmel elmenekül előled!
4. AJTÓT ZÁRNI — Az Ige arra utasít, hogy AZ ÖRDÖGNEK NE ADJ HELYET magadban! Az
ördög csak úgy tud helyhez jutni az életedben, ha te helyet adsz neki. A harag, a meg
nem bocsátás nyitott „ajtó” lehet az ellenség számára. (Ef. 4,26-27) A szeretet útján kell
maradnunk ahhoz, hogy kizárhassuk az ördögöt. A szeretetben járással tudjuk zárva
tartani az ajtót az ellenség előtt. Ezért még aznap rendezni kell a nézeteltéréseket.
Jézus új parancsolata a szeretet királyi törvénye. (Ján. 13,34) >>>
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Az otthonodban és a településeden te vagy a „főnök”, mert Krisztus Testének a talpa alá vettetett a legyőzött ördög!

7. HATALMUNK PILLÉREI

8. HATALMUNK GYAKORLÁSA

„Isten tehát mindent a Krisztus lába (hatalma) alá helyezett. Ugyanakkor a Gyülekezetnek pedig mindenek felett a Krisztust tette a „fejévé”.” — Efézus 1,22. EFO
EGYMÁSRA UTALVA — Mi Krisztuson keresztül tudjuk gyakorolni a szellemi hatalmunkat. Nem a saját erőnkből, mert az nagyon csekély lenne. És amikor mi működtetjük a hatalmunkat, akkor véghezvisszük az
Úr munkáját itt, a földön. Ennek egyik része
az, hogy győzedelmeskedünk az ördög serege felett. Ez Isten terve a hívők számára.
Krisztus itt, a földön nélkülünk nem tudja elvégezni a munkát, mert mi vagyunk az Ő „kezei és lábai”. Nekünk kell elmennünk és cselekednünk: hirdetnünk az Igét, és imáinkkal
szabaddá tenni az embereket. Krisztus semmit sem tud tenni nélkülünk. Egymásra vagyunk utalva. Nekünk szükségünk van Krisztusra, Krisztusnak pedig szüksége van ránk.
HADVISELÉS — Egy szellemi hadviselés közepette élünk. De szem előtt kell tartanunk azt, hogy mi felette vagyunk minden gonosz erőnek. Naponta megvallhatod: „A nagyobb, Isten Szelleme lakik bennem! Ezért mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít, és győzelemre vezet engem.” Jézus legyőzte az ördögöt, így ez a diadal hozzánk tartozik. Viszont ezt nekünk kell érvényre juttatni, mert ha nem ezt tesszük, akkor nem tudunk a Krisztus által megszerzett szabadságban járni. Jézus (Márk 16,17),
Jakab (Jak. 4,7), Péter (1Pét. 5,8-9) és Pál (Ef. 4,27) is beszélnek az átruházott hatalomról, amit nekünk használnunk kell! Aki Jézus nevét használva ellenáll az ördögnek,
az valójában az Ige cselekvője. Az utunk során találkozunk jelzőőrökkel, akik a piros
tárcsájukkal megállítják a forgalmat. Szellemi értelemben te is használj egy ilyen tárcsát. Tartsd fel, és mondd hatalmi szóval: „Ördög, állj, tilos a területemre lépned!”
GYAKORLÁS — Kenneth E. Hagin nagyon különleges helyzetben volt, mert az Úr Jézus többször is személyesen tanította őt. Egyik alkalommal egy kis majomszerű lény állt
közéjük. Ez a gonosz szellem elkezdett sikoltozni, és füstfelhőt eregetni. Ez nagyon
bosszantotta Hagint, mert nem akart lemaradni Jézus tanításáról. Várta, hogy Jézus
tegyen valamit, de nem így történt. Hagin annyira bosszús lett, hogy megdorgálta a
közéjük álló démont: „Jézus nevében, te tisztátalan szellem, megparancsolom neked,
hogy hagyj fel a zavarással!” Az lezuhant a padlóra, és ott nyüszített, mint egy megvert kutya. De továbbra is zajongott. Akkor Hagin újra parancsolt neki: „Ne csak hallgass, hanem takarodj ki innen, Jézus nevében!” A démon azonnal elfutott. Hagin
megkérdezte Jézust, hogy miért nem tett semmit? Ő azt válaszolta: „Ha te nem cselekedtél volna, akkor én sem tehettem volna semmit, mert a hatalom a tiéd.” Amikor
mi Jézus nevében gyakoroljuk a hatalmunkat, akkor nem a mi erőnket használjuk, hanem a menny erőforrásait. De ha mi nem cselekszünk, akkor Ő sem tud tenni semmit.
Az Újszövetség sehol nem írja, hogy úgy imádkozzunk: Uram, tegyél már valamit az
ördöggel! Ha valaki így imádkozik, akkor az elfecsérelt idő. A Biblia neked mondja,
hogy te tegyél valamit az ördöggel! Ehhez kell egy határozottság. Ha te, mint hívő,
nem teszel semmit a gonosz munkái ellen, akkor semmi sem fog megváltozni. Ebből az
esetből látható, hogy nem elég megkötni, megtiltani az ördög munkáját, hanem ki is
kell parancsolni a területünkről, a Jézus nevében! — bf —
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