PRÓFÉCIA RÉSZLETEK A 2014. ÉVRE — Bátorságra és krisztusi
elkötelezettségre szólítalak ma téged az Én Szellemem által! Az Én
gyermekeimet ne bátortalanítsák el idegen ajkú tanítások vagy
más nehézségek, félelmek vagy betegségek! E föld utolsó pillanatait élitek! Örüljetek és vigadjatok, hogy részesei lehettek ennek a
végsı idıszaknak. Lehetıségetek van arra, hogy megállhassatok az
Én erımben, a Szent Szellem erejében! Ti mind nagyon jól tudjátok, és véghez is viszitek a harmadik angyal üzenetét. Ez angyal
által adom hírül nektek kijelentés által, mi is az a munka, amit az
utolsó napokban (és ez most van) el kell végeznetek! (Jel. 14,12)
Felkészülésetek utolsó fázisa van ma elıttetek! Az Én Tervemet rövidesen beteljesítem azok
által, akik hőek hozzám és Igémet hittel cselekszik. E rövid idıt — míg eljövök és magamhoz
veszlek titeket —, töltsétek azzal, hogy személyválogatás nélkül, akit csak tudtok, vezessetek egyszülött Fiamnak Keresztje alá! Szóljátok Beszédemet szerte a világban, ifjúnak és
vénnek! Ne tegyétek ezt halkan suttogva, félve! Kiálts hangosan, teljes torokkal, hogy
mindenki meghallja azt! (Ésa. 51,4. 58,1) Erıs, hőséges és áldozatkész fiatal férfiakra és
nıkre van szükségem, akik elıre húzzák a lankadókat. Seregeljetek össze minden népeket,
és hirdessétek Szavaimat a Metropolisoktól kezdve a távoli esıerdık rejtekéig, s Én eljövök
hozzátok! (Jóel 3,11. Mát. 26,64) Elviszlek titeket arra a helyre, amit Fiam megígért nektek.
Az antikrisztus megjelenésének szele sokak hitét lehőti majd. De ti, akik igazán az Én
gyermekeim vagytok, erısen és rendíthetetlenül megálltok parancsolataim teljességében.
Vigyétek be az iskolákba és a munkahelyeitekre, hivatalaitokba az Én Evangéliumomat! Ne
féljetek a visszautasításoktól, Én vagyok az Úr, a ti Istenetek! Az idı rövid! Közel vannak az
utolsó napok veszedelmei. Az Én igazságom hirdessétek és ügyeljetek egymásra, hogy senki
el ne vesszen! (Fil. 2,1-4) Higgyetek Szavaimban még akkor is, ha kilátástalannak tőnik
minden körülöttetek. Én akkor is ott vagyok veled és megsegítlek, vezetlek téged. Erısen
álljatok meg Énbennem, mert nagy gyorsasággal jövök hozzátok. Ne akarjatok ellene tenni
Tervemnek, mert azt mindenképpen véghez viszem! Veletek vagy másokkal de beteljesítem
azt! Ha szükséges, áron is vegyétek meg az alkalmatosságot, mert e világ gonosz! (Ef. 5,16)
Én vagyok Istenetek, az Úr! (3Móz. 22,32) E beszédeket pedig megtartsátok! Ámen!
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JÉZUS AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?
A z é le t leg f o nto sa b b ké r dés e : Ki az é le te d U r a ?
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)
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A hálaadásunk arra hívja fel Isten figyelmét, hogy mi hitben állunk, s így köszönjük meg az úton levı imaválaszt!

KERESZTÉNY HÍREK

Imaválaszokban és gyızelmekben gazdag újévet!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2014. január

A HÁLAADÁS A KULCS A TRÓNTEREMHEZ
„Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban tihozzátok.”
„Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az
Istennek és Atyának.” — 1Thesszalonika 5,18. Efézus 5,20.
Jól tesszük, ha az esztendı fordulópontján is mindenekért
hálákat adunk Istennek! Ebben Jézus legyen a példaképünk,
mert İ elsı helyre helyezte a szolgálatában a hálaadást.
