SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ GYÓGYÍTÓ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
November 8. vasárnap, 15 óra – Fonyód, Kulturális Központ – Varga István evangélista
November 14. szombat, 14 óra – Keszthely, Balaton Színház – Sandersné dr. Kovács Erzsébet
December 13. vasárnap, 15 óra – Balatonföldvár, Közösségi Ház – Varga István evang.
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen magával a gyógyító összejövetelre!
DICSŐSÉG-INVÁZÓ — Üzenetek az utolsó idők kiáradásáról:
Azusa utca, 1909. — William Seymour, a nagy ébredési úttörő és az
Azusa utcai (Los Angeles) ébredés atyja, valamint Maria WoodworthEtter, a kiemelkedő gyógyító evangélista 1909-ben arról prédikáltak,
hogy száz éven belül a menny újra ébredést küld a földre — egy sokkal
erőteljesebb és nagyobb hatásút, mint amilyen az Azusa utcai volt. Ennek elérkezett az ideje, hiszen azóta eltelt egy évszázad.
Sandersné dr. Kovács Erzsébet 2015. — Jönnek új dolgok, amikbe be kell lépnünk.
Új dicsőség-kiáradások lesznek, hatalmas dicsőség-invázió jön a földre! Meg van prófétálva, hogy Isten dicsőségének ismeretével teljes lesz a föld, úgyhogy a jelenlegi szorongató körülményeidet ne tekintsd meghatározónak! (Ésa. 11,9) Pontosan úgy fog történni
az utolsó kiáradás, mint ahogy Noé napjaiban az özönvíz betöltötte a földet. Két forrásból fakad majd az Úr dicsősége: a szívek mélységéből és az egek csatornáiból.
Kat Kerr, 2015. — Az Atya nagyon sok elfoglaltságot ad az utóbbi időkben, a földön
bekövetkezendő legnagyszerűbb napokra készülődve. Azt mutatta, hogy úgy lesznek
kiárasztva az áldások ebben a jubileumi időszakban, mintha árhullámok lennének, és
családok tömeges helyreállítása fog megtörténni, valamint természetfeletti ellátás jön
azokra, akik várják és megvallják az életükre nézve. Ő azt várja el tőlünk, hogy ugyanolyan lelkesek legyünk, mint maga a menny, mert ez a mi időnk arra,
hogy felálljunk, felvegyük a koronáinkat, és kikergessük a sötétséget a
városból, és vessünk véget annak, hogy eltűrjük az ördög munkáit.
CIVILEK ÉJSZAKÁJA — A Békevár Egyesület az országos programhoz
csatlakozva október 10-én Siófok központjában „Békevár” házaspárképző könyveket osztogatott. Kiárasztjuk a hitünket abban, hogy sok
új élet születik a kiadványunk és a Frigyklinika weboldalunk által. >>>

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!
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Éld át a Szent Szellem egyik legnagyobb múlt századi, Azusa utcai kitöltetését, ami hamarosan ismét kitörni készül!

KERESZTÉNY HÍREK

Minden advent öröm és kegyelem!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2015. november

KIHIRDETEM… 3.
„Sion, dicsérd Istenedet!... Megerősíti kapuidat és záraidat, megáldja benned fiaidat! Békességet ad határaidon, jól tart téged a legjobb búzával. Leküldi a földre
parancsszavát, hirtelen célhoz ér minden szava.” — Zsoltár 147,12-15. (ERV)
16. Mások gyógyulását szolgálom, érzékeny
vagyok a környezetemben felmerülő szükségek
felismerésére és kezelésére. Felsegítem az elesetteket, összetörteket, elcsüggedteket. Istenre hasonlítok, mert tele vagyok együttérzéssel,
kedvességgel. Bemutatom az embereknek Isten
szeretetét és kegyelmét, ekképpen csodák jönnek elő. Időt szánok mások helyreállítására, megerősítésére. Isten dicsőségével megtöltött edény
vagyok, így gyógyít a kezem és a hangom is.
17. Bátor hittel haladok előre. Isten látja
ezt, és bámulatosan cselekszik! Arról tudom,
hogy közel vagyok a győzelemhez, mert a cél
előtt jönnek a legnagyobb támadások. Nem adom
fel! Nincs számomra akadály! A hitcselekedeteim felhívják magamra Isten figyelmét.
18. Áttörések és váratlan robbanások áradatai közelednek hozzám Isten jóindulatának és hatalmának köszönhetően. Gátakat törnek át a Szent Szellem hullámai, mint
egy vízáradat, elsöprik az akadályokat. (1Krón. 14,11) Amikor az áttörés Istene felszabadítja a természetfeletti erejének áradatát, semmi nem állhat az útjába!
19. A nyugalom kenete előttem jár, és kiegyenesíti az utamat. Eltűnnek a terhek az
életemből, mert az Úr leveszi rólam a nyomást, és ezzel megkönnyíti a napjaimat. Váratlan lehetőségek tárulnak elém, olaj csordul a teendőimre. Bátorsággal nézek előre!
20. Én őrzöm a békességemet, Isten pedig megharcolja a csatáimat. Nem hagyom,
hogy kiborítsanak, mert azzal megengedném azt a romboló szellemiséget uralkodni magam felett. A haragtól megváltoznék, ha túl nagy jelentőséget tulajdonítanék mások
szavainak, tetteinek. A negatív véleményeket figyelmen kívül hagyom, lerázom.
21. Miközben Isten áttörést visz végbe az életemben, én megvalósítom az Ő álmait.
Az Úr számára nincs lehetetlen! Új látást és új hozzáállást öltök magamra. Atyám a titkos kívánságaimat is megvalósítja. Ő édes álmot ad nekem, le akar nyűgözni a jóságával. Elém hozza a megfelelő embereket és lehetőségeket. Természetfeletti robbanások
áldásözönt zúdítanak rám. A hitem történéseket indít el, Ő a javamra rendez mindent.
22. A győztes DNS-e van bennem, királyi vér folyik az ereimben! Felül vagyok és sohasem alul. Az a rendeltetésem, hogy győzelemben éljek! Amíg a pulzusom lüktet, én uralkodok, azaz hatalomban töltöm az egész életemet. Királyként járok, gondolkodok, beszélek és mosolygok. Az erősségek ledőlnek előttem! 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: J. Osteen
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„Mert bennünket Krisztus szeretete szorongat és sürget.” — 2Korinthus 5,14. (ERV)
„Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől?… — Róma 8,35.
A VÁLASZUNK Pál kérdésére az, hogy semmi
sem szakaszthat el minket Isten szerelmétől,
mert igen erősen ragaszkodunk hozzá. Egy hívő
— aki elvéti — miként jelentheti ki azt, hogy
botlása ellenére Isten szerelmese? Azért állíthatja ezt, mert az Ő irántad való szeretete
állandó és feltétel nélküli! Amiatt vagy Isten
által szeretett, amit Jézus tett a kereszten, s
nem amiatt, amit esetleg próbálsz kiérdemelni a
cselekedeteiddel. Szóval az Úr nem fog kevésbé
szeretni akkor sem, ha tévesen cselekszel. Ő
már akkor szeretett, amikor megfogantál. Akkor
is fog szeretni, amikor majd szemtől szemben
állsz vele. És e két időpont között is szeret!
JÓINDULAT — Sokhelyütt tévesen azt tanították, hogy ha elhibázzuk, akkor megtörik az Istennel való közösségünk. Eltűnnek az áldások, Isten jóindulata, és ez hatással
van a hívők