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KERESZTÉNY HÍREK  

 

SZEMELGETÉS A KÖRNYÉKÜNK KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL 
�Április 29. szombat, 13 óra – Siófok, Ezüstpart Hotel - Sandersné dr. Kovács Erzsébet 
�Május 27. szombat, 13 óra – Keszthely, Balaton Színház - Sandersné dr. Kovács Erzsébet 
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus gyógyít! 

 

ANGYALOS BIZONYSÁG — Hálát adok Istennek azért, hogy elhí-
vott engem az Evangélium hirdetésére, és annyira megerősített, 
hitben, hogy kiléptem teljes idejű szolgálatba! Felismertem, 
hogy a munkám értékes időtől fosztott meg. Ezért egy év alatt 

elértem arra a szintre, hogy teljesen Istennek szánjam az életemet, és rábízzam ma-
gam, hogy Ő gondoskodjon rólam. Így sokkal több időt tudok fordítani a szellemi növe-
kedésemre és Isten királyságának az építésére. A munkaviszonyom megszűnését köve-
tő napon már anyagi csodában volt részem Isten kegyelméből. Rendszeresen imádko-
zunk közösen a pásztorommal, és kiküldtük a gyarapodást hozó angyalokat. Már több-
ször is meghallgattam Benny Hinn műsorából dr. Nasir Siddikinek az anyagi gyarapo-
dásról szóló üzenetét. Április 8-án Marcaliban az Egyházunk regionális összejövetelén 
egyszer csak a székemen találtam egy borítékot adománnyal és egy idézettel Siddiki 
tanításából! Ez hatalmas meglepetés volt a számomra, de egyben megerősítés is, hogy 
Isten ilyen gyorsan megmutatta azt, hogy számíthatok rá, mert Ő mellettem áll és be-
tölti a szükségeimet! Hálát adok Istennek azért, hogy megérintette valakinek a szívét, 
és az elfogadó hitem alapján az angyalok behozták Isten ellátását. Egyébként útköz-
ben a beszélgetésünk során, és a múlt heti tanításban is érintettük a Lukács 6,38 ige-
verset, amely szerint Isten embereken keresztül juttatja el hozzánk az ellátást. Dicső-
ség Istennek, hogy az Ő Igéje minden helyzetben működik! Köszönöm az Úrnak az angya-
lok szolgálatát, és bízom benne, hogy mások életében is meg fognak nyilvánulni! — Éva 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Hirtelen megszabadul az elnyomott (Ésa. 51,14)! 

      
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2017. május 

 

ISMERD FEL A VESZÉLYT! 

  

„Igen, feltétlenül szükséges, hogy megbocsássunk egymásnak, különben becsaphat 
bennünket a sátán, — hiszen jól ismerjük a szándékait.” — 2Korinthus 2,11. EFO 

Az „Egy női boszorkánydoktor sokko-
ló vallomása” című film részleteiben több 
tanulság is rejlik: 1./ Az ellenség vissza-
tér egy idő múlva, ahogy meg van írva 
(Luk. 4,13), de ellen kell állnunk neki. 
2./ Rámutat, hogyan nyithatunk ajtót az 
ellenségnek. 3./ Hatalmas szerepe van az 
imádságainknak és a kitartásunknak. 

HOZZÁFÉRÉS — A boszorkányságból 
megtért, újjászületett hölgy bizonyságából 
következik részlet: Jöttek hozzám az em-
berek segítséget keresve. Például más fér-
jét, esetleg munkáját akarták. Egyszer egy 
keresztény jött hozzám azt kérve, hogy a pásztor — aki nős és családja van —, váljon 
el, és őt vegye feleségül. Ilyenkor a szokásos eljárás: először le kellett dobnunk a 
csontokat, és bele kellett néznünk a pásztor életébe. [Ilyenkor a láttató démonikus 
szellemek léptek működésbe.] Így megtudtam a pásztor gyengeségeit és bejutási 
pontjait, valamint azt, hogy mennyire erős. Ez a pásztor az ima embere volt, de nem 
tudta kontrollálni az indulatait. Ebből tudtam, hogy az indulat a bejutási pont. Vagy 
az is lehet, hogy ennek az embernek az imaélete nem folytonos. Van olyan nap, ami-
kor hétszer imádkozik naponta, van, amikor kétszer, és van, amikor elfelejti. Ezért 
azt figyeltem, hogy melyik nap felejt el imádkozni, hogy akkor támadjam meg. 

