Isten Igéje még az aranynál is értékesebb!

Konferenciaközpont Budapest, 2012.01.15. — Jim Sanders
Amit a Szellem mond: Amit láttál eddig az álmaidban és a látásaidban nagy dolgokat,
ezek most valóságba jönnek. Elsı mozgása lesz ez és izgalmas lesz: minden megváltozik.
Változások. A láncok lehullnak, a szemek megnyílnak, a szívek kitárulnak, és tisztán fogod
látni, hogy mit kell tenned, merre kell menned; erre vagy arra, és meg fogod tudni szervezni,
meglesznek a piaci feltételek hozzá — ennek itt az ideje. Mert nem erıvel, nem hatalommal,
nem érvelésekkel, hanem az én Szellememmel — mondja az Úr. És gyorsan fog mindez
történni, döbbenetes gyorsasággal. Változások jönnek minden héten, minden hónapban
néhányatoknak. De mindez egybe jön. Ezrével jönnek a gyülekezetek, tízezres, húszezres
gyülekezetek lesznek, nag
gy gyorsasággal jönnek. Mert kell, hogy legyen hozzá egy üzenet,
gassa, hogy tízezer ember azt hallgassa, húszezer ember azt
hogy ezer ember azt hallg
hallgassa. Istennek megvan az oka, hogy miért hoz annyi embert: akik az igazságot keresik,
nem a törvényeket, akik az igaz
zságot keresik, az igaz Evangéliumot. Ez gyorsan fog menni, az
emberek tudni fogják, és az emberek többet akarnak, és ki fogják azt vonzani a bensıdbıl,
ismerni akarják Jézust. És az ellkövetkezendı idıben az Úr növekedést ad.
Mert az Úr elıször minket szeretett, és most mi is szeretjük İt, mert elıször szeretett
minket. Isten maga a szeretet, és növekszik a szívünk, és növekszik a szeretet benne. A mi
szeretetünk növekszik egymás irán
nt, és a világ megismeri, hogy az Én tanítványaim vagytok, és
ez elıjön. Ezek a kegyelmek, ezek a növekedések mind elıjönnek. A kegyelmek rétegelten,
egyik kegyelem a másikra; még több me
egtapasztalás, még több szellemi megtapasztalás jön
hozzád, miközben szolgálsz. És az ajándékok és a prófétálás ajándéka, és a kenetek ott
lesznek, és ez ott lakozik véglegesen, állandósult állapotban, a szolgálatodban, és ezt
örvendezve veszed majd az Úrtól. Ámen! […] Isten maga a szeretet, és a szeretetet kiöntötte,
kiárasztotta a szívünkbe, nem vagyunk a törvény alá rekesztve. Kiárasztatott, kiontatott a
szívünkbe ez a szerelem, és ebben járunk. Kiárad, amerre csak járunk, és az emberek
észreveszik ezt, hogy Jézus van bennünk, a szeretet, és İ árad belılünk, İ ad, és ad, és a
dolgok így növekednek, amíg a világ észre nem veszi végre, és a világ elfogadja. Készen állsz-e
erre? Készen állsz-e arra a többre, és készen állsz-e arra a növekedésre? Kezdd el ezt a járást
a Szellemmel, és áldott leszel életed minden napján. Ámen!
AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI: Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból?
Megkérted İt, hogy legyen az életed támasza és Ura? Hívd be most a szívedbe!
AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — Teremtı Istenem, Eléd állok, és fennhangon imádkozom:
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Megkérlek Jézus,
legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe,
és teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat és
Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom által megváltást
nyertem, és újjászülettem Krisztusban! Az İ szent vére megtisztított minden
bőntıl. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)
TANULJUNK EGYÜTT! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45 (a templom felıli bejárat)
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, vasárnap 15.00 óra (iskoláskorúak számára)
Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió és tévé, videó tanítások
Impresszum és elızı számok: http://www.bekevar.x3.hu/info.htm E-mail: bekevar@fw.hu
Békevár Egyesület: www.bekevar3882.x3.hu — Számlaszámunk: 14100110-17632849-01000009
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ vallásoktól független ingyenes lap, terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása!
