A SZENT KAPCSOK ÉS KÖTELÉKEK TÉMÁJÁHOZ
 EGY PÁSZTOR IMÁJA SEGÍTŐTÁRSÉRT: Köszönöm Uram, hogy már megvan az, aki odaáll
elém, és azt mondja: Az van a szívemen, hogy veled menjek, hogy veled járjak a szolgálatodban, hogy téged segítselek az autómmal! Hadd menjek veled, mert hallottam,
hogy veled van az Isten! „És felele Elizeus: Él az Úr, a te lelked, hogy el nem hagylak téged!” (2Kir. 2,2) Még amikor küldöm, akkor sem hagy el engem a szolgálatomban! Egy
Jonatánt kérek, Uram, amilyen Jonatán volt Dávid számára, egy szolgálótársat kérek!
 A PESTI TANÍTÁSOKBAN IS FELBUKKANÓ TÉMA: Saul fia volt Jonatán, akinek Dáviddal egybeforrt a lelke, és végtelenül szerették egymást. Egyként, mintha egyek lettek volna.
Dávid és Jonatán nagyon közeli kapcsolatba került egymással. Annyira megszerették egymást, hogy szinte egybeforrt a szívük. (1Sám. 18,1) Nagy csoda az, ha Isten eléd hoz valakit az életedben, akit olyan közelinek érezhetsz, hogy szinte minden rezdülésben egy
vagy vele. A szeretet magas foka Dávidnál abban nyilvánult meg, hogy Jonatán halála
után az örököse felé gyakorolt irgalmasságot. Amikor az ember a legnagyobb nyomorúságban van, Isten akkor is küld hozzá szent kapcsokat, hogy ne legyen magára hagyva.
 VEGYES GONDOLATOK: Amikor Jézus választott maga mellé három tanítványt, akkor azt
a szívek azonossága alapján tette. A Szent Szellem most abba az irányba mozdul, hogy
kapcsokat építsen ki és ezáltal egy hatalmas egységet hozzon létre Krisztus Testében.

Prága, 2015. április 30. — a ságvári gyülekezet képviselői a Tűz Konferencián
BENNY HINN — Páran részesei lehettünk a Fresh Fire For All Nations (Friss Tűz Minden
Nemzetért) három szolgálatának. Benny Hinn ugyan nem tudott személyesen jelen lenni,
de este online tanított, amit kivetítőn láthattunk. Isten kegyelmét megtapasztalva tűzzel
és örömolajjal telve térhettünk haza, amivel megáldottuk itthoni Testvéreinket.

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: Köz. Ház előtt, 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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Olyan helyre csatlakozz, ahol Krisztus élete árad! Hagyd el azt, ahol nem Krisztus Evangéliumát hirdetik!

KERESZTÉNY HÍREK

Ez az év Isten helyreállításának az éve!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2015. június

