SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL
Szeptember 20. vasárnap, 15 óra – Nagyberény – Horváth Bernadett evangélista
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el a gyógyító összejövetelre!
MEGVALLÁSOM — Kihirdetem, hogy a Mindenható Isten áldásában járok! Telve vagyok bölcsességgel. Jó döntéseket hozok. Világosan látom az irányt. Kihirdetem, hogy
találékonysággal, jó ötletekkel, bátorsággal, erővel, képességgel vagyok megáldva. Kihirdetem, hogy előmenetellel, sikerrel, engedelmes szívvel és pozitív jövőképpel vagyok megáldva. Kihirdetem, hogy amire csak ráteszem a kezem, az bőséggé és sikerré
lesz. Áldott vagyok a városban, és áldott vagyok a földeken. Áldott vagyok amikor kimegyek, és áldott amikor bejövök. Kihirdetem, hogy kölcsön adok, és nem kérek kölcsön, és felül leszek, sosem alul. Kihirdetem most, hogy minden negatív szót, minden
átkot, ami engem ért, Jézus nevében megtörök. Kihirdetem, hogy még a generációk óta
a családomban levő negatív dolgok sem lesznek rám semmiféle hatással. Kihirdetem,
hogy ettől a naptól fogva a szabadság, a boldogság és a beteljesedés új dimenzióját
tapasztalom meg. Kihirdetem, hogy áldott vagyok! Hiszem, hogy ezen megvallásomra a
szellemvilágban megmozdultak a dolgok.
Forrás: Joel Osteen — Megvallásaim c. könyve
14. SZÜLINAP — A KSZE ságvári gyülekezete május
25-én, pünkösd napján ünnepelte a szolgálat kezdetének
14. évfordulóját. A torta a Békevár logót szimbolizálta.
Képes beszámoló: http://bekevar.x3.hu/sagvar.htm
4. SZKÍT — A Békevár Egyesület vezetője, Bor Ferenc
meghívást kapott a Szántódi Kötődésű Írók Találkozójára,
amely július 4-5. napjain 4.
alkalommal került megrendezésre Szántódon, a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Házban. A megtisztelő meghívásnak
eleget téve — a 22 megjelent szerzőhöz hasonlóan — bemutatta a legújabb kiadványait. Majd tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy a „Békevár 3. Családi élet” c. kötet kiadására
is rendelkezésre áll a Nemzeti Kulturális Alap pályázati
forrása. Így ez év végére az utolsó kötet is megjelenhet.

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 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 a megáldása az élet lehetőségével!
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Az Úr nagy gyorsasággal hoz egy áttörést a Testben, amely a legnagyszerűbb aratás, ébredés és gyümölcsözés ideje lesz!

KERESZTÉNY HÍREK

Légy fegyverforgató és királyként uralkodj!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2015. augusztus