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Figyelem! A Freeweb átalakított szolgáltatása miatt a Békevár webkikötı módosított címe: www.bekevar.x3.hu
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AZ IGE ÉRTÉKE
„Ha szavaidat [megnyilatkozásodat] hallattad, én élveztem azokat; a Te
szavaid örömömre voltak nékem és szívemnek vigasságára…” — Jeremiás 15,16
Egy hadvezér, az Istenben való bizalmon túlmenıen,
nagy horderejőnek tartotta a száraz puskaport, hogy a
katona fegyvere az ellenséggel szemben bármikor
bevetésre kész legyen. Isten frontvonalbeli katonái az
újjászületett hívık, akiknek úgyszintén nélkülözhetetlen a
szellemi fegyverzet, amelyek közül a Szellem kardja, azaz
Isten Igéje az egyetlen támadó fegyver. (Ef. 6,13-17)
Az Istenhez és az İ Igéjéhez való ragaszkodásunk,
hőségünk és a fontossági sorrendünkben az elsı helyre
tétele kedves İelıtte! (Mát. 6,33) Ugyanis az élet minden
bajára az Ige ad választ. Isten nekünk adta az írott Igét,
hogy felfedje általa az élı Igét. Jézus a megtestesült Ige.
Jézus és az Ige egyek. Az Ige a túlélıkészletünk része.
Ha egy hívı nem szomjazza az Igét, soha nem találja meg a problémáira a választ, s
egész életében nyomorogni és küszködni fog. De akinek a szíve éhes a ‘szellemi
kenyérre’, az gyorsabban növekszik hitben. Nem maradhatunk a ‘játszunk egyházasdit’
szinten, fel kell növekednünk odáig, ahol Isten szeretne látni bennünket!
Miért oly életbevágóan fontos értékelni az Igét? Azért, mert Isten is nagyra becsüli
azt! Az İ Igéje örökre el van helyezve a Mennyben. (Zsolt. 119,89) Minden név fölé
magasztalta az Igéjét, s gondja van arra, hogy beteljesítse azt. (Zsolt. 138,2. Jer. 1,12)
Emiatt nekünk is méltó helyre kell tennünk az Igét, amelynek értéke, ereje, súlya van!
Az Igében lakozó tekintélyes erı a te életedben is képes mőködni! Az Ige a gyızelmi hír
hallgatása során kerül a szívbe. A befogadó szívet a Biblia jó földnek nevezi. Csak a nyitott
szívvel fogadott Mag képes bıségesen gyümölcsözni. (Márk 4,2-20) Az ellenség — az Igére
pályázva — oly módon igyekszik ezt megakadályozni, hogy távol tartja vagy kilopja az Igét a
szívekbıl. Célja eléréséhez olykor a környezetünkben levıket is felhasználja.
A legyızött ellenség tudja, ha tudatlanságban képes tartani, akkor fölénk kerekedhet.
Tudja, hogyha nem szerzünk tudomást az ellenünk készült tervérıl, akkor azt nem is
leszünk képesek hatástalanítani. Ezért akar az ördög oly elfoglalttá tenni, hogy ily módon
tartson távol a növekedést adó tanításoktól, a gyülekezetbe járástól. Ismerd fel az
ellenség taktikáját, mellyel el akar választani a kardodtól, hogy ne támadhasd meg ıt!
Ha kijelentést kapsz errıl, akkor az Igére éhezve rohanni fogsz azt tanulmányozni,
minden összejövetelen hallgatni akarod a rendíthetetlen Igét és kérdésekkel fogod
elhalmozni a pásztorodat! Mert megértetted, hogyha a romolhatatlan Ige magja bekerül
a szívedbe és az ott növekedést vesz, garantált a számodra a gyıztes élet!
Nem élhetünk csak a konyamővészet remekeivel, sokkal fontosabb a szellemünket
táplálni Isten Igéjével. (Mát. 4,1-4) Úgy öleld magadhoz az Igét, mint a szerelmespárok
egymást! Az Ige semmibevételével ugyanis az ördög malmára hajtanád a vizet!
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BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL!
JELENLEGI VILÁG
ÁDÁM ELİTTI VILÁG| Ószövetség|Újszövetség|Hét év megpróbáltatás|Millennium| ÚJ VILÁG – örök idık

BIBLIAI IDİKORSZAKOK 1.
„Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok…” — Márk 4,11
Az Újszövetség tanításai magába foglalják az idıvégi
eseményeket. Mivel az Ige beszél az elkövetkezendı
idıkorszakokról, így Isten szolgálói nem tehetik meg azt,
hogy azokat mellızik a tanításaikból. A világ számára a
jövı rejtély, de a keresztényeknek megértést szükséges
kapniuk errıl. Ehhez csupán nyitott szívre van szükség.
A Márk 4,11 azon kevés igehelyek egyike, ahol Jézus a
korszak (Isten országának) titkairól beszél. Tanítványaiból
lettek az elsı apostolok, a Gyülekezet alapkövei, de ık
sem értették akkor, mi a jelentısége a keresztnek, a
megfeszítésnek és a feltámadásnak. Csak az elsı Pünkösd
után kaptak megértést e titkokról, Isten Szellemének kinyilatkoztatása által.
Az Újszövetség és a végidık titkai ma a szellemi újjászületés — Jézus Krisztus
tudatos elfogadása — által válnak érthetıvé. Az Úr az örök kegyelme által ily módon
betekintést ad a csodás megváltási tervébe. De akiben nincs meg az örök élet, az nem
képes megérteni a titkokat, sıt még inkább összezavarodik.
Az Ószövetség Izrael népével foglalkozik, Jézus e korszak végén született és a
zsidóság felé szolgált. Mi az Újszövetség alá tartozunk, s ahhoz, hogy megértsük a
bibliai idıkorszakokat, fıként az apostoli leveleket kívánatos tanulmányoznunk.
Valójában arra van szükségünk, hogy Isten megnyissa az értelmünk szemeit.
Az Újszövetség a kegyelem korszaka, amelynek áldásai a Gyülekezeti Test, azaz
a hívık számára adattak. (Ef. 3,1-5) A Gyülekezeti kor tana az Ószövetségben titok
volt, ezért nem találunk ott próféciát a Gyülekezeti korra vonatkozóan. De az
Újszövetségben errıl lehull a lepel. Három csoport nem érti a titkokat: az ószövetség
idején élık; a Krisztus nélküliek; az Ige felıl tudatlanok és megtévesztettek.
A Jelenések könyvét jó páran félreteszik azért, mert a nem az Igén alapuló
tanítások félelmet okoznak bennük. De ha Isten Szellemétıl vezérelve olvassuk, akkor
kimondhatatlan örömöt és hálát érezhetünk a mennyei Atyánk iránt, Aki egy dicsıséges
jövıt tartogat az İ — Krisztusban újjászületett — gyermekei számára.
A helyes értelmezéshez elsıként szükséges látnunk, hogy a Biblia két özönvízrıl
beszél. Ugyanis létezett egy Ádám elıtti „akkori világ” és a „mostani egek”, amely alatt
élünk. (2Pét. 3,5-7) Ítéletként az elsı vízözön az Ádám elıtti világra szállt, a sokkal
közismertebb második vízözön pedig Noé idejében történt.
Ádám elıtt Lucifer a földön élı teremtett lényeken taposott, aki hatalomvágya
következtében kivettetett a Mennybıl. A bukott arkangyal földi birodalmára Isten
ítélete szállt, ez a Lucifer vízözöne, amelyben minden megsemmisült. A kezdetben
megteremtett lakható föld „kietlenné és pusztává vált”, így annak újrateremtése vált
szükségessé. (Zsolt. 104,6-9) A Biblia elsı két verse között hatalmas idıszakadék rejlik.
A bibliai idıkorszakok három fı csoportja: Ádám elıtti világ, Jelenlegi világ és az Új
világ. A Jelenlegi világ a következıképpen osztható fel. Az Ószövetség ~4000 évét Ádám,
Noé, Ábrahám, Mózes és legvégül Jézus nevei fémjelzik. Az Újszövetség ~2000 éves
idıszaka a jelenlegi Gyülekezeti kor, amelynek a legvégén élünk és várjuk az Úr Jézus
megjelenését. Ezt a 7 éves megpróbáltatás követi, amely Jézus második eljövetelével ér
véget. E világ Krisztus 1000 éves dicsıséges királyságával, a Millenniummal zárul.
