BIZONYSÁG: KAPCSOK ÉS KÖTELÉKEK — Egy szent
kapcsokról szóló beszélgetés során feljött a szívemből,
hogy egyszer nyelvek imája közben kaptam erről egy
rövidke betekintést az Úrtól. Egy testet láttam, leírhatatlan szépségű aranyfonalakkal összeszőve. Aztán a
testből egy rész közelebb került a szememhez, mintha
ki lett volna nagyítva. Akkor láttam, hogy ezek az aranyszálak különböző vastagságúak, de a legvékonyabbtól a legvastagabbig mind össze voltak sodorva. Láttam a testeket
is külön-külön „szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve”, ahogyan ezt az efézusi
levél 4,16 verse le is írja. Voltak a Testben olyanok, akiket egészen vastag szál kötött
össze a Fejjel, s akadtak olyanok, akiket vékonyabb, továbbá láttam egészen vékony
szálakat is a tagok között. Ezek a gyönyörű sodrott aranyszálak pedig az emberi szem és
elme számára szinte felfoghatatlan módon szőtték össze az egészet eggyé. Dicsőség az
Úrnak ezért a bepillantásért, és hogy ezt most ilyen módon előhozta. — LJ-né
ÉVES MEGVALLÁS — Ez az év a legjobb év az életemben! Feleannyi munkával, kétszer annyit keresek, és kétszer annyi munkát végzek el az Úr számára. Hatékony vagyok, az Úr éles fegyverré tesz engem, és mindent meg tudok tenni a Krisztus által, aki
engem megerősít. Áldott vagyok, gazdag vagyok, egészséges vagyok, az egész családom
is az. Az Úr számára hasznos vagyok. A Mester munkája vagyok, új teremtés vagyok a
Krisztusban, az Ő Szent Élete van bennem, Ő él és munkálkodik bennem, ezért minden
munkámban jó szerencsés, és sikeres vagyok. Elparancsolom az életemből a kudarcot, a
kárhoztatást, a betegséget, a hiányt, a szegénységet, ezek mind a tengerbe vetik magukat, a Jézus nevében! Halleluja! Ámen!
GYÖNGYSZEMEK — Ha az emberek maximálisan bíznának Isten Szavában, akkor az
Ige mélysége feltárulna előttük.  A hit keze úgy dolgozik a nem látható világban,
mint anno a fényképész, amikor a sötét dobozban kivette a filmet a gépből.  Az
elfojtáshoz (a hívők szent tüzének kioltásához) a következő kép társítható. A templomban használnak egy hosszú karú eszközt, amivel meggyújtják és eloltják a gyertyákat. A sapkaszerű eszköz elfojtja a lángot. Az ördög is ehhez hasonlóan próbálkozik
kioltani az újjászületett hívők szent tüzét, de hatalmunk van ezt megtiltani!

JÉZUS AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?
AZ 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)
BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Iskola, hétfő 17.40; NYIM: Kultúrház, péntek 17.30; SOM: Közösségi Ház, vasárnap 15:45
Internet rádió és tévé, ingyenes központi teljes-evangéliumi bibliatanítások: 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 a megáldása az élet lehetőségével!
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Egyedül a szív állapota, azaz az indíték számít Isten előtt, nem pedig az, amit cselekszel, vagy mondasz!

KERESZTÉNY HÍREK

Áradj a Szent Szellemmel!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2015. május