IDŐVÉGI PRÓFÉCIA — 1968!
„Értsd meg embernek fia! mert az utolsó időre szól ez a látomás!” — Dániel 8,17.
Egy 90 éves norvég Testvérnő
1968-ban üzenetet kapott az Úrtól,
amely ma igencsak időszerű. Most
ebből adunk közre részleteket:
LÁTTAM az Úr Jézus visszajövetele előtti időt és a harmadik világháború kitörését. Úgy láttam a
világot, mint egy bolygót, továbbá
Európát, országról országra. Láttam,
ahogy bizonyos dolgok megtörténnek
közvetlenül Jézus visszajövetele és
az utolsó csapás megtörténte előtt.
A LÁTOMÁS NÉGY FÁZISA
1. Béke — Jézus visszajövetele és a harmadik világháború kitörése előtt egy olyan
nyugalmi időszak lesz, melyet azelőtt soha nem tapasztaltunk. A szuperhatalmak között
hosszú ideig tartó béke lesz. Ebben a békeidőben sok országban fegyverzetcsökkentést
hajtanak végre, és így felkészületlenek egy támadással szemben. A harmadik világháború
oly módon tör majd ki egy váratlan helyről, ahogy senki sem gondolta volna.
2. Langymeleg — Egy nagyfokú langyosság fogja eluralni a keresztényeket, egy nagyfokú elhajlás az igaz kereszténységtől. Nem lesznek nyitottak a szívbe hatoló prédikálás
iránt. Mindezek helyett egy helyettesítő, pótüzenet jön: a bővölködő kereszténység. A
hívőknek az lesz a fontos, hogy sikeresek legyenek, hogy valakik legyenek, hogy anyagi
javaik legyenek. A templomok és imaházak egyre üresebbek lesznek. periódus
3. Erkölcstelenség — Egy olyan nagyfokú erkölcsi hanyatlás következik be, amelyhez hasonlót még nem láttunk. Az emberek házasság nélkül élnek együtt. Megnövekszik
az erkölcsi tisztátalanság, a házastársi hűtlenség, sőt még természetellenes párkapcsolatokba is bocsátkoznak. Mindez a keresztény körökbe is beszivárog. A TV megtelik majd
szörnyű erőszakkal, olyannal, ami megtanítja az embereket arra, hogyan pusztítsák el
egymást. Az utcáink sem lesznek már biztonságosak. Nemcsak egyetlen csatorna lesz
majd a TV-ben, hanem azok tömkelege. Szex jeleneteket is mutatnak majd a képernyőn, mindazt a szexuális bensőségességet, amely történik egy házasságban.
4. Népvándorlás — A szegény országokból az emberek Európába fognak majd áramlani. Annyira sokan érkeznek majd, hogy az ott élők már nem fogják szeretni őket, és
keményen fognak velük bánni. Aztán Jézus hirtelen visszajön, és kitör a harmadik világháború. Rövid háború lesz, ami majd egy nukleáris atombombával ér véget. A levegő, a
víz és a talaj szennyezetté válik. Ez befed majd több kontinenst is, főként a gazdag
államokat. Mindennek az eredménye az lesz, hogy az életben maradtak megpróbálnak
majd a gazdag államokból a szegényebb országokba menekülni, de azok annyira kemények lesznek velük szemben, mint amennyire mi voltunk ővelük.
Forrás: Emmanuel Minos
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„Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más [Isten] szolgáját?” — Róma 14,4.
Isten a Szent Szellem közlései által képes felfedni az igazságot. (Luk. 8,17) Egy Szent Szellemmel teljes vezetőről szól a következő történet:
A KÉP — Egy németországi pásztor előzőleg
hosszú ideig üzletember volt. Majd Isten elhívta őt
az üzleti világi életből gyülekezeti vezetőnek, a
feleségével együtt. Isten megáldotta a szolgálatát
Amiben mást megítélsz,
annyira, hogy néhány éven belül egy elég nagyméretű gyülekezetté növekedett ki. Isten szólt hozzáönmagadat sújtod ítélettel!
juk a vezetéssel kapcsolatban. Amikor az egyik nap
imádkozott, Isten mutatott neki egy képet. Egy
Róma 2,1.
mellény volt rajta, két fehér gombbal és egy feketével. Megkérdezte Istent, hogy mit jelent ez?
A GOMBOK — Az Úr a következő választ adta: „A mellény az általad pásztorolt gyülekezet. A három gomb pedig a te három gyülekezeti véned. A két fehér gomb az a két
presbiter, aki támogat, a fekete gomb pedig az, aki ellened van.” A pásztor útmutatást
kért, hogy mit tegyen? Isten azt tanácsolta: „Vasárnap az egész gyülekezet előtt mondd
el, amit mutattam neked. Add meg a lehetőséget annak a fekete gombos elöljárónak,
hogy megtérjen vagy elmenjen.” Ez a pásztor az utasítást Istentől kapta. Eddig nem
tudta, hogy ez a segítő ellene volt. De Isten tudta, és Ő mutatta meg neki ezt a képet.
A MEGTÉRÉS — A pásztor a gyülekezetben elmondta a három gombról való látomását és így szólt: „Nem tudom, melyik gyülekezeti vén a fehér gomb és melyik a fekete.
De a fekete gombos tudja, ki ő. Mindenki hajtsa le a fejét és imádkozzon. A fekete
gombos vezető vagy szép csendben feláll és elmegy, és soha nem jön vissza, vagy előre
jön, és őszintén megtér az ő útjából, s mi szeretni fogjuk őt. A pozíciójából leváltjuk és
adunk neki egy bizonyítási lehetőséget, hogy valóságosan megtért az ő téves útjaiból.”
Mindannyian lehajtották a fejüket. A fekete gombos vén előre ment és megtért. Tovább
járt a gyülekezetbe, mint egyszerű tag és nagyon óvakodott, hogy ezután valami kritizáló megjegyzést szóljon a pásztorára. Tudta, hogy Isten figyeli őt és nem akart ellenszegülni, mert amikor Isten foglalkozik valakivel, akkor Ő ténylegesen foglalkozik vele.
AZ ÚR KÖZLÉSE — Ha te is keresed Istent, a jelenlétébe mész és megengeded, hogy
a Szent Szellem szóljon hozzád, akkor meg fog neked mutatni dolgokat a láthatatlanból.
Olyan dolgokat fog neked szólni, amit emberektől soha nem hallottál. Szól neked, hogy
mely embereket kell felemelned, és meg fogja mutatni, hogy akik nincsenek készen,
azokat még egy kicsit tartsd vissza. Amikor Isten szól neked bizonyos dolgokban, akkor
azok valóságosan működnek. Jézus áll a gyülekezet élén, azonban szüksége van valakire, egy pásztorra, aki hallgat rá, aki egyre inkább hasonlóvá válik Őhozzá. Mert az egyszerű hívő nem fogja elhinni azt, hogy Jézus itt áll a színen, mert nem látja Őt.
TESTVÉRSÉG — Vedd a karjaidba a harapós, ellenszegülő bárányokat és szeresd
őket. Ahogy tudod, vidd őket közelebb Jézushoz. A hívők valójában soha nem lesznek
közvetlenül csak Jézussal kapcsolatban. Mindig szükségük lesz valakire az életben, akihez beszélhetnek. Tulajdonképpen neked is szükséged van valakire, akivel meg tudsz
beszélni dolgokat. Szükséged van egy olyan testvérre, akit megérinthetsz, akivel bizalmasan elbeszélgethetsz, aki megölel, együtt sír vagy nevet veled, aki megért, mert ő is
átment hasonló helyzeteken.
Forrás: Bill Kaiser — Vezetőnek lenni — 2000.
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K. Hagin: Több kárt vagy képes okozni, és több bűnt vagy képes elkövetni a nyelveddel, mint bármely más testrészeddel.

