SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVİ ESEMÉNYEIBİL
November 3. vasárnap, 15 óra – Fonyód, Panoráma Étterem – Varga István evangélista
A „Gyógyulás napjára” – felekezettıl függetlenül – hozzátok magatokkal a betegeket!
AZ ÚR ÉRKEZÉSE KÖZELI! — Jesse Duplantis „Mennyei
találkozások” címő beszámolóját ma újra sugározzák keresztény csatornák. Üzenete ma még aktuálisabb: Jézus rátette a
kezét a vállamra és rám nézett. Azt mondta: ‘Menj, mondd
meg az enyéimnek, hogy JÖVÖK!’ Azt gondoltam: de hát ezt
tudják. A gondolataim közben válaszolt: ‘Nem, nem tudják!
Menj és mondd meg nekik, hogy JÖVÖK! Azért hoztalak ide,
hogy mondd el nekik, hogy JÖVÖK! Értesz engem? JÖVÖK! Menj
és mondd meg nekik!’ Ez az, ami késztet engem, hogy ilyen
sokat prédikáljak, mert fel sem fogjuk, milyen közel van az İ
eljövetele! Sürgetı érzés tudni, hogy valami közeledik. İ hamarosan jön! Azt mondtam:
Rendben, elmondom minden egyes léleknek, akivel találkozom, hogy közel a visszajöveteled! ‘Ezért hoztalak ide!’ — mondta. Mosolyogva rám nézett majd így folytatta: ‘Rövidesen találkozunk; az a nap nem múlik el, örökké fog tartani és hamarabb jön el,
mint gondolnád! Bátran beszélhetsz a mennyben látottakról az embereknek, de arról
többet kell hallaniuk, amit mondok, mint arról, hogyan nézek ki. Menj, mondd meg nekik,
hogy JÖVÖK!’ Aztán így szólt: ‘Nemsokára találkozunk! Amit elkezdek, mindig be is
fejezem!’ El ne mulasszátok a Jézussal való találkozást! İ egy hitember. És hamarabb
visszajön, mint gondolnád! Nem is gondoljuk, İ milyen gyorsan tud cselekedni. Megfigyeltem valamit, leginkább a nyüzsgés szóval tudnám jellemezni azt, ami a mennyben
van. Mindenki feltőnıen gyorsan mozog; minden olyan, mint amikor valami készülıdik.
Tudják, eljött az ideje, hogy mi is elfoglaljuk ott a helyünket. Sürögnek-forognak és
várják, hogy láthassanak minket. Videó: www.youtube.com/watch?v=_IYUY3vFd2k
İSZI VARÁZS — Októberben ezzel a címmel jelent meg a több szerzı tollából származó antológia. Az egybefogott hitnek köszönhetıen ajtó nyittatott az Úrban! A „Könyvmőhely” kiadványa az üdvösség üzenetét is hordozza, mert a szerkesztık beválasztották Bor
Ferenc „Frigyklinika” címő írását is. Beszámoló: www.bekevar3882.x3.hu/naplo.htm
A Z É LE T LE G F ON T O SA B B K ÉR D É SE : Ki az é l ete d U ra ?
Teremtı Istenem, megtéve az elsı 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 bőntıl 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)
TANULJUNK EGYÜTT A SIKERES ÉLETÉRT! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, vasárnap 15.00 óra (iskoláskorúaknak)
Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: www.ksze.org
Impresszum és elızı számok: www.bekevar-portal.hu E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com
A nagylelkő adományokat köszönjük! — Békevár Egyesület új számlaszáma: 10700749-67761939-51100005
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható.
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Az Ige a te életed forrása!
Ha az emberek teljes mértékben bíznának Isten Szavában, akkor az Ige mélysége feltárulna elıttük!

