SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL
Október 10. szombat, 18-19 óra – Siófok, Szabadság tér – esti sétáló evangelizáció
A Békevár Egyesület a Civilek éjszakája keretében az üdvösség üzenetét hordozó
Békevár 1. Párválasztás, házasság c. könyvét osztogatja a téren az érdeklődőknek.
KÉSZÜLŐDIK A MENYASSZONY — Jézus azért jegyezte el a
Gyülekezetet, hogy a menyasszonyát ilyen módon családtagként
törvényesen bevonhassa mindabba az örökségbe, amit Ő kapott.
Megdicsőült test — Új teremtésként ígéretünk van arra,
hogy megdicsőült testet fogunk kapni. (1Kor. 15,51-53) Erre az
elragadtatáskor kerül majd sor. Innentől kezdve a testünkben
nem vér, hanem Isten dicsősége fog áramlani. Ettől lesz támadhatatlan az ellenség számára. A megdicsőült test a szellemi test
és a fizikai test ötvözete, mert rendelkezik mindkettő tulajdonságával. (Luk. 24,36) Ezt látjuk a feltámadt Jézus esetében is. Ő
a megdicsőült testében képes volt fizikai akadályon is átjutni,
mint egy szellem, de ugyanakkor a teste tapintható is volt. (Ján. 20,26) A megdicsőült
testet mindenképpen a földön kapjuk meg, hiszen a fizikai test egy zárt helyről (metró,
fogda) nem tudna Jézus elébe felemelkedni a felhőkre. Az Írások szerint: nagy hirtelen,
egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra fogunk elváltozni. (Fil. 3,20-21)
Mikor jöhet az Úr? — A napot és az órát nem tudjuk (Mát. 15,23), de az évet és a
hónapot már ismerhetjük, mert a Szent Szellem kijelenti azt, amit az Atyától hall. (Ján.
16,13-15) Nagyon várjuk az Urat, és most erre alkalmas idők jönnek. Szeptember 14-én
kezdődött a zsidó újesztendő. Szeptember 23-án a Jom Kippur, vagyis az engesztelés
napja volt. Szeptember 28-án kezdődött a szukkót, vagyis a sátorok ünnepe, és ezen a
napon lesz a 4. vérhold is a mostani tetrádból. A zsidóság két nagy ünnepe, a Páska
ünnep Jézus keresztre feszítésével, a Pünkösd a Szent Szellem kiáradásával már beteljesedett. Ha valamikor jöhet az Úr, akkor az a legvalószínűbb, hogy a sátoros ünnepük
valamelyikén, mert az még nincs betöltve az Úr ígérete szerint. Az 1968-as prófécia
napjait éljük, hiszen egy nagyméretű népvándorlásnak vagyunk a szemtanúi. A mennyei
üzenet szerint ezt követően Jézus nagy hirtelen fog eljönni és magával viszi a Jegyesét
a menyegzői vacsorára, s ekképpen ment ki a 7 éves megpróbáltatásból. (1Thes. 1,10)

JÉZUS ÉL ÉS HAM AROSAN V ISSZATÉR!
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: Magánháznál, szerda 17:15
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!

4

Amióta a Szent Szellem temploma vagy, már nem a magadé vagy, és ebből következően a gondjaid sem a tiéid!

KERESZTÉNY HÍREK

Isten túláradó bősége közeleg!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2015. október