AZ ÖRÖMOLAJ HATALMÁBAN
„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” — Filippi 4,4.
Isten a menny örömolajával keni fel az elhívottait.
(Zsid. 1,9) Az Úr legnagyobb öröme az, ha megengeded,
hogy szerethessen téged. Amikor a hálaadásunk bőséges, akkor egyrészt öröm támad a szívünkön, továbbá
az Atya is velünk örvendezik. Ha Jézusra tekintesz, akkor az öröm és a könnyebbség olaja csorog rád!
CSODAFEGYVER — Ha te folyton Jézusra tekintesz,
Őt tartod a középpontban, akkor meg tudsz állni
minden megpróbáltatásban, így a jutalmad öröm, valamint korona lesz. Aki az Úrra tekint, annak Ő megmutatja a kiutat, s a győzelem örömmel párosul majd.
A szellemi fegyverzetünkön (Ef. 6,11—17) túlmenően
léteznek további fegyvereink is. Az egyik ilyen például
a nevetés. A békesség és a legyőzött ellenség kinevetéséből fakadó öröm szintén egy csodafegyverünk. A hit
kineveti az ördögöt! Isten is neveti az ellenséget. (Zsolt. 2,4) Ti is kövessétek Őt,
semmiképp „ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek!” (Neh. 8,10)
ÖRÖMMUTATÓ — A Biblia a Szellem teljességét a borhoz hasonlítja. A víz borrá
változtatása is megvidámítást jelent. A teljesség egy szellemi örömállapot, kibeszélhetetlen és megdicsőült öröm! (1Pét. 1,8) Az újjászületéssel a Krisztus Testébe kerülve
tiéd a teljesség, ami egyben egy örömmutató is. Van, aki másra szenteli az életét, de
ha Jézus teljességét kihagyja, akkor nem lesz abban öröme. A hit magával hozza az
örömöt és a békességet. Hagin temetésén a jelenlevők örömrivalgásban törtek ki, tudván azt, hogy ő megérkezett az örök hazába, s a Főpapunkon keresztül üzentek neki.
UJJONGJ! — A Bűnhordozó megfizette az árat, aminek köszönhetően hatalmas
megváltás részesei lehetnek azok, akik elfogadják Isten Fiát életük Urának! Ha helyesen
értelmezed a bűneltörlést (1Ján. 1,9) és bőséges hálaadással emlékezel meg a felmentésedről, akkor leírhatatlan örömöd lesz a megigazultságod elfogadásában. A szabadság
és megigazultság tudatában örömrivalgásban kellene kitörniük a hívőknek! (Zsolt. 81,1)
Újjászületéskor egy szellem lettél Ővele, ami egy vissza nem fordítható változást jelent. A világi rossz gondolkodásmód börtönbe zár, de a megújított elme örömteli életet
hoz. Jézus eljött, hogy örömteli életet élhess! (Ján. 10,10)
ÖRVENDJ! — A megvallásaid során a hited összhangba kerül az Igével. Ha kitartasz a
hitmegvallásaidban, akkor elérkezel az öröm mezejére. Az Úr sátorában oltalom és
öröm található. A gyülekezetbe érkezve hozunk magunkkal valamit: olajat, örömöt és
hitet. A hit kiül az arcunkon és egy örömteli izgalom vesz hatalmat felettünk. Jézus
előre látta a kereszt utáni örömöt. Nekünk is az Ő példája alapján kell átmennünk a nehézségeken. A kétezer éve hirdetett és rohamosan közelgő elragadtatás a hívők számára
kimondhatatlan öröm lesz, amit a világ katasztrófaként fog megélni.
—bf—
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„… a mi atyánkfiainak vádolója [az ördög] levettetett, aki vádolta őket [Isten szentjeit] éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.” — Jelenések 12,10.
Bibliai értelemben a vádló az ördög, azonA bombázás
ban a tolvaj, a pusztító, az emberölő és a haerejével jönnek…
zugság atyja (Ján. 8,44. 10,10.) jelzők is illenek
rá. De a Bárány vére által legyőzetett a vádló!
SZŐNYEGBOMBÁZÁS — Tanítja a Biblia,
hogy az újjászületett hívők elméjét és testét
érheti támadás. Az elme a sátán harcmezeje. A
vádló folyton tőrbe akar csalni és bizonyos, hogy
mindenkit meg fog keresni. Az ördög úgy mun… a kísértő
kálkodik, hogy bekopogtat és megnézi, van-e
javaslatok!
nyitott ajtó, amin keresztül beléphet. Ő Isten
útjától akar eltéríteni. Ha egy keresztényt nem tud eltenni láb alól például egy balesetben — mert az angyalok megvédik — akkor ő egyszerűen meglátogatja, s az elméjét kezdi
el bombázni, illetve vádakkal megpróbálni. Halmozottan is jelentkezhet ez, hogy például
sanyargató, elnyomó és gyötrő szellemekkel nyomás alá helyezzen. Szándéka a megtévesztés, továbbá hogy a hazugságaival összezavarja, és egymásnak ugrassza az embereket, aláaknázva ezzel a család, a gyülekezet és a szent kapcsok édes egységét.
FÉSZEKRAKÁS — Az ördög a leggyengébb pillanatodat lesi, hogy eláraszthasson hazugságaival, amivel te egyetérthetsz vagy visszautasíthatod. Óvatosnak kell lennünk, hogy
melyik oldalnak nyitunk ajtót, mert Péter is egyik pillanatban hatalmas kijelentést kapott
Istentől, a másikban sötét szellemi erők befolyása alá került. (Mát. 16.16—23) A gondolatok jöhetnek és mehetnek, úgy átsuhanhatnak az elménken, mint a madarak felettünk,
de ahogy nem engedhetjük meg nekik, hogy fészket rakjanak a fejünkön, ugyanígy a rossz
gondolatoknak sem hagyhatjuk befészkelni magukat az elménkbe. A gondolatainkat állandóan vizsgálni és gyomlálni szükséges. Az Írások szerint minden gondolatot Jézus fogságába kell ejteni! (2Kor. 10,5) Amelyik nem egyezik meg az Igével, azt lakat alá kell zárni,
amelyik megegyezik, azon lehet gondolkodni, elimádkozni. Mivel az elmebeli erősségek
visszatartanak az előrejutástól, ezért az Igével ellentétes magaslatokat le kell rontani, továbbá az elmét ki kell takarítani. Ezt az Ige megvallásával lehet elérni, mert amikor szóljuk azt, akkor a gondolkodásunk leáll. Ugyanakkor az érzelmeinken is Úrrá kell lennünk.
KIIKTATÁS — Álljon itt néhány bibliai mód a vádló kiiktatására. A kísértő gondolatokat
az Ige szánkra vételével lehet kiűzni és hatástalanítani. A Jézus homlokán levő sebekből
kifolyt szent vér megtisztít a zaklató gondolatoktól, törli a rossz emlékeket. Így imádkozhatsz: „Veszek a szent vérből és meghintem azzal az elmémet, a gondolataimat, hogy
azok tiszták legyenek.” Tükör elé állva nézz a saját szemedbe és jelentsd ki: „Én Isten
szemében egy igaz ember vagyok, mert a szent vér megtisztított engem és azóta is folyamatosan tisztán tart! Ezért az Ő szemével tisztának és szeplőtelennek látom magamat.”
Jézus nevét is kijelentheted a helyzeted felett és az hatalmat vesz a rossz gondolatok
vagy bármi más felett. A szellemi ima beolajoz, és így nem talál fogást rajtad az ellenség.
Az ördögnek ellen kell állni Jézus nevében és ő nagy rettegéssel elfut! Az ördögi sugallatokat nem szabad dédelgetni, azokat meg kell dorgálni, amihez az igei tudást tudod
használni. Ha csak az Igén gondolkodsz, akkor az ördög számára nem marad hely! A nyelvek imája távol tartja a behatolót! A nyomorúság idején Isten küld szent kapcsokat, hogy
ne légy egyedül. Ilyenkor nagyon hasznosak a jó barátok buzgó imádságai!
—bf—
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Amely gondolaton időzöl, annak adsz nagyobb teret, s ha a nyelveddel el is pecsételed, az meghatározza az életedet!