MIKOR A PÜNKÖSD NAPJA ELJÖTT
És lészen azután, hogy kiöntöm Szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és
leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. — Jóel 2,28.
PRÓFÉCIA — A fenti
ószövetségi prófécia húsvét után, a feltámadást
követő ötvenedik napon
jött valóságba. Pünkösd
napján volt egy hatalmas
kiáradás, amikor Isten a
Szellemét kiöntötte, ez
volt az esőknek az első
hulláma. De lesz majd az
esőknek egy kései része
is az utolsó időkben. Akkor a korai és kései esőket együtt hozza le Isten a földre egy hatalmas kiáradásban. (Jer. 5,24) Ez az Ő Szellemének a kiáradása a földre, amit igen nagyon várunk. (Zak. 10,1)
KIÁRADÁS — Jézus a mennybemenetele előtt meghagyta a tanítványainak, hogy
maradjanak együtt és várják a Vigasztalót a következők miatt: „Hanem vesztek erőt,
minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim […] a földnek mind
végső határáig.” (Csel. 1,8) Történelmi jelentőséggel bír az, amikor az Úr Jézus első
ízben a pünkösd napján átadta nekünk a Szent Szellemet és annak megnyilvánulásait,
áradásait, ajándékait. Míg a törvény átadásakor 3000 ember vesztette életét, addig a
Szent Szellem kiáradását követően a dicsőséges prédikáció után 3000 ember üdvözült!
Isten ma egy meghívást ad át, a Fia egy új és élő utat szentelt az üdvösségre!
TANÚSKODÁS — Nem az időkkel és az égi jelekkel kell törődnünk! Hanem amíg van
időnk, és itt vagyunk a földön, addig mivel kell foglalkoznunk? Mit mondott Jézus?
„Vesztek erőt!” Eljött-e rád a Szent Szellem? Bizony eljött! Megvolt a mi pünkösdnapunk az életünkben, felvettük magunkra ezt az erőt. Az Úr felruházott minket mennyei erővel. Mi a dolgunk? Kiküldött minket az Úr a következő céllal: „lesztek nékem
tanúim”. Ez a mi részünk! Ez volt Jézus mennybemenetel előtti utolsó szava. Ha kaptál
erőt — vagyis a Szent Szellem eljött rád —, akkor
menj és hirdesd az Evangéliumot! Bár érezzük,
hogy az idők vége egyre közelebb van, de ne erre összpontosítsuk a figyelmünket, hanem arra,
hogy mit kell tennünk azzal az erővel, amit kaptunk Tőle: legyünk az Úr tanúbizonyság tevői, és
hirdessük mindenkinek az Igét! Erre hívattattunk
el, és ebben maximálisan együtt kell működnünk
a kegyelem Istenével!
–bf–
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„Az Ő [Jézus] uralkodása alatt minden egyes tagja a Testnek összeilleszkedik, és
az egész Testet ezek a kapcsok tartják egybe.” — Efézus 4,15. (KJV)
„Isten nagy kegyelme az, ha az ember életében megadatnak az egybeforrt lelkek áldásainak megtapasztalásai. Házasságot tud menynyeivé tenni és bearanyozni egy ilyen természetfeletti áldás, de lehet ez barátság ékköve
is. Kívánom neked is, hogy legyenek ilyen testvéreid az Úrban!” Nagyra becsült elöljáróm
fenti gondolatai arra inspiráltak, foglalkozzak
ezzel a kulcsfontosságú témával, hogy a blokkok felszabadításával megszűnjenek a Testben
a dicsőséges együttmunkálkodás akadályai.
A kapcsolattartás lehet akár napi
ÖSSZEKAPCSOLÓDNI — Amikor a Testben
szintű, de attól jóval ritkább is!
miden egyes tag hibátlanul működik, az egész
Test növekedik és felépíti magát a szeretet által. A Veymuth fordítás szerint: „Őrajta
függvén az egész Test különböző tagjaival, akik szorosan összekapcsolódnak és egymásra figyelnek…” Rólunk beszél az Ige, Jézus a fej, az újjászületett hívők pedig egy testrész. A Testnek minden tagja fontos, mert mindannyian együtt képezzük Krisztus Testét, s a tagok minden szüksége ezáltal töltetik be. Az ördög nagyon jól tudja, hogyha
Krisztus Teste egységben fog működni, akkor neki vége. Ennek megakadályozására a tagokat a viszály keltésével szeretné elválasztani egymástól. Ez nagyon komolyan megcsonkítja, megbénítja a Test egészét. Vannak tagok, akiknek helytelen a hozzáállása,
de mindegyiküknek együtt kellene munkálkodnia, és nagyra értékelni a másik elhívását.
MARADJ A LEGELŐDÖN — Az ördög a viszály által igyekszik elvágni a Szellemnek
az ellátását, amit Isten a Fejtől tervezett eljuttatni hozzád más testrészeken, szolgálatokon keresztül. A legfontosabb dolog, hogy soha ne válj le arról a kapocsról, ahová Isten rendelt! Ne is nézegess jobbra-balra, nehogy ezzel elvétsd az útirányt. Te
csak arra a helyre fókuszálj, ahová az Úr elplántált téged. Azon a szolgálaton vagy
szent kapcson keresztül szerezd meg az ellátást, akihez hozzárendelt Ő. Amikor arra a
táplálási forrásra csatlakozol, amelyet az Úr rendelt neked, akkor elkezdenek a kijelentések áradni hozzád és meg fogsz látni szellemi igazságokat.
KAPCSOK ŐRZÉSE — Fel kell ismerned, hogy Isten téged valakihez meghatározott
céllal hozzákapcsol. (Kol. 2,19) Testvérekhez, szolgálatokhoz. Ez annyira valóságos, hogy
érzékelhető a természetfölötti kötelék azzal, akivel össze lettél kötve. Ezt nem szabad
félredobnod, hanem féltő módon őrizned kell! Mindent el kell követned azért, hogy ne
sérüljön meg ez a kapocs. Mindkét fél érdeke ez, hiszen Isten ellátása mindkét irányba
képes áradni. Tehát légy éber, és ne engedd meg, hogy az ördög elválasszon téged a Test
más részeitől, akikhez Isten hozzákapcsolt. Akkor is maradj, ha egyelőre nem látod az
értelmét! Ez igazából a te érdekedet szolgálja, sokkal inkább, mint gondolnád.
Ábrahám számára is volt egy helye Istennek, de nem az, ahol éppen tartózkodott.
(1Móz. 12,1) Ő hit által indult el az ismeretlen földre. Hit kell ahhoz, hogy megtaláld
a helyedet, és a Szellemtől vezetve eljuss oda. (Zsid. 11,8) Istennek van egy helye a
számodra. Ábrahám számára is volt egy helye, s amikor engedelmesen elindult oda,
egyre gazdagabb lett! Ha nem fogod Istent teljes engedelmességben követni, akkor
csak tönkremész. Ezért mindenkor légy a Szellem által vezetett!
Forrás: Keith Moore
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A kapcsok hasonlatosak egy elvesztett, majd felbukkant rokonhoz, akivel folyton beszélnél, bepótolva a kiesett időt!