KIHIRDETEM… 2.
„Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a testnek [orvosság a csontoknak — Kecskeméthy ford.].” — Példabeszédek 16,24.
9. Váratlan áldások érkeznek hozzám,
több mint elegendő jön az ellátásomra. Az
Úr természetfeletti ajtókat nyit, összekapcsol a megfelelő emberekkel. Meglátom
Isten túláradó jóindulatát és következményeként a növekedést az életemben. Az Úr
képzelet feletti lehetőségeket hoz elő az
iránta való hűségem jutalmaként.
10. A bizalmamat Istenbe vetem! Ő felgyorsítja az életemre vonatkozó tervét. Álmaimat gyorsabban megvalósítja, mint azt
elképzelném. Nem tart évekig egy akadály leküzdése, mert gyorsabban lépek előre, mint
korábban. Isten áldásai évekkel röpítenek előre, mert Ő a gyorsítás specialistája. Egy
szempillantás alatt képes elvégezni azt, ami nekem sok évtizedbe kerülne.
11. Isten mindent túlszárnyaló módon, túláradóan cselekszik, feljebb mint kérném
vagy elgondolnám. Áldásai szinte vadásznak rám, és amikor utolérnek, rám ugranak. A
megfelelő időben a megfelelő helyen leszek, hogy áldott lehessek és áldássá válhassak.
Az Úr jóindulata vesz körül, így mások a kedvemben járnak.
12. Én különleges és egyedi vagyok, nem vagyok egy átlagos ember. Isten műalkotása vagyok, nem tömegtermék. Fényes jövő vár rám. Isten büszke rám, mert a mesterműve, kincse vagyok. Isten gyermekeként a Krisztusban kapott jogaim és kiváltságaim
tudatában élek. Úgy tekintek magamra, ahogy a mennyei Atyám lát, és amit mond rólam.
13. A növekedés új korszaka jön el számomra. Nem ragaszkodom a régihez, így nem
rekedek meg. Nyitott vagyok a változásokra, mert Isten sokkal jobbat tartogat a számomra. Új kapukat nyit: lehetőségek, kapcsolatok és az Ő jóindulata vár rám. Ő nem
hagy békén, helyzetek elé állít abból a célból, hogy használjam a hitemet. Ajtókat nyithat és csukhat. A változásokat megragadom, és ezáltal Ő képes feljebb emelni.
14. Szavaimat áldásra használom a családom, a gyülekezetem és a szent kapcsaim
felett. Előszólítom belőlük a nagyság magvait azzal, hogy szokásommá válik kinyilvánítani az elismerésemet: szeretlek, büszke vagyok rád, csodálatos, tehetséges és gyönyörű vagy! Nagy dolgokat fogsz véghezvinni az életben! Áldó szavaimmal teremtő
erőt szabadítok fel mások felett, ami megnöveli az önbizalmukat.
15. Az elmém egészséges, építő gondolatokkal van tele, nem pedig a vereség képzeteivel. Mindenkor az Ige irányítja a gondolataimat. Egy akadály sem győzhet le,
mert az elmém győzelemre van hangolva. Az Úr kegyelméből rátermett, felkent, felkészített és megerősített vagyok. Átprogramozom az elmémet, hogy egyetértésre juthassak az ígéretekkel. Így át tudom venni a nevemre szóló örökséget! Forrás: Joel Osteen
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„Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre… mert most már tudom, hogy istenfélő vagy,
és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek énérettem.” — 1Mózes 22,12.
JÓK TÖRTÉNNEK! — Mindenki szereti azt,
ha jó dolgok történnek vele. Joseph Prince
régebben is hitt Istenben, de évekig semmi
jó nem történt az életében, amíg megértést
nem kapott arról, hogy a Jóisten mennyire is
szereti őt. Amikor tudatosult benne, hogy az
Ő mély szeretete által kapuk nyílnak, akkor
mindenféle jó dolgok kezdtek történni vele
és a környezetében is.
MI A MEGOLDÁS? — A következő történet
világosan felfedi Isten szeretetét. Joseph kislánya 2 éves volt, amikor egy vírus megtámadta a szervezetét. Az orvosok nem találták
meg a betegség gyógymódját. A szülők szinte mindent megpróbáltak. Alkalmazták az
oldás-kötés hatalmát, megvallották felette az Igét, rákiáltottak az ördögre, kézrátétellel
imádkoztak, de mindhiába. Amikor az apuka már nem bírta hallgatni a sírást, az Úrhoz
fordult. Sírva kérte: Uram, szólj hozzám és mutasd meg, hogy mi a megoldás!?
A HEGY TÚLOLDALA — Josephnek az 1Mózes 22,2 verset mutatta az Úr. Itt Isten
azt kérte Ábrahámtól, hogy áldozza fel az egyetlen fiát, a legdrágábbat, akit szeret.
Ahogy Ábrahám készült az áldozat bemutatására, Isten megállította őt. Amikor hátranézett, egy áldozatnak alkalmas kost látott a bozótban fennakadva. Isten ugyanis
ilyen módon gondoskodott az égőáldozatról. Ha nem látod a megoldást, akkor a
következő képet szemléld. Ahogy Ábrahám és Izsák mentek fel a hegy egyik oldalán, a
bérc másik felén egy bak kocogott felfelé. Ahogy a hegyen ment fel az ember és a
másik oldalán a megoldás, egyre közelebb kerültek egymáshoz, ami eleinte még nem
volt látható. De az ember ilyenkor már érzi a szívében, hogy hamarosan változás jön,
Isten készített valamit. Amikor fölértek a csúcsra, megpillantották a megoldást! Amikor nem látod Isten gondoskodását, ne aggódj. Hogyha az Úr célja felé lépsz, Ő mindig gondoskodik rólad. Ne felejtsd el, hogy az ellátásod úton van a hegy másik oldalán, s amikor fölérsz a csúcsra, meg fogod látni azt. Addig viszont hitben kell járnod!
KRISZTUS ELŐKÉPE — Isten Beszéde megnyitotta Joseph szemét, ugyanis ebben a
történetben Krisztus előképe látható. Az 1Mózes 22,12 versben Isten magáról beszél,
ahol Ő feláldozni készül a Fiát. Ahogy Izsák viszi a hátán a fát a feláldozás helyére, az
Jézusnak egy előképe, aki a vállán cipeli a keresztet a Kálváriára. Izsák is viszi a fát és
Jézus úgyszintén. Isten így tudatja velünk, hogy Ő odaadja a Fiát váltságdíjként. Amíg
nem látod, hogy Isten mennyire szerette Jézust, addig nem fogod felismerni, hogy Ő
mennyire szeret téged. Isten feláldozta Jézust, hogy téged megváltson. Az Igét olvasva
Joseph rádöbbent arra, hogy Isten mennyire szereti őt. Kérlek, te is döbbenj rá, hogy
Isten mennyire szeret téged, mert képes volt a Fiát a keresztre küldeni, hogy te szabad
lehess! Isten annyira szeret bennünket, hogy nem tartotta vissza tőlünk a szeretett Fiát!
A legdrágábbat, a Fiát áldozta fel értünk. Joseph újra sírni kezdett, de most már Isten
elsöprő szeretetének mély, meghitt érzése miatt, ami betöltötte őt. Abban a pillanatban, ahogy érezte magán az Úr szeretetét, a kislánya abbahagyta a sírást és meggyógyult. Ahogy Joseph megtapasztalt egy friss kinyilatkoztatást Isten irántunk való szeretetéről, a lánya egy csodás természetfeletti gyógyulásnak a részese lett.
—bf—
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Annyit érsz Istennek, mint neki a szent vér! A jó dolgok azokkal történnek, akik tudják, hogy Isten végtelenül szereti őket!

