SZEMELGETÉS DANNY POLLOCK VENDÉGSZOLGÁLATÁBÓL
Július 20. vasárnap, 9.30 óra – Budapest XX. Török F. u. 76., Konferenciaközpont
Július 21. hétfő, 17 óra – Kaposvár, Arany János u. 97., Sportcsarnok
Július 27. vasárnap, 9.30 óra – Budapest XX. Török F. u. 76., Konferenciaközpont
BALLAGÓKNAK — Útravaló Kenneth Copelandtól: siker, siker és siker!
A siker egy életforma, amely akkor
válik elérhetővé, ha Isten Igéjére alapozva építjük fel magunkat. Akkor leszünk sikeresek, ha olyan sok időt töltünk az Igével, és olyannyira átitatja
a gondolatainkat, hogy — azt is mondhatnánk — az a „második természetünkké” válik. A siker abból származik, hogy olyan állhatatosan hallgatjuk és követjük Isten Igéjét, hogy automatikusan az irányítja a cselekedeteinket. Amikor elkezdtem repülőt vezetni, úgy képeztem ki magam, hogy újra és újra elolvastam az adott
repülőgép kézikönyvét. Magam elé képzeltem mindent, ami előfordulhat a repülőgépen,
és tanulmányoztam a szükséges tennivalókat. Pontosan ezt kezdtem tenni Isten Igéjével
is. Éjjel és nappal az Igén gondolkoztam. Nem telt el sok idő, és izgatottá váltam azzal
kapcsolatban, amit olvastam. Otthon ültem, és azon gondolkoztam, hogy miként alkalmazhatnám az Igét a különböző helyzetekben. Láttam magamat, ahogy imádkozom a
betegekért, és azok meggyógyulnak. Az Ige a „második természetemmé” vált. Gyakorold így az Igén való elmélkedést. Váljon a részeddé. Lásd magad, ahogy engedelmeskedsz az Igének minden elképzelhető helyzetben. Ily módon a siker garantált!
FOLYTATÁS az 1. oldalról — Igazán izgalmas dolog, hogy minden idők legnagyobb ébredésének részeseivé válhatunk hamarosan. Ehhez Isten meg szeretné változtatni a szívek
hozzáállását. Ne csak a tévé reklámok idején engedd szóhoz jutni Isten Szellemét, mert
akkor semmi sem fog történni. Válaszd el magad a világtól és sóvárogj az Úr jelenlétében való szolgálatra. A Szent Szellem kenete után szomjazni kell! Kívánni kell a Vele való
találkozást! Aki vágyik Isten érintésére és kiált Hozzá, azt Ő meglátogatja. Ha mindenre
-bfelszántan éhezel Isten után, akkor Ő fel fogja tölteni az edényedet friss olajjal!

JÉZUS AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?
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 ?
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 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! — ÁDÁND: Kultúrház, vasárnap 15.00;
NYIM: Önkormányzat, péntek 17.30; SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17.45
Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: 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!
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Naponta éld át a pünkösdi erőt!
A gyülekezet egy szent hely, az Úr rendelése! Ha nem vagy a helyeden, akkor az Úr teljessége hiányt szenved!