KERESZTÉNY HÍREK

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2013. november

A LÉTEZÉSÜNK FÁZISAI
„… Hiszen csak átutazóban vagytok ezen a földön, és valódi otthonotok nem itt
van.” — 1Péter 2,11 (Egyszerő fordítás 2006)
Mindenszentek környékén megérint minket az,
hogy valójában átutazók vagyunk ezen a földön. A
létezésünk voltaképp a szellemi birodalomban ered,
kis ideig fizikai testben élünk, majd ismét a szellemi világban folytatjuk utunkat. A lényegi valónk a
szellemünk, van lelkünk és testben élünk. Könnyen
megfigyelhetjük a létezés fázisait azon keresztül,
ahogy Jézus testet öltött. Szellemi lényként ı már
a megszületése elıtt is létezett, majd a földi sátorBébi szellemek Isten trónjánál
házában élt és szolgált, s a mennybe emeltetését követıen a megdicsıült testében jelenleg a világegyetem legmagasabb pozícióját tölti be.
SZELLEMI BÖLCSİ — A megszületésünk elıtt a szellemünk a mennyben várakozik
arra, hogy testet ölthessen. Jesse Duplantis a „Mennyei találkozások” címő beszámolójában így emlékezik vissza: Isten trónja körül láttam a kis emberi szellemeket, a
méretük körülbelül 40 cm volt és hálóinghez hasonlót viseltek. Tudtak repülni. Berepültek a Mindenható jelenlétébe, és hallottam, ahogy a következıket mondogatták:
‘Lehetünk mi is szellemi lények? Küldj bennünket a földre, hogy az emberekben életadó
szellemek lehessünk! Megváltott szellemi lények szeretnénk lenni!’ Világos tehát
számomra, hogyan küldi Isten a csecsemıket a földre. Ilyen kis „valamik” ık, akik Isten
leheletébıl jönnek elı. Ilyen egy kisbaba, mielıtt napvilágot látva szellemi lénnyé lesz.
FÖLDI ÉLET — Az ember az életét Istentıl kapja, mivelhogy az Úr „az ember kebelébe szellemet alkotott”. (Zak. 12,1) Kétségtelen, hogy Isten a fogantatás pillanatában
helyezi a zigótába az életadó szellemet. (Jób 33,4) A legfıbb bizonyíték erre a Jakab
2,26 igeverse: „a test halott [élettelen] szellem nélkül”. De az orvostudomány is állítja,
hogy a magzat élı lény! Ez csak úgy lehetséges, hogy a fogantatás pillanatában az
Istentıl érkezı kis szellem egyesül az embriókezdeménnyel. A mennyei Atyánk határt
szabott a földi életünknek. A százhúsz esztendı az örökkévalóság mértékével tekintve
egy szempillantás csupán. (1Móz. 6,3) Mivel az ádámi bukásból eredı bőn mindenkire
kihatással bír, ezért az ember szellemének újjá kell születnie! (Ján. 3,7) Az ember a
földi élete során választhatja meg azt a helyet, ahol eltölti majd az örökkévalóságot.
LÉT AZ ÉLET UTÁN — A szellemi világban mindössze két hely létezik: a menny és a
pokol. (Luk. 16.22-26) Mindaz, aki Urává teszi Jézust az élete felett, az bekerül Isten
családjába. De aki nem hozza meg ezt a tudatos döntést, az a pokolban fog gyötrıdni
mindörökre. Amikor az üdvösséget nyert ember szelleme a testébıl kilép, angyalok
kísérik vissza a mennyországba, ahonnan származik. (Zsid. 13,14) Ettıl kezdve az Úr
jelenlétében és dicsıségében fogja eltölteni az örökkévalóságot. Az ember szelleme
ugyan soha nem semmisül meg, de az örök élet alatt — az újjászületéssel kegyelembıl
elnyert üdvösségnek köszönhetıen — az Atyával eltöltött örökkévalóság értendı.
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„És Isten képes megtenni, meg tudja tenni, hogy minden kegyelem (minden kegyeltség és földi áldás) bıségben jöjjön hozzátok, (azért) hogy mindig, mindenkor és
minden körülmények között és akármilyen szükség esetében önellátóak legyetek
(elegendıvel rendelkezvén ahhoz, hogy ne kelljen igényt tartanotok semmilyen segítségre, segélyre vagy támogatásra; és bıségben felszerelkezvén, felöltvén minden jó
cselekedetre és szeretet-adományra).” — 2Korinthus 9,8 (Bıvített ford.)