ISTEN MÉLYSÉGES SZERETETE

ISTEN SZERELMETESE
„És leszállt Őreá a Szent Szellem…, és szózat lőn a mennyből, ezt mondván: Te
vagy amaz én szerelmes Fiam, Tebenned gyönyörködöm!” — Lukács 3,22.
A FIÚ — Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordánban, egy hang szólt a mennyből. A fenti vers a te
javadra íratott le, ami valójában azt jelenti, hogy Isten elfogadott téged a szerelmetes Fiúban. Ő gyönyörködik az új teremtésben. Ahogy Jézus Isten szerelmes Fia, ugyanúgy te is az Ő szerelmes gyermeke
vagy. Isten ugyanis Krisztuson keresztül lát bennünket. Jézus azért imádkozott a tanítványaiért, hogy megismerjék azt, miként az Atya szerette Őt, bennünket
is éppen úgy szeret. (Ján. 17,23) A bemerítkezést követően az ördög a pusztában kigúnyolta Jézust, megkérdőjelezte származását, hogy Ő Isten Fia.
ELHALLGATVA — A Lukács evangéliumban az olvasható: Te vagy az én szerelmetes Fiam! A Máté 4,3
versben az ördög már csak annyit mondott: Ha Isten Fia vagy… A sátán furfangos volt,
mert kihagyott egy kulcsfontosságú szót: szerelmetes. Csupán egyetlen szó különbség
van, de ez lényeges, s ennek megvan az oka. Ma is ezt teszi veled az ördög. Nem emlékeztet arra, hogy te Isten által szeretett vagy. Amint tudatosul benned, hogy Isten
szerelmese vagy, az ördög minden munkája kudarcot fog vallani! Amikor tudják a hívők,
hogy Isten szerelmesei, egyetlen bűnre csábító kísértés sem lesz ellenük sikeres!
ELEDEL — Jézus első kísértésekor ez hangzott el: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy
e kövek változzanak kenyérré.” Ebből egy kijelentést lehet venni. Az ördög itt valójában azt mondta, hogy a kövekre írt törvény szolgáljon táplálékul. Ezért mondta azt,
hogy a köveket változtassa kenyérré. Az Írásokból tudjuk, hogy nem a törvény, hanem
Isten Igéje a mi szellemi táplálékunk. Jézus erre a következőt felelte: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével…” (Mát. 4,4) A Mester a válaszában a Rhema Igére utalt, ami valójában a szellemi kenyerünk. Mert, ahogy tápláljuk a fizikai
testünket naponta legalább háromszor, ugyanúgy a szellemünket is táplálnunk szükséges Isten Igéjével. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a szellemünk alultáplált és gyenge
lesz. Kisded marad, aki nem sok mindenre képes, ezért mindig melléjük kell állni.
SZERELMETES — Mit jelentett ki Isten a Jordán folyónál? Ő az én szerelmes Fiam,
akiben gyönyörködöm! Nekünk ennek tudatában kellene élnünk. Annak világosságában,
hogy te elfogadott és szeretett vagy Krisztusban. Hangsúlyozom, hogy Isten bennünket
— akik befogadtuk Jézust a szívünkbe és ezzel ténylegesen kereszténnyé váltunk —
Krisztuson keresztül tisztának lát, mert a drága szent vér megmosott bennünket. Tehát
az új teremtés Isten szerelmese Krisztuson keresztül. Ma nem a kövekre vésett Tízparancsolat szerint kell élnünk, ugyanis nincs semmiféle tápláló értéke a halál és kárhoztatás szolgálatának, azaz a törvénynek. A mi napi kenyerünk Isten Igéje. E nélkül nem
lehet sem növekedni, sem győztes keresztény életet élni. Jézus meghalt a kereszten,
hogy Őbenne isteni fajta (dzoé) életünk lehessen. Hogy ugyanazon Ige szerint élhessünk,
amely Isten szájából származott, amikor Ő Jézust a szerelmetes Fiának nevezte. Te is
ragadd meg és valld meg ezt az igazságot: Én vagyok Isten szerelmetes gyermeke! Isten
ma újjászületett hívőként téged Krisztusban lát. Halld Őt gyakran, amikor azt mondja
neked, hogy te vagy az én szerelmesem, akiben gyönyörködöm.
—bf—
3