RAGASZKODJ A RENDELT HELYEDHEZ!

SZENT KAPCSOK, KÖTELÉKEK
„… Jonatán lelke egybeforrt Dávid lelkével, és Jonatán [jó barátként] úgy szerette
őt, mint a saját életét. És szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mivel
úgy szerette őt, mint a saját lelkét.” — 1Sámuel 18,1. 3.
Krisztus gyülekezeti Teste kapcsok és
kötelékek által van egybeszerkesztve. (Kol.
2,19) „…a megszentelő (Úr) és a megszenteltek (mi) egytől valók mindnyájan, ezért nem
szégyenli őket testvéreinek nevezni.” (Zsid.
2,11) Jézus testvérnek nevez. Testvérség
van közöttünk, mert egy Atyától vagyunk, s
egy Testhez tartozunk. Ha létezik házassági
kenet, amely egyesíti a párokat, akkor léteznie kell egy olyan kenetnek is, amely az Úr
szent kapcsaiban köti össze a két felet!
LELKI SZÁLAK — A rokonok különböző fokú összeköttetésben állnak. Az érzelmi szálak nagy hangsúlyt kapnak a családtagok kapcsolatában. Jákob olyan erősen kötődött a
legkisebb fiához, Józsefhez, hogy belehalt
volna az elvesztésébe: „atyám egész lelkével ragaszkodik ehhez a fiához.” (1Móz. 44,30
Egyszerű ford.) De szoros kontaktus nemcsak a hozzátartozók között alakulhat ki. Idegenek között is létrejöhet igen erős „édes bizalom” (Zsolt. 55,15), ragaszkodó testvérség (Péld. 18,24). A rokonlelkekre a hasonlóság, az egymásra hangolódás, a kötődés jellemző. De illendő tudni, hogy Isten nem köt össze minden hívőt minden szenttel.
PÉLDAKÉP — Dávid és Jonatán nagyon közel került egymáshoz. Annyira megszerették egymást, hogy szinte egybeforrt a lelkük. Nagy csoda az, ha Isten eléd hoz valakit az életedben, akit olyan közelinek — csaknem testvérnek — érezhetsz, hogy szinte
minden rezdülésében egy vagy vele. Dávid oly mértékű szeretetet tanúsított Jonatán
halála után is, hogy még az örököse felé is kinyilvánította a szövetségi kapcsolatuk hűségét. Az Atya szíve Jézussal forrt össze, és téged is oda vett be, mert meg akarja neked mutatni a jóságát. Az Úr kötelékei örömmel teljes ajándékok. Az ilyen szeretetkapocs olykor csodálatosabb lehet a szexuális beteljesedéstől. (2Sám. 1,26)
SZENT KAPCSOK — A barátságokon túl léteznek Istennek azon szent kapcsai, amelyek által egybeszerkesztette a Testet. Az Úr kötelékei folyamatos szeretetkontaktus által építő módon működnek mind az egyének, mind a Test számára. A pásztor és nyája
között egyértelmű a szellemi kapocs léte. Továbbá egyes hívők, illetve szolgálók között
is előfordulhatnak az Úrtól rendelt kapcsok. Ezek erőssége változó. Úgy ahogy a kötelék
a fonaltól akár sodrony vastagságig terjedhet, az egymás közötti különleges vonzás úgyszintén különböző mértéket ölthet. (Én. 8,6) A szent kapcsok — a házasságot kivéve —
nem szexuális célból adattak. Egy férfi és nő közötti erős, szent kötelékben jelentkező
ismeretlen vágyakozás, hév félreértése könnyen visszatarthatja a feleket az együttműködéstől. De az igei ismeret birtokában a felek már bátorságot merítve ápolhatják a
szent kapcsukat a Test épülésére! Mert igenis létezik a két nem közötti szeplőtelen barátság! Az összeforrt szívek nagyon is sebezhetőek! Az Úrtól rendelt szent kapcsok az ördög egyik támadási pontjai. Az Úr tervének beteljesítését ássa alá a testi gondolkodás,
a kapcsok sérülése. Ezért imában mindenképp védeni kell az Úr szent kötelékeit. -bf–
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