A MELLÉNYGOMB

LÉPÉSNYIRE AZ ÁTTÖRÉSTŐL
„Izráel Istene lesz a hátvéd mögöttetek.” — Ésaiás 52,12. (Egyszerű fordítás)
Nagy ostrom alatt álltak mostanában a
gyülekezeti Test előfutárai és arcvonalbeli
vezetői. Az ellenség keményen dolgozik
azon, hogy bezárja őket és megakadályozza, hogy előrehaladjanak és belépjenek
abba, amit az Úr készül tenni. De ne adjátok fel, mert csak néhány lépésre vagytok
az áttöréstől! — bátorít Lana Vawser.
LÁTOMÁS — Volt egy látomásom, amelyben azt hallottam először az Úrtól: „Arcvonalbeli vezetők és előfutárok, deszkázzátok be a nyílászárókat!” Ekkor megláttam,
ahogy sok gyülekezeti elöljáró és úttörő
együtt volt, és letérdepelve felemelték maguk elé a pajzsaikat. A hitpajzsuk mögött
védekeztek, miközben özönlöttek rájuk a kilőtt nyílvesszők. Amikor már azt gondolták,
hogy véget ért az ostrom, felkeltek, de a nyílvesszők újra elkezdtek zúdulni rájuk. Úgy
érezték, hogy egy teljes ostrom alatt állnak több irányból is. Láttam, hogy többük már
belefáradt a harcba. Az Úr katonáit szemből láttam, továbbá láttam az ellenséget és a
démonait is, akik egyik nyilat a másik után lőtték ki rájuk, arra törekedve, hogy megsebezzék őket. Isten harcosai belefáradtak abba, hogy felemelve tartották a fegyverzetüket, így elcsüggedve időnként letették a pajzsukat. De emiatt eltalálták és megsebezték
őket azok a nyilak, amelyeket ellenük lőttek ki. Úgyhogy újra felemelték a hitpajzsaikat, de a kapott sebek miatt már nehezebb volt ezt megtenniük, mint előzőleg.
JÉZUS KÖZBELÉP — Akkor megláttam Jézust, ahogy odament sok arcvonalbeli vezetőhöz és előfutárhoz, s láttam, hogy egyesével rátette a kezét a hátukra és imádkozott
értük. Közbenjárt értük. Ahogy ezt néztem, azt láttam, hogy végighúzta a kezét a hátuk
különböző pontjain. Odamentem, hogy megnézzem. Más sebeket is láttam, amit ezek a
harcosok a hátukba kaptak. Mivel az ellenség előttük volt, ezért nem értettem, honnan
származhatnak a hátukon levő sérülések. Hirtelen egy felismerés szállt rám. Nem csak
szemből kaptak találatot, amikor az ellenség erőteljes ostrom alá vette őket, hanem
közülük sokakat hátulról is ostrom alá vettek. Olyan emberek döfték hátba őket, akikben megbíztak, sőt még hívő testvérek is! Ítélkezések, átkok és irigy beszédek zúdultak
rájuk. Láttam, hogy Jézus begyógyítja ezeket a sebeket és megerősödésért imádkozott
értük a harcaik közepette. Ahogy imádkozott, az Ő igaz és szeretetteljes Szavai rendkívül mély gyógyulást hoztak számukra. Mély megerősödést kaptak.
FELFRISSÜLÉS — Akkor megszólalt az Úr: „Egy frissítő mennyei oázis nyílik meg előttetek. A harc közepette egy meghívó adatik át a Velem való mélyebb bensőséges kapcsolatra. Sokan éreztétek úgy, hogy egy sivatagban vagytok, ahol annyira intenzív volt a
harc, hogy a megfáradtság hatására kiszáradva és kimerülve érzitek magatokat. Előttetek nyitok meg most egy termékeny helyet. Élet és mennyei frissítő vizek vannak
Bennem.” A Vele való hihetetlen átélések tárulnak fel a vezetők előtt. Az Ő szívével átélt olyan megtapasztalások történtek a harc közepette, ami ezelőtt soha nem fordult
elő. Egy mély felfrissülés jött el számukra. Megszaporodtak a látomások, a prófétai álmok és átélések, amelyeknek hatására a harc közepette elkezdtek felállni, és Jézussal
bátran elindultak előre, mert látták a győzelmüket.
Forrás: Lana Vawser 2015.07.04.
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