Az utolsó vacsoránál hálát adott, hogy megcselekedheti az
Atya akaratát. Lázár sírjánál és a kenyérszaporításkor is ezzel
kezdte, mivel tudta, hogy az Atya mindenkor meghallgatja İt.
Az apostoli levelek többsége is hálaadásokkal kezdıdik.
A hálaadások két nagy csoportra oszthatók: adhatunk
hálát utólagosan Istennek egy megvalósult dologért, illetve
elıre is adhatunk hálát az İ kegyelmébıl adandó imaválaszért.
A hálaadás a szívekbıl fakad, amiben Isten kedvét leli. Az Írás
figyelmeztet, hogy mit ne tegyünk. (1Kor. 10,10) Például a zúgolódás súlyos következménnyel járhat, mert helyet ad a pusztítónak.
Mindennapos hálaadással Isten számunkra vonatkozó akarata egyre jobban kezd
körvonalazódni. Sokkal hamarabb ki fogsz jönni a téves útjaidból, ha keresed a közösséget
Vele és szorgalmas vagy a hálaadásban, mivel İ kivezet, és hamarosan meglátod a
megoldást. A hálaadások elfordítják a figyelmünket a problémáról, és az Úrra terelik azt.
İ hatalmasabb mindeneknél, s képes megoldást hozni, bármilyen nehézségben is vagy!
A hit cselekedete hálaadással válik teljessé. A hit akkor tudja megteremni a gyümölcsét, ha elıre megkoronázzuk azt hálaadásokkal. Ha nem tudsz úgy hálát adni, mintha már
meglenne a kért dolog, akkor az még nem fogant meg a szellemedben és nincs meg neked.
Vagyis a hálaadás pontosan jelzi, hogy mit birtokolsz. Mindeneket elvégezvén bıséges
hálaadással állj meg hitben, mert ez termi meg azt, amiért töretlen esedezel. (Ef. 6,13)
Mindenben, mindenkor hálákat adjatok, hangsúlyozza az Ige! (Ef. 5,20) Vagyis akkor
is, ha jól mennek a dolgok, de akkor sem szabad megfeledkezni Istenrıl, ha bajban vagy,
mert egyedül İ képes kihozni a problémádból. A hálaadásokból dicséretek lesznek, a
dicséretekbıl pedig imádatok, s ez közelebb fog vinni az Úrral való közösséghez.
A Krisztusban való növekedésünk is egy hálaadást fog hozni a szívünkre. De amikor
szavakkal már nem tudod kifejezni a háládat, akkor a Szent Szellem siet a segítségedre. Az
İ szolgálatának része, hogy a hálánkat megtisztítva vigye fel a trón elé, és azt a Fıpapunk
kezébe adja, aki az Atya elé tárja. A nyelveken szólás megváltoztatja a légkört, ennek az
imának a java része hálaadásból áll. Hálaadások nélkül nincs gyızedelmes keresztény élet!
Isten tróntermébe való belépésnek a kulcsa a hálaadás, amit az illem meg is
kíván. Ha ezt gyakorlod, akkor Istennek békessége és öröme fog betölteni. Így nem
fogsz nyugtalankodni és a gondolataid sem fognak Krisztuson kívülre kerülni. Akarsz-e
csodát látni az életedben? Akkor minden imádat hálaadásokkal kezdd! A hálaadásokban
olyan elképesztı erı van, amit a gyülekezeti Test még nem ismer kellıképpen!
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„És csodákat teszek az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és
füstnek gızölgését. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelıtte eljön
az Úrnak ama nagy és fényes napja.” — Apostolok cselekedetei 2,19-20
Már a Biblia elején olvasható, hogy az
A teljes holdfogyatkozás szemléltetése
égitestek nem céltalanul lettek teremtve.
Hármas funkciójuk az, hogy „elválasszák a
nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és
meghatározói ünnepeknek, napoknak és
esztendıknek”. (1Móz. 1,14) Isten nem akarja, hogy az idık jeleirıl és a korszakváltás közeledtérıl tudatlanok legyünk. Égi
2014. évben:
jelekkel
hívja fel a figyelmünket ezekre.
