A Názáreti Jézus Nevében: „Távozzon a félelem, a rettegés és a szorongás!”
A félelmet a pokolban kovácsolják. Megrendelője a Sátán, aki alapfegyverzetként adja minden
démoni hordájának, akik nagyon is ismerik a félelem természetrajzát. Mint a skorpiók gyilkos
mérgükkel, a démonok maguk is tele
vannak félelmekkel. A félelem a Sátán
halálos mérge. Ha hagyjuk, akkor a Sátán
az egész életünket behálózza félelmekkel.
Azonban a félelem csupán illúzió, egész
egyszerűen NEM létezik. Csak akkor „ölt
testet”, ha elfogadjuk. A félelem a legelső
dolog, amitől szabadulnunk kell. A
rettegés legyőzése az ellenség arcul
csapása. „Minden fegyver, mely ellened
készült, sikertelen lesz” (Izajás 54:17).
Kezünkben van legfőbb fegyverünk, az
Isten Igéje, a Lélek kardja, vagyis a
Szentlélek által kijelentett Ige (Efezus
6:17). Nincs ennél hatékonyabb fegyver a világban. Isten áldjon benneteket! - Reinhard Boonke
* * * * *
A Föld még ma is bűzös levegőt áraszt a múlt században háborúkban legyilkolt kétszáz millió
áldozat vérétől. Hol volt akkor Isten? Vajon befogta az orrát, és undorral elfordult a világtól?
Hogyan tehetne ilyet? Vagy ő egy finom úriember, aki távol tartja magát a piszkos dolgoktól? Ha
így van, milyen vértelen megoldást tudott
volna hozni a világnak, amely minden,
csak nem vértelen? Csak egy megsebzett
Messiás hozhatott
gyógyulást egy
megsebzett világnak. Jézus vére mondja el
az igazságot Istenről. A kereszténység
igazsága nem
csendes
kolostorok
magányában fejlődött ki, mint illatos
liliom a meleg lakásban. Az emberi
gonoszság Isten orrának szörnyűséges
bűz, amit nem lehet parfümözött szép
szavakkal semlegesíteni. Isten a bűnnel
nem kipárnázott karosszékből számolt le,
hanem egy római kivégzőeszközre
szegezve.
Az
ördögre
a
saját
felségterületén rontott rá, ott ütközött meg
vele életre-halálra, szemtől szembe a
halállal és a pokollal. Az ilyen frontális
ütközés nem zajlódhatott le vértelenül.
„Jézus drága, drága vére kifolyt a Golgotán; kifolyt a lázadókért, kifolyt a bűnösökért, kifolyt
értem...” Köszönöm, Úr Jézus! - Reinhard Boonke

"Sátán tarkóján egy sebhelyes lábnyom van." - C. S. Lewis

Mit jelent ez? Az 1. Mózes 3 -ban Isten azt
mondta a kígyónak, hogy az asszony
magja a fejére fog taposni. Ezt hívjuk
ősevangéliumnak, amely be is teljesedett a
golgotai kereszten, ahol az "asszony
magja", a Názáreti Jézus a Sátán fejére
taposott és szabadulást szerzett az
embereknek a Sátán, a bűn és a halál alól.
Jézus a győztes Úr, Sátán pedig a legyőzött,
a vesztes! Amikor az evangéliumot
hirdetjük, Jézus felmagasztaltatik, az
emberek megszabadulnak, a Sátán pedig
megszégyenül! ÁMEN? Legyetek áldottak!
Szakály Csaba

* * * * *

Hit nélkül az emberek mindenfelé keresik a
bizonyosságot, még a leghaszontalanabb és
legbetegesebb irányokba is. A néma
csillagokhoz fordulnak, az állatöv jegyeit
vizsgálgatják, szerencsét hozó dolgokban
bizakodnak,
hajótörött
matrózokként
kétségbeesetten keresnek egy olyan sziklát,
amibe belekapaszkodhatnak. Izajás próféta
már 3000 évvel ezelőtt megfigyelte ezt és ezt
mondta: „Ha majd azt mondják nektek, hogy
forduljatok a halottidézőkhöz, akik suttognak
és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez
kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell
fordulni az élő helyett?” (Izajás 8:19). Az az
ember, aki féli Istent, semmitől sem fél. Ezt
mondja az Úr: „A pogányok szokásait ne
tanuljátok el, és az égi jelektől ne rettegjetek,
mert csak a pogányok rettegnek azoktól!”
(Jeremiás 10:2). Mi viszont Istent féljük és Őt
ismerjük el mindenható nagyságával és erejével, amellyel védelmez minket. Nála nagyobb erő nem
létezik. Őt szeretjük és Benne bízunk! Ámen? - Reinhard Boonke
* * * * *

Szűnjön meg a félelem!