ÁLLHATATOSSÁG — Meg tudtál támadni egy kitartó hívőt, aki következetes az 
imában? — kérdezte Joshua. Nem! — válaszolta a hölgy. Hét napig figyeltük az illetőt. 
Az után, ha következetes volt, akkor fel kellett adnunk, és meg kellett próbálnunk hat 
hónap múlva. Tehát ha azt láttuk, hogy valakinek a problémája az indulat, akkor 
olyan helyzeteket teremtettünk az életében, amelyek azt fogják okozni, hogy állan-
dóan indulatos legyen. Problémákat hoztunk létre a munkahelyén és otthon, mert 
tudtuk, hogy ki fog jönni a sodrából. Mindenhol problémákat kreáltunk. Amikor azzal 
van elfoglalva, hogy kiélje az indulatait, akkor képesek vagyunk behatolni. 

T. B. Joshua megkérdezte: ha megpróbáltál behatolni, megtámadni, vagy válást okoz-
ni egy pásztor vagy egy keresztény életében, akkor te a gyengeségeit kerested annak a 
személynek. Például a harag vagy a kívánság volt az ajtó, hogy belépj és megtámadd. De 
ha a hívő erős az imában és következetes, akkor nem voltál képes megtámadni?  

A volt boszorkány válasza: Ha a hívő hitben erős és kitartó volt az adott időszakban, 
akkor nem sokat tudtunk tenni. Várnunk kellett három vagy hat hónapot. A tisztátalan 
szellemek, démonok adtak folyamatosan információt. Tehát mindig kapcsolódva kellett 
lenni a szellemi világ sötét oldalához.           Forrás: www.youtube.com/watch?v=ap1OzIQRCTY  A
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AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — AZ ÉLET LEGFONTOSABB IMÁJA!  
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 Megvál-
tóm, 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; 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 az élet lehetőségével való megáldása! 

  

Csak a felismert veszély 
ellen lehet védekezni! 

Vedd el a slussz-
kulcsot az ördögtől! 

Joshua Mills  

Konferencia 

Budaörs - 2017 
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A LEVIATHÁN SZELLEMISÉG 

 

„Ama napon meglátogatja az Úr kemény, nagy és erős kardjával leviatánt, a futó kí-
gyót… a keringő kígyót, és megöli a sárkányt, mely a tengerben van.” — Ésaiás 27,1. 

Katie Souza prédikátorhoz álmában 
szólt az Úr, és egy Krisztus Testének szóló 
üzenetet adott át neki. Az álomban azt 
látta, hogy az egyik barátja nagy bátor-
sággal bemegy abba a vízbe, amelyben 
hemzsegtek a krokodilok, aligátorok és 
cápák. Ezek a ragadozók azonnal rátá-
madtak, és Katie segítette őt biztonságos 
helyre jutni. Ebben az álomban a leviat-
hán szellem gonosz munkáira hívta fel az 
Úr a szentek figyelmét. Továbbá megad-
ta a megoldást is a győzelemhez! 