április 15.
Mert
az
Örökkévaló
a teremtés által leheoktóber 8.
tıséget adott nekünk arra, hogy aminek
Isten terve és idızítése szerint be kell következnie, azokra a különleges jelek által
felfigyelhessünk, és a világ figyelmét is felhívjuk ezekre. Nagyon izgalmas idıket élünk!
2014. és 2015. két különleges év lesz, mert a teljes holdfogyatkozások (vérholdak) és a napfogyatkozások oly gyakran váltják egymást, amihez hasonló nem volt és
nem is lesz a közeljövıben. Ezek a különleges égi jelek ráadásul zsidó ünnepnapokra
esnek, ami figyelemfelkeltı. Úgy tőnik, mintha Isten az égrıl harsogná az emberiségnek, hogy figyeljenek ezekre az égi jelekre és az azokhoz kapcsolódó ünnepekre.
Az idık jelei fel vannak írva az ég ábrázatára is. Az Örökkévaló különleges jelsorozatot rendelt el az égre, amely a két év során zömmel Európán kívül lesz látható.
A hívıknek tudniuk kell értelmezni ezeket. Mintha Isten figyelmeztetni akarna minket
— az égen és az Írásokban is — az elkövetkezendı idı komolyságára: „Azt, pedig tudd
meg, hogy az utolsó napokban nehéz idık állnak be”. (2Tim 3,1)
Isten üzeni a számunkra a Nap és a Hold állásaival: az idı rövid és az Úr eljövetele
közel! Jézus eljövetelének nagy és fényes napját jelek fogják megelızni, éppúgy,
miként a születését is. A napot és az órát Isten a saját hatalmába helyezte, de az Ige az
évre és a hónapra nem tér ki! A világra kiható súlyos események elıtt állunk és ez már
érzıdik! A hívık elragadtatását követıen egy hétéves megpróbáltatás vár a Földön élıkre.
De a Krisztusban újjászületett hívıknek nem kell félniük a közelgı eseményektıl,
mert az Úr az üdvözülteket megtartásra rendelte, ık élvezhetik a szent vér oltalmát.
A Vılegény (Jézus) a megpróbáltatások elıtt eljön a menyasszonyáért (Gyülekezetéért)
és magával viszi. Krisztus Testének a tagjai odafent egy hétéves menyegzıi vacsorán
vesznek majd részt, azt követıen pedig visszajönnek a földre Jézussal.
Isten Fia így szólt a korának vallásos embereihez: „Képmutatók, az ég ábrázatját
meg tudjátok ítélni, az idık jeleit pedig nem tudjátok?” (Mát. 16,3) A világnak fel
kellene kapnia a fejét, hogy ezek a jelek nem véletlenszerőek. Jézus az egész világnak
valósággal harsogja: „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék!” (Ján. 7,37)
Hogyha a világ erre sem fog felébredni, akkor már nem sok ideje marad hátra!
Addig járjatok a világosságban, amíg az jelen van, amíg Krisztusban elérhetı az
újjászületés lehetısége, mert az idı rövid! Az üdvösség üzenetének hirdetésére nem sok
idı van vissza! Készen kell állni, mert a jelenlegi bibliai idıkorszak — a kegyelem kora — hamarosan lezárul! Az ember érzi az idı közelségét, amirıl Isten rendelt nekünk égi jeleket. A
Bibliában ez le van írva, s a világ szemének erre meg kell nyílnia.
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A tegnapi hit nem elegendı mára, a mai hit nem elégséges holnapra, ezért naponta fejleszd azt, hogy erısödjön!

FIGYELMEZTETİ JELEK AZ ÉGEN

A HIT HASZNÁLATBAN - 2. Ne hagyd berozsdásodni!
„Mert a szívnek teljességébıl szól a száj.” — Máté 12,34. Lukács 6,45.