A 17. résszel befejezzük terjedelmes sorozatunkat.
Bízunk abban, hogy e tanításokból nyert világosság alkalmazása áttörést hozott az olvasók anyagi életében. A
fenti Igénk bemutatja, hogyan mőködik Isten gazdasági
rendszere. Miközben vidáman és nagylelkően adakozol,
Isten minden áldását hozzád irányítja. Azt akarja ugyanis,
hogy képes legyél adni a szükségben levıknek, s az
adakozás érdekében megszaporítja a bevételi forrásodat.
A TERMÉS MINİSÉGE — Jézus a magvetı példázatában az Igérıl és a föld minıségérıl tanít. (Márk 4,14-29)
Több lesz a hozam, ha a jó magot jó földbe vetjük. Ha
ugyanazt a jó magot gyengébb minıségő földbe vetjük, akkor kevesebb lesz a terméshozam. Tehát célszerő megvizsgálni a ‘szántóföldet’, ahova el fogjuk vetni a magjainkat.
Ha a Szent Szellem mutatta a vetési lehetıséget, akkor az egy jó termıképességő föld
lesz. Azt kell tennünk, amit az Ige mond, mert az visz bennünket gyızelemre. Az elvetett
mag gyümölcsöt terem a hitünk mértékének, illetve a föld minıségének a függvényében.
A halló fülő emberrıl azt állítja az Írás, hogy még több áldás kerül a birtokába, mert
nagyobb kijelentéssel bír. Fontos tehát a halló fül, a látó szem, s a nyitott szív.
FELTÉTLEN ARASS! — Az aratásnak is megvan az ideje. Aki foglalkozott mezıgazdasággal, az tudja, amikor a kalász elér egy bizonyos érettségi fokot, akkor azt le kell
aratni, mert különben kihullik a szem és kárba vész. Tehát ha vetettünk, azt be is kell
takarítanunk, mert aratás nélkül lehetetlen bıvölködni. Ha valaki vet, de nem arat,
arra azt mondják, hogy ez az ember a szélnek vetett. Mert a szél ki fogja rázni a
gabonafejbıl a magvakat. Azt is fontos tudni, hogy az igei ismeret hiánya gátolja a
hívık életében Isten kegyelmének áradását és növekedését. Ezáltal nem, vagy csak
nagyon keservesen tudnak elıbbre jutni az anyagi területen.
A HELYES LÁTÁSMÓD — Nekünk olyan látásunknak kellene lenni, amint Isten lát
bennünket a megváltás mővén keresztül. Sok keresztény a következık miatt bukik el:
megteszik a megvallásaikat, de nem látják magukat abban a helyzetben, ahová szeretnének eljutni. Nekünk Isten ígérete szerint kellene látni az anyagi helyzetünket. Az Ige
állítja, hogy Isten már megáldott bennünket minden mennyei áldással a Krisztusban.
(Ef. 1,3) Mivel ez múlt idı, így mi már áldottak vagyunk! Ha szegénynek látod magad,
akkor az abból fakad, hogy levetted a szemedet Isten Igéjérıl. A láthatók ugyanis
elvonhatják a figyelmünket Isten Beszédérıl. Ezért vissza kell térnünk hozzá, s az Írások
szerint kell látni magunkat, függetlenül a körülményektıl. Tény, hogy a kereszten a
munka elvégeztetett, s ez megváltást hozott a szegénység alól is. Dicsıség érte
Istennek! A fordulópont akkor jön el az életedben, ha elkezded magadat gazdagnak
látni az Ige tükrében. Ezt a lépést nem szabad kihagyni, mert csak ezután ölt majd
valóságot. A megvallások nagyon fontosak, de emellett az igei látásunknak is meg kell
lenni. Folyamatosan gyıztesnek kell látni magadat anyagi területen is!
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A hit az egy megingathatatlan alapzaton nyugvó elvárás, mégpedig reményteli és folyamatos várakozás.

ÁLDÁSÖZÖN — Bıségben élj!