HADÁSZAT — Ahhoz, hogy ilyen erőteljes szellemmel foglalkozzunk, mint a leviat-
hán szelleme, szükségünk van megfelelő stratégiára és alázatra. Krisztus Teste éppen 
most harcol ezzel a tengeri szörnnyel. A hívők ugyan nagy bátorsággal megtámadják, 
de nincsenek megfelelően felszerelve, ezért nem jutnak győzelemre. Most titeket tá-
mad ez a gonosz szellem, és még nem tudjátok, hogy miként győzedelmeskedhettek 
felette. Mit tud csinálni leviathán? Például tud okozni rákbetegséget és mindenféle fi-
zikai problémát. A test bármely részén képes betegséget okozni. Megoszt gyülekeze-
teket, szenteket tép ki a gyülekezeti helyükről, és szakadásokat, válásokat okoz az 
emberek között. Ez a gonosz szellem ide-oda futkározik az emberek között, és kifor-
dítja a szavaikat. Ő a futó, a keringő kígyó, és megosztást okoz. (Ésa. 27,1) Mindazt, 
amit mondasz, elferdíti. És amit neked mondanak, az is egy kicsavart látásmódot tük-
röz. Az emberek között ide-oda jár, és bonyodalmakat okoz a kommunikációban. Te-
hát betegségeket okoz és tönkretesz vállalkozásokat, házasságokat, gyülekezeteket, 
barátságokat, és ezzel nagy sérüléseket okoz Krisztus Testében. (1Pét. 5,8-9) 

KIÚT — Hogyan harcoljunk a leviathánnal? Nem lehet csak úgy megdorgálni, megkötöz-
ni, lerontani. Ez nem ilyen egyszerű. Időnként vannak bizonyos stratégiák, amelyek sze-
rint kell harcolnunk bizonyos démonokkal. Ebben az esetben egy nagyon erős szellemmel 
állsz szemben, aki el akarja pusztítani a szenteket. Úgy győzheted le a leviathánt, ha 
nincs semmi az érzelemvilágodban, ami egyezik vele. Ezt mondja Jézus a János 14-ben: 
az ellenségnek nincs hatalma fölötted, ha nincs semmije benned, ami vele azonos! (Ján. 
14,30) Ez a lelkünk területére vonatkozik, hiszen az újjászületett szellemünkben nincsen 
semmi egyező a leviathánnal, vagy bármilyen más démoni szellemmel. A harci módszer 
első lépése az, hogy meg kell gyógyítanunk a lelkünket. Az Írásokból megtudjuk, hogy mi-
ből kell kigyógyulnunk: „Ő [leviathán] király a büszkeség gyermekei fölött”, leuralja őket. 
(Jób 41,34) Ha van büszkeség, keserűség vagy harag az életedben, akkor attól mielőbb 
meg kell szabadulnod! Talán úgy véled, hogy jobban tudsz valamit, mint bárki más? Ve-
szekedtél a házastársaddal, mert azt gondoltad, hogy csakis neked van igazad? Büszke 
kijelentéseid voltak, és mindig tiéd volt az utolsó szó? Keserű vagy egy helyzet vagy egy 
ember miatt? Mindezek a dolgok sebet okozhatnak a lelkedben, és akkor az jogot ad a 
leviathánnak, a ‘büszkék királyának’ arra, hogy megtámadjon. Ezért feltétlenül meg kell 
gyógyítanunk a lelkünket. Az Ésaiás 27,1 szerint Isten része az, hogy elbánjon a leviathán-
nal. A te részed az, hogy meggyógyítsd a lelkedet.  Forrás: www.expectedendministries.org  

A LÉLEK MEGGYÓGYÍTÁSA 
 

„Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden ke-
vély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket...” — Malakiás 4,1.  

A fenti Igében szereplő kevély szó jelentése 
a görögben: arrogáns, büszke, öntelt, szemte-
len, önhitt. Ha nem vigyázunk, akkor ezeknek 
a tulajdonságoknak a megnyilvánulása ajtót nyit-
hat az ellenségnek, és megsebezhet bennün-
ket. A lélek gyógyulásához két út vezet.  

MEGTÉRÉS — A megtérés nem azonos az új-
jászületéssel. A megtérés azt jelenti, hogy felis-
merjük a téves utunkat, és tudatosan visszafor-
dulunk Krisztushoz. Ha haragos vagy keserű vagy 
valaki felé, illetve büszke módon viselkedtél, és 
azt gondoltad, hogy ’nekem teljesen igazam van, 
másnak meg egyáltalán nincs’, akkor ebből meg kell térned. Így tud a lelked (érzelme-
id) meggyógyulni és felszabadulni a leviathán ráhatása és befolyása alól.   