KERESZTÉNY HÍREK

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

FRISS OLAJJAL FELTÖLTVE!
„Isten ereje az emberi gyöngeségben. Ezt a kincset cserépedényben őrizzük, hogy az
erő túláradó nagyságát […] Istennek tulajdonítsuk.” — 2Korinthus 4,7 (Békés-Dalos)
Az idők végén élünk, s ezek az emberi
történelem legfontosabb napjai. Most nem a
feladás ideje van, hanem állj be te is a munkába! (Ján. 9,4) Jézus hamarosan itt lesz, és
a Gyülekezetnek erre fel kell készülni. Csakis
friss olajjal telve leszünk képesek elérni a
világot! Amikor majd kiárad a Szent Szellem
olaja, akkor az megkeni a nyikorgó keresztényeket, s a szekér könnyedén szalad.
LÉGY KÉSZEN és éld csak a mindennapi
életedet, annak ellenére, hogy lesznek majd
olyanok, akik kételkednek az Úr Jézus visszaÁldott pünkösdi ünnepeket!
jövetelében. Kenettel kell telve lenned ahhoz, hogy hirdesd az Evangéliumot, imádkozz, tégy bizonyságot az Úr Jézus cselekedeteiről. Várd az Ő megjelenését, a Vőlegény jön! Nem a hívők beleegyezésére vár, hanem az
Atya szent időzítésére. Jézus a megjelenésekor ne találjon üres lámpással, legyen az olajjal
teli! Ha esetleg elhidegültél az Úrtól, a Bibliától, az imától, akkor friss olajra van szükséged!
Legfőbb ideje felkészíteni a belső emberünket és eltávolítani minden akadályt!
(Zsid. 12,1) Isten népének nagy áttörésre van szüksége. Ő meggyújtja a gyufát, a Szent
Szellem pedig lángba borítja az életedet. Így izzó parázsként fogod követni és jelezni
Isten Szellemének útját. Ha megnyitod a szívedet az Úr Jézusnak, figyelmezel a Szent
Szellem vezetésére, akkor te is az Úr tűzforrásává válhatsz. Ha ez a szent tűz egyszer
lángra kap, az ébredés hatalmas tűzként terjed, és láthatóvá válik Isten dicsősége.
AZ ÉBREDÉS benned akar elkezdődni! Isten mindnyájunkat hív, hogy igyunk az élő víz
forrásából. Ne mással foglalkozz, magadra figyelj! Milyen a kapcsolatod Istennel? Mennyi
olaj van a lámpásodban és megtisztítottad-e azt? Sok ember szívét megkeményítette a
bűn csalárdsága. Ezért folytonosan buzdítanunk kell egymást a gyülekezetbe járásra,
közös hitcselekedetekre. A szív megkeményedése és a hitetlenség megakadályozza azt,
hogy együtt tudj mozdulni a Szent Szellemmel. Fel kell tehát készülni! Mutasd meg a világnak és a pokol erőinek, hogy színültig vagy a kenet olajával és a lámpásod is tiszta!
A világ jelenleg nevetgél, mert Isten még nem mutatkozott meg nekik erőben és dicsőségben. Erődítményeikbe bezárkóznak, és onnan gúnyolják Istent, az Ő munkáját és
az Evangélium szolgálóit. A szellemünkben érezzük, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz a naphoz, amikor az Úr Jézussal találkozunk a felhőkön. De addig még rengeteg
munka áll előttünk! Isten elsőként a gyülekezeti Test megtisztításával kezdi, hogy számára használható „edényeket” nyerjen. De nincs messze az idő, amikor hozzálát a világ
megítéléséhez. Az Írás nyomatékosan figyelmeztet: az utolsó napokban veszedelmes,
nehezen elviselhető idők állnak be. (2Tim. 3,1) >>> folytatás a 4. oldalon >>>
1

„A te hited közlése hathatós legyen, minden benned levő jónak elismerése
által, a Krisztus Jézusban.” — Filemon 1,6 (King James)
Ennek az Igének az értelme így hangzik: a te isteni erő által működtetett
hited használata hatékony legyen a benned levő minden jónak — nem a negatív
dolgoknak — megvallása által.
GYAKORLATOZZ! — A „közlés” szó alatt
a hit használata, gyakorlatozása értendő. Tehát a „te hited közlése” azt jelenti, hogy az Isten Beszédét a hiteddel párosítva használod, a gyakorlatban alkalmazod, működteted. Következésképpen
a hited gyakorlatoztatása, használata eredményeket fogan és hoz napvilágra.
A „hathatós” szó szinonimái: működő, tevékeny, hatékony. A görög meghatározása:
isteni erővel töltött, isteni energia által működtetett. Mennyivel hathatósabb az, amikor nem a mi erőnkkel teszünk valamit, hanem Isten erejével! Tehát a te hited is isteni
energia által válhat erővel töltötté. Ez a fajta hit képes csodákat előhozni: ez tudja
elhelyezni a hal szájába a pénzérmét, valamint megsokasítani a kisfiú ebédjét.
Sokak hite nincs isteni erővel feltöltve, ezért az életük gyümölcstelen. Tehát nem
elég, hogy birtokoljuk az isteni fajta hitet, hanem annak — a töltött cukorkához hasonlóan — egy mennyei töltettel kell beinjekciózva lennie. A hit nem válik azok hasznára, akik azt nem gyakorolják. A helytelen beszéddel az emberek a csüggedésbe,
kórházba és csődbe beszélik magukat. E helyett élvezni kellene a megváltás művét és
folyamatosan hálát adni azért, amit az Úr Jézus a kereszten elvégzett értünk és helyettünk. De a hitünk mindenkor hathatóssá tehető az igei megvallások által!
A NAGYOBB BENNED! — A „nagyobb Ő, aki bennetek van” a görögben azt is jelenti,
hogy a hatalmasabb él bennünk. (1Ján. 4,4) Ez felette áll a nagyobb szónak. Hogyha
az ajtórésen besurranna hozzád a „bajmagvakat” vető ördög, akkor ne kínáld székkel,
ne marasztald. Bennünk a hatalmasabb lakik, és ismerjük, hogy miként kell foglalkozni a tolvajjal. Tudjuk, hogy le van győzve, így nekünk csak érvényre kell juttatni
azt a győzelmet, amit Krisztus már megszerzett a számunkra. Tehát rúgd ki az ellenséget, mert semmi keresnivalója a szentek életében és otthonában.
A hit a leghatalmasabb erő a világon! A hit szavával teremtette Isten a világmindenséget, ami azóta is fennáll! Tőled függ, hogy mit ismersz el a megvallásaidban. Életbevágóan fontos megértened: hogyha az igei megvallásoddal elismered a Krisztusban
kapott jó dolgokat, akkor a hited ezáltal isteni erővel töltötté válik. (Filem. 1,6)
Szeretnéd, hogy a hited mennyei erővel töltött legyen, és Isten rajtad keresztül is
munkálkodjon? Akkor nagyon figyelj arra, hogy milyen szavak hagyják el az ajkaidat!
A megvallás szó jelentése: beismerni, elismerni, hitet tenni, bevallani, megmondani.
Így a megvallás és az elismerés szavak felcserélhetők. Tehát hinned kell a szívedben,
és ki kell mondanod, amit az Ige állít a helyzetedről, s nem azt, amit látsz vagy érzel.
Döbbenetes, amit egy orvos állít: a testünk sejtjei válaszolnak a beszédünkre!
Meghallják a szavunkat és reagálnak rá. Ennek tudatában utasítsd a testedet a helyes működésre! Ha te nem teszed, akkor majd az ellenség fog lépni e téren, de abban
nem lesz köszönet. Az igazi győzelem az Ige megvallása által jön!
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Vétked nem téged terhel, mert az kegyelemből fel lett feszítve a keresztre, Isten ott megítélte, így szabad vagy!