A hit alkalmazása gyökeresen meg fogja változtatni az életedet. Ha a hegyként eléd tornyosuló problémádhoz megfelelı ideig és megfelelı mennyiségben
hittel szólsz, akkor az el fog távozni az utadból. Nem
lehet kifejezni azt a gazdag áldást és az átformáló
hatást, amit a hittel megvallott Ige hoz. (Márk 11,23)
AZ IGE HATALMA — Az Igében egy olyan hatalom
és erı rejlik, amely minden problémádra megoldást
hoz, ha te azt hittel alkalmazod, használod. Krisztus
az egyedüli válasz a beteg és a haldokló világ számára.
Az Általa megszerzett megváltást vedd birtokba! A
János evangélium 10,10 verse tolvajnak nevezi az ördögöt. İ meg akar lopni mindattól, ami a normális élethez szükséges. Nem Isten a
tragédiák, bajok szerzıje! İ és Fia az élet oldalán állnak és ebben támogatnak téged!
A bibliai hit mindig jelen idejő. Istennél nincs múlt és jövı, İ mindig a jelenben
munkálkodik. Ezért amikor imádkozunk vagy szellemben munkálkodunk, nekünk is a
jelenben kell ténykednünk, hogy összhangban legyünk Vele. Ahol az Igét prédikálják,
ott hitben növekednek a hívık. Az isteni fajta hit képes megoldást adni minden
szükség betöltésére és az útakadályok ledózerolására. A hit ıre az újjászületett és a
Szellemmel teljes ember. Amikor a Szent Szellem mozdulásai jönnek, akkor nekünk is
hittel meg kell nyergelni ezeket a hullámokat, mert különben lemaradunk róla.
Kétféle rendszer ismeretes: a világi módszer és Isten királyságának a rendszere,
ami szabad szemmel nem látható. Isten gyermekeként otthonosan kell mozognunk a
Menny királyságának rendszerében. A hitre azért van szükség, mert Istentıl másképp
semmit sem tudunk átvenni. Ha a hívı ember valamiért imádkozik, akkor azt hittel
kell tennie, mert a hit a valuta Isten királyságában. Másként megfogalmazva, a hit az
a szállítójármő, ami elhozza számunkra, és kézzelfoghatóvá teszi az óhajtott dolgot.
A KÉT SZÍNTÉR — Az Igén alapuló bibliai hit az ember szellemében (szívében) lakozik.
Nagyon jó, ha valakinek van hite, de azt ne tartsa kalitkában, mert annak soha nem fogja
hasznát látni. Nagy erıforrás és óriási segítség, aki a következı igazságot befogadja és
alkalmazza: a szívünkbe levı hitet a szavainkon keresztül ki kell árasztani!
A hit megvallásakor két színtér kapcsolódik össze: a szívünk és a szánk, mert a hit
mindkét helyen megtalálható. A hit az ajkainkon ugyan csak idıleges, az a kimondás
idejére korlátozódik. A hit a szánkon keresztül tud kiáradni, s így elvetjük, mint magot.
Ha valaki nem mőködteti a meglevı hitét, akkor az erıtlenné, cselekvıképtelenné
válik. Aki nem használja a hitét, az bizony be fog rozsdásodni! Gyenge lesz ahhoz, hogy
a Krisztus által megszerzett gyızelemben járjon! Aki nem táplálja, és mellette nem
mőködteti rendszeresen a hitét, az hasonlatos az izomsorvadásban szenvedı emberhez. A
hitizmainkat is jó kondícióban szükséges tartani, továbbá mőködésbe is kell hozni azt!
Két dolgot tehetsz a hiteddel: használod vagy mellızıd! Mély jelentéssel bír az,
hogy minden használaton kívüli dolog idıvel tönkremegy, berozsdásodik, használhatatlanná válik, elsorvad, elenyészik. Isten mindenható, de korlátozva van a mi hitünk
mőködésére, mert İ csak akkor cselekedhet, ha valaki imájában megkéri rá. Életbevágóan fontos az a hit, amelyik tetszik Istennek. (Zsid. 11,6) A hitednek edzettnek kell
lenni! Nem elég csupán az Istenbe vetett hit, mőködtetni is szükséges azt!
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