GYÓGYULÁS — Meg kell gyógyulnia a lelkünk (pszichénk) sebeinek. Amikor vétke-
zünk, akkor büszkék és keserűek vagyunk, s ez sebet okoz a lelkünkön. Ilyenkor az 
történik, amit Jézus mondott a János 14,30-ban, hogy amikor jön e világ fejedelme, és 
HA „énbennem nincs semmije”, akkor nincs hatalma felettem. De ehhez valóban az 
szükséges, hogy a sátánnal semmi egyező ne legyen bennünk. Ezért tehát meg kell 
gyógyítanunk azokat a sebeket, amelyek a büszkeség és keserűség által jöttek be. Ezt 
Isten tüzével lehet meggyógyítani. Amikor jön Isten, és lángra gyújt minket, akkor ki-
égeti a büszkeségnek, arroganciának, a félelemnek, az irigységnek, a megbotránko-
zásnak az összes gyökerét, minden rosszat, ami a lelkünkben van. A szent tűz „… nem 
hagy rajtuk gyökeret, sem ágat”, ezért a tűz egy lelket gyógyító erő! (Mal. 4,1) Amikor 
a felházban leszállt a szent tűz, akkor a Bővített fordítás szerint „a tűz beleégett a 
lelkükbe”. (Csel. 2,3) Ez a tűz akkor a következőt tette: belekerült a lelkükbe, és el-
égetett minden nem odavalót, büszkeséget, önzőséget, önigazultságot, és megváltoz-
tatta őket. Egy olyan ember, aki megtagadta Mesterét, otthagyta a szolgálatot, és 
visszament halászni, majd elbújt a felházban a zsidóktól való félelem miatt. Miután a 
tűz lejött a mennyből, egy olyan emberré vált Péter, aki háromezer embernek prédi-
kált, és azok az Úr Jézus befogadása által újjászülettek. (Csel. 2,41) 

TÁVOLTARTÁS — A tűz a lélek gyógyító ereje, ami közvetlenül a leviathán ellen 
adatott. Az Úr jön, és legyőzi a leviathánt. Ugyanis azt mondja Isten az Ésaiás 27-ben: 
Én vagyok az Úr, Én felügyelem a szőlőskertemet (mi vagyunk a szőlőskert, az Úr pe-
dig őriz minket), és minden reggel megöntözöm, nehogy bárki kárt tegyen benne. (Ésa. 
27,1-4) Tehát az 1. vers először a leviathánról beszél, majd a 2-3. versek rólunk szól-
nak, mint szőlőskertről. A 4. vers pedig rámutat arra, hogy ebben a kertben akadnak 
tüskék, amely a megsebzett lélek, a psziché. Azt mondja Isten: ‘ahhoz, hogy legyőz-
zem a leviathánt, ezeket el fogom tüntetni, mégpedig úgy, hogy megégetem tűzzel’. 
Ahogy Isten tüze száll ránk, meggyógyulunk mindenből, ami a lelkünkben valamennyi-
re is közös volt a leviathánnal. De a Seregek Ura győzedelmeskedik a leviathán felett 
a hatalmas tüzes kardja által, és minden betegség meggyógyul, a fordított látás meg-
szűnik, az összezavart kapcsolatok helyreállnak, a gyülekezeti megosztások, kimara-
dások szintén helyreállnak, és az üzleti kudarcok megszűnnek. (Mát. 3,12) Forrás: Katie Souza Im
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A leviathán héber jelentése:  
tengeri szörny, tengeri kígyó 

Az Úr dicsőségének jelensége pedig 
olyan volt…, mint emésztő tűz… 

(2Móz. 24,17) 

És beviszem a tűzbe… és meg-
tisztítom őket… (Zak. 13,9) 