A VÁDLÓ KIIKTATÁSA

2015 — ISTEN HELYREÁLLÍTÁSÁNAK AZ ÉVE
Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó: az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. — Jóel 2,25. Új ford.
HELYREÁLLÍTÁS — Minden, amit
elraboltak tőled, amivel becsaptak,
amit kicsaltak és elvettek tőled az
emberek vagy a gonosz, Isten azt
helyre fogja állítani! Ez az Ő helyreállításának az éve lesz. Isten helyreállítása nem emberi módon történik! Amikor az ember állít helyre
valamit, az sosem lesz ugyanolyan,
mint az eredeti. De amikor Isten állít helyre, az mindig jobb minőségű
illetőleg nagyobb mennyiségű, esetleg mindkettő! Isten egy hétszerte jobbat ad neked, és mindenekelőtt téged állít helyre! Nincs ma olyan specialista, aki ezt meg tudná tenni érted. Ezt csak az Úr tudja megcselekedni. A kárpótláshoz hinned kell, hogy Ő a helyreállítás Istene!
I. ANYAGIAK — Isten azt mondja: „Amikor ellenem vétkezel, én továbbra is Isten
vagyok és szeretlek. Én nem az időben vagyok, ezzel szemben te az időben élsz. Minden esetben, amikor engedsz a bűnnek, korlátozod saját magadat. A bűnben töltött
idő elvesztegetett idő.” De Isten annyira jó, hogy ha visszatérsz Hozzá, ha bízol Benne, akkor még az éveket is helyreállítja neked. Az év többes számban szerepel! Amikor Isten azt mondja, hogy kárpótol, akkor Ő a helyreállított évekre utal! De senki
sem szólja: Állítsd helyre, azaz kárpótolj, add vissza, Uram!
„De e nép kiraboltatott… és nincsen, aki mondaná: Add vissza [sub].” (Ésa. 42,22)
A héber ‘sub’ szó visszaadást és HELYREÁLLÍTÁST is jelent. Szinte minden angol fordításban a „restore”, vagyis a „helyreállít” szó szerepel. Mintha Isten ezt kiáltaná a szívéből: „A népem nem hiszi, hogy helyre tudom állítani. Sokan természetes síkon gondolkodnak, így senki sem kéri: állíts helyre! Ezért vannak rabságban.” Az életed minden
területével kapcsolatban igényelheted: „Uram, állítsd helyre!” Az angol „helyreállítás”
szó közepén van egy kereszt: RESTORATION. Bízz, minden károsult darab helyreáll!
II. LÉLEK — A következő terület, amit Isten helyre akar állítani, az a lelked, az elméd, az érzelmeid, ami magába foglalja a megtört szívet is. Ha a lelked nincs szinkronban a Szent Szellem áradásával, ha mindig lehangolt vagy és negatívan gondolkodsz, Ő
helyre fogja állítani a lelkedet! „Lelkemet HELYREÁLLÍTJA…” (Zsolt. 23,3) Itt is ugyanaz
a héber ‘sub’ szó szerepel, mint ami az Ésaiás 42,22-ben „helyreállítást” jelent.
III. EGÉSZSÉG — „Mert HELYREÁLLÍTOM az egészséged, és kigyógyítalak a te sebeidből, mondja az Úr…” (Jer. 30,17) Azok az emberek, akik hittek és hittek, azt kérdezik:
hol van a megnyilvánulás? A „sebek” szó krónikus betegségeket jelent, tartós állapotokat, gyengélkedést. Isten meggyógyítja azokat, akik hosszú távú betegségben szenvednek! Már lehet, hogy majdnem föladtad! De Isten azt mondja: „Helyreállítom az egészségedet, és meggyógyítalak azokból a sebekből! Készüljetek az áttörésre!”
NYERTES — Isten úgy intézi, hogy a károsult nyertessé váljon! Ha nagyobb a veszteség, akkor Ő nagyobb helyreállítást is nyújt! (2Móz. 22,1) Az angol REST helyreállítás
szóban benne van a nyugalom és a pihenés szó, ami a keresztben található. Ez egy
nagyszerű év lesz, Isten helyreállításával megtöltött év, csak kérd!
Forrás: Joseph Prince
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