Valaki úgy értelmezte a félelem szót, mint olyan hamis bizonyosságot, ami a valóság látszatát kelti.
Véleményem szerint találó leírás - arra utal, hogy a félelem nem létező tényeket sugall a hatása alatt
lévő személynek.
A félelem mindig is eszköz volt az ellenség kezében arra, hogy embereket megingasson. Ha
valakiben félelmet hint el, azt képes is befolyásolni. A Szentírás azonban azt mondja (2Tim 1,7):
“Hiszen Isten nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
A félelem az ördögtől való; félelem az ismeretlentől, félelem a holnaptól, félelem a kudarctól,
félelem a démonoktól, félelem az emberektől, félelem a betegségtől, haláltól, semmiféle félelmet
nem szabad táplálnunk mivel a félelem megnyomorítja azt, aki beengedi.
Valahányszor Isten megjelenik az embernek, ha az ember megretten, Isten mindig ezt mondja: “Ne
félj!”. Ez azért van így, mert a félelemtől gátolt ember nem képes jól együttműködni Istennel, a
félelem olyan szellem, amelynek ellen kell állnunk és megálljt kell neki parancsolnunk.
Elsőként a félelem nyomást gyakorol az egyén elméjére, és ha nem álljuk útját, kényszerképzetté
válik. Ha nem állítjuk meg, birtokba veszi az egyént. Vagy nem találkoztatok még olyan
emberekkel, akiket a félelem irányít, s ezért irányvesztettek és labilisak?
Mint Isten minden gyermekének, akit a Bárány (Jézus) vére tisztára mosott, neked is van hatalmad
a félelem fölött, tehát: állítsd meg a félelmet! Lelkedet Krisztus újjáteremtette, beoltotta az isteni
életbe, megszabadította az elítéléstől és a bűntől, és már a sátánt és démonait felülmúlja, miért
kellene félned, miért?
Az egyik módja, hogy a félelmet szavaiddal uralmad alá vedd, a szavaidon keresztül lehetséges.
Azon kívül, hogy Jézus nevével rendre utasíthatod a félelem lelkét, amikor támad, ne használj
félelemre utaló kifejezéseket (úgymint: attól félek, hogy… , ez olyan ijesztő nekem… , lefagyok a
rémülettől… , stb.). Ezek iszonyatos szavak, ne engedd, hogy ajkadon alakot öltsenek.
Mikor Jézus a tengeren járt, és tanítványai úgy vélték, hogy szellemet látnak, Ő azonnal
megszólította őket: “Én vagyok, ne féljetek!” Erre való tekintettel táplálnunk kell lelkünket Isten
Igéjével, Szava a félelem ellenszere, ne mulaszd el mindennap mondani magadban:
“Visszautasítom a félelmet!"
Imádkozom azért, hogy a félelem mindenfajta lelke, ami rád árnyékot vethet, hogy elmédet
súlyosan nyomassza, Jézus nevében most feltartóztattassék. Jézus Vére tisztítsa meg elmédet
minden szennytől, élvezd a józanság Lelkét, amit Jézus megszerzett számodra, Jézus Nevében!
A józanság Lelke a tiéd - örvendezz!
Henrik Madsen

Tragikus, ha a hívőknek nincs látásuk, és az életük napjait konkrét irány vagy cél nélkül tengetik,
saját érzéseiket követve kószálnak erre vagy arra a
körülményeik hatására, és nem hagynak több
nyomot a világban, mint amennyit egy fáról lehulló
falevél hagy. Bárcsak az Isten Igéje szólna a
szívükhöz! Bárcsak a Lélek szele dagasztaná a
vitorláikat! Akkor elhagynák bérelt helyüket a
kikötőben, kioldanák a horgonykötelet, ami a földi
dolgokhoz kötözi őket, és kihajóznának a nyílt
tengerre. A zsoltáros azt mondja: „Ott van a nagy
és széles tenger! Ott járnak a hajók.” (Zsolt 104,2526). Legyetek áldottak! - Reinhard Boonke
A gyülekezet nem sétahajó, hanem mentőhajó. Szórakoztatókra semmi szükség rajta! A kapitánytól
a hajószakácsig minden kézre szükség van a fedélzeten a lélekmentéshez. A gyülekezet, amely nem
keresi az elveszetteket, maga is „elveszett”.
Jézus azt mondta: „Ne félj, csak higgy!” (Lukács 8:50). Miért biggyesztette oda a „csak” szócskát?
Hogy jelezze, hinni mindenki képes. Születésekor minden ember megkapja a hit képességét - elég,
ha megnézünk egy kisgyermeket. Hinni egyszerű. Amikor éhes vagy, „csak” eszel. Amikor szomjas
vagy, „csak” iszol. Amikor fáradt vagy, „csak” alszol. És amikor csodára van szükséged, Jézus feléd
nyújtja kezét, és azt mondja: „Csak higgy!” Érted már? Akkor kezd el gyakorolni! Az Úr áldjon!
Reinhard Boonke
* * * * *
A Szentírás szerint: Erősödjetek meg az Úrban és az Ő hathatós erejében!
Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben! Mert nem a
vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség
világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. Vegyétek
fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, s megállhassatok, mert mindent
megtettetek. Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazságossággal, s öltsétek
magatokra a megigazulás vértjét! (Iz 59,17) Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére
való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes
nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Mindenkor
esedezzetek a Lélekben, minden imádságban és könyörgésben, s őbenne virrasszatok teljes
állhatatossággal könyörögve az összes szentért, és értem is, hogy Isten adjon nekem szavakat,
amikor megnyitom ajkamat, hogy bátran hirdessem az evangélium titkát, aminek hírnöke vagyok
a bilincsekben is; hadd beszéljek bátran, amint kötelességem. - Effezus 6,10-20
* * * * *
Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem
jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem
szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. – Róma 8. 38-39
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