Részletesebb bibliai idıskála: http://bekevar.x3.hu/ido.htm
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Biztonságos autózás — 2011.10.31. — Bor Ferenc
A közelmúltban az egyik pásztorkonferenciáról tartottunk
hazafelé, amikor megtapasztalhattuk az Úr oltalmát. Az
autópályán 110-es tempóban haladtunk a külsı forgalmi sávban,
amikor az egyik csomópontnál nem várt fordulat állt elı. A
felhajtóágon jobbról érkezett egy személygépkocsi, amely
azonnal megkezdte az átsorolást az általunk használt sávba.
Mivel a belsı sávban mögöttünk jött egy nagyobb sebességgel
haladó jármő, így nem tudtam sávot váltani. Pár másodpercen belül kialakult egy olyan
kritikus pillanat, amikor egyidejőleg három személygépkocsi volt a két forgalmi sávban! És
mi haladtunk középen, beékelıdve a másik két jármő közé! De Isten békessége uralt
mindvégig, ennélfogva óvatos kormánymozdulatokkal ura maradtam a helyzetnek. Hála az
Úrnak és a szolgáló angyalainak, akik épségben megtartottak bennünket. A kelepcébıl
kikerülve hálás szívvel azonnal megköszöntük a mennyei Atyánknak a kimenekedésünket!
Bizonyos vagyok afelıl, hogy a tizedfizetık joga alapján (Mal. 3,11) élvezhettük Isten szent
védelmét. A Mindenható volt az, aki megdorgálta a pusztítót az érdekünkben!
Szent idızítés — 2012.01.12. — Bor Ferenc
Az alábbiakban arról teszek bizonyságot, hogy az idıbeosztásunkat is nyugodt szívvel
bízhatjuk az Úrra, mert İ Ura mindeneknek. Terveztem, hogy egy bizonyos csütörtökön
együtt utazok be a családommal a közeli kisvárosba, hogy jól sáfárkodjunk az
üzemanyaggal. De utolsó pillanatban kiderült, hogy nekem szerdán meg kell jelennem az
egyik hivatalban. Nem volt a kedvemre, hogy mindkét nap utazzunk. Feleségemmel a
hitünket összekapcsolva imádkoztunk és az Úrra bíztuk a szervezést. Majd felhívtam a
hivatalt és meglepetésemre az ügyintézı készségesen áthelyezte csütörtökre az idıpontot.
Egy iroda vezetıjével is szerettem volna találkozni, aki örömömre jobbnak tartotta, ha nem
szerdán, hanem másnap fél tízkor keresem fel. Hálával a szívemben indultam el csütörtökön
reggel, hogy egy utazással mindent elintézhetünk. Mivel szők másfél órába három ügynek
kellett beleférni, kissé tétováztam, hogy hol is kezdjem. De jól tettem, hogy a Szent
Szellem vezetésének engedelmeskedtem. Amikor 9.10 órakor beléptem a hivatalba,
megdöbbenéssel láttam, hogy az ügyintézım a recepción ül. Kiderült, hogy csak kis idıre
helyettesíti a munkatársát. Ekkor, a láthatókra tekintve úgy okoskodtam, hogy ha a
sorszámommal kivárom az ügyintézım felszabadulását, akkor nem érek oda fél tízre a
másik helyszínre. De Isten mindennél hatalmasabb! Az ügyintézım a recepciós gépén
készségesen belépett a rendszerbe és két percen belül végeztem is. Így 9.20-kor már a
másik helyszínen voltam és én vártam az irodavezetıre! A megbeszélést követıen bıven
maradt még idım egy mőszaki cikk megvásárlására is, s még én vártam a családomra! Végül
összegeztük, hogy hatalmas Istenünk van, csak merjük Rábízni az útjainkat! (1Pét. 5,7)
Kerékpárút pályázat — 2012.01.23. Ságvár
A gyülekezet egyik ságvári tagja a múltban Siófok-Kiliti városrészben dolgozott. Hogy
ne kelljen buszhoz alkalmazkodnia, szívesen kerékpározott volna át a munkahelyére, de a
forgalmas 65-ös úton ezt nem vállalta. Jó két éve imádkoztunk közösen azért, hogy a két
település között épüljön egy biztonságos kerékpárút. A múlt év végén örömmel olvastuk a
cikket a megyei lapban, hogy a két önkormányzat közösen nyújt be pályázatot a 3,7
kilométeres kerékpárút megépítésére. Ez is bizonyítéka annak, hogy a hittel mondott
imák megválaszolást nyernek és az Evangélium hirdetését gazdasági elırehaladás követi.
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