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL
ELMOZDULT A HEGY! — Az Úr dicsıségére, szeptember 7-én Budapestre mentem imakonferenciára. Elıtte imádkoztam az Úrhoz, mivel
három hegy volt az életemben. Kértem Öt, legyen a segítségemre, hogy a
hegyek a tengerbe ugorjanak. Utána minden nap hálát adtam ezért.
Pontosan egy hónap múlva, október 7-én az egyik, anyagi természető hegy
a tengerbe vetette magát Isten dicsıségére, amiért nagyon hálás vagyok.
És a hitemet kiárasztom abban, hogy a másik kettı is a tengerbe ugrott
már, a Jézus nevében, s ez hamarosan valóságot is ölt! — Nné Vera
ÁTVETTEM A GYÓGYULÁSOMAT! — Október 13-án elmentem a
tabi evangelizációs alkalomra, amelyen Varga István evangélista szolgált. Mielıtt kimentem volna a gyógyító sorba, a mellettem ülı testvérnınek megmutattam a bal kezem középsı ujját, amelyet nem tudtam kiegyenesíteni. A kézrátételes imádsággal átjárt a kenet, amely
egy melegség érzéssel párosult. Ezt követıen örömmel tapasztaltam
meg, hogy az ujjam teljesen meggyógyult! Azóta egyáltalán nem fáj, s
tudom hajlítani! Dicsıség az Úrnak! — Szné Magdi
SZENT MUNKATÚRA — A szeptemberi, Bükkösd környéki
szent munkatúránk második napján már 7,30 órakor buszon
ültünk. Kellemetlen, esıs napra ébredtünk. Sőrő esıfelhık takarták az eget. Mi abban a hitben voltunk, hogy amikor megérkezünk Szentkatalinra, nem fog esni. Fél óra múlva oda is
értünk, de sajnos még esett. A buszmegállóban találtunk menedéket. Ott felszállt az Úrhoz a hittel teli imánk: Atyám, kék
eget akarunk kapni, nem szeretnénk egész nap esıben vinni az
üdvösség üzenetét tartalmazó szórólapokat, mert így egy teremtett lélekkel sem fogunk találkozni az utcán. Az esı továbbra is esett, de mi hitben kiléptünk a buszmegállóból, hogy
az imánk meghallgattatott és megválaszoltatott. És valóban így
történt! A következı kis település, Karácodfa felé gyalogolva elállt az esı. Odaérve
szóba elegyedtünk egy bácsival, akitıl megtudtuk, hogy néhány ingatlan hollandoké, és
van ott egy marokkói család, ahol a feleség egy bostoni magyar. Mivel készültünk többféle idegen nyelvő üdvösségi imával, így mindenki saját nyelvén olvashatta azt. Kitartásunkért gyönyörő kék eget kaptunk, pár bárányfelhıvel, s melengetı napsütéssel.
A következı napon kárpótlást kaptunk az Úrtól, csodás napos idıben indultunk
szekérrel a külterületi lakott helyek felé. Nem is gondoltuk, hogy Kánban, ezen az
eldugott pici helyen, szeptember közepén még találkozunk hollandokkal és németekkel
is. Goricát elhagyva megpihentünk egy meredek lejtı alján. Hamarosan jött egy német
terepjáró. Kedvesen mosolyogtak, integettek. A sofır nagy gázt adott, mert egy lendülettel fel szeretett volna jutni a meredélyen. Még mi is segítettünk, Jézus nevét segítségül hívva! De nem sikerült, ezért kénytelen volt visszatolatni, egészen a lapra. Ekkor
én elıkaptam egy német üdvösségi imát és szaladtam is feléjük, mert a sofır ismét
rajtolni készült. Beadtam az ablakon és ezúttal sikerült feljutniuk a tetıre. Így lettünk
‘Fülöpök’, amit szintén nagyon kívántunk. Íme pár morzsa a négynapos útról. Csodálva
szemléltük az Úr szent idızítéseit és hatalmas szervezıi képességét! Köszönjük Uram a
kegyelmedet, ami egész utunk során elkísért. Hallelúja! — Marcsi és Irma
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