A HIT HASZNÁLATBAN – 5/2. A hit laboratóriuma

A BŰNPROBLÉMA MEGSZÜNTETVE! — Felmentve
„… azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé
meg nem emlékezem.” — Jeremiás 31,34.
Folytatjuk az előző számunkban
indított témát a bűnről. A világ igen
elferdült és bűnben leledzik. Viszont
ebben a földi világban a szentek fénylenek, mint a csillagok. (Fil. 2,14-15)
Ez alatt azok értendők, akik a szívükbe fogadták Jézust, hiszen a mi Bárányunk tiszta, hibátlan. A görögben a
tiszta szó jelenti még azt is, hogy vegyítetlen, vagyis a világ szennyétől érintetlen. Ha így tűntök fel a világban,
akkor valóban csillagként fogtok ragyogIsten Igéje tisztító erővel bír! — Ján. 15,3
ni, utat mutatva ezzel másoknak.
Tekintsünk most a két szövetség közti különbségre. Az ószövetségi áldozatok bemutatása az embereket a bűnre és a múltra emlékeztette, hogy mit tettek, s ez
bűntudatot hozott az életükbe. Az Ószövetségben a bakok vére nem volt képes a népet
megtisztítani, csupán egy évre elfedte Izrael bűnét. Az Újszövetségben Istennek egyszer
kellet bemutatni áldozatként a Bárányt és ez örökre szóló. (Zsid. 9,12) Jézus szent
vére az újjászületéskor tisztára mos. Krisztus megáldozása ezért bennünket nem a
bűnre, hanem a megigazultságunkra, a tisztaságunkra emlékeztet!
FELMENTVE — Az Írások szerint Isten felmentett bennünket, innentől nem emlékezik
arra, amit elvétettünk. (Ésa. 43,25) A héber úgy fogalmaz, hogy Ő figyelmen kívül hagyja.
Ezt azért tudja megtenni, mert a bűneinket a feledés tengerének a mélyébe veti. Kitett
oda egy jókora táblát, „Halászati tilalom!” felirattal. (Mik. 7,19) Ha Isten képes fátylat
borítani a vétkeidre, akkor neked sem kell a múlt hibáit, sérelmeit előhalászni.
Mivel Isten felmentett bennünket, magunkat is fel kell oldozni a bűntudat alól.
Sajnos sok ember a saját kárhoztatása alatt él, hibáztatva önmagát. Nekünk a szent
véráldozatra kell tekintenünk, és el kell mélyednünk az ezzel kapcsolatos Igéken. Ennélfogva tud tisztítani a vér munkája, és ez a szent vér fog lüktetni felettünk.
A testünkben levő vér a szív pumpálása által folyamatosan lüktet és átjár bennünket. A vér így sok kórokozót kiszűr és eltávolít a testből a kiválasztó rendszeren keresztül. A szent vér is hasonlatosan lüktet Krisztus Testében az újjászületett hívők felett, s ami nem odavaló, azt eltakarítja. Ily módon áll helyre a megsebzett szív is.
BŰNTELENÜL — A vonatkozó Igék alapján állíthatjuk, hogy a bűnprobléma Isten
szemében le van rendezve. (Jer. 31,34) Már az ószövetségben azt mondja az Úr, hogy
uralkodj a bűnön, ami az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. (1Móz. 4,7) Mit
mond az Újszövetségben? „Mert a bűn tirajtatok — az újjászületett hívők felett — nem
uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.” (Róm. 6,14)
Ennek ellenére mégis mondják azt, hogy bűn van a táborban (ószövetségi lakhely),
és ezért vannak a csapások. Ahogy a bűnről és a bűntudatról gondolkodnak és beszélnek, egyre lejjebb csúsznak. Ma a táborban (Krisztus Testében) a szent vér van és nem
a bűn. Kezeinket felemelve megköszönjük az Úrnak, hogy a kiontott drága vére megtisztított bennünket, s nekünk erről kell gondolkodnunk. A szent vér hatalma és a vér
ereje mindenek felett álló. Ne hagyd magad a bűn és a kárhoztatás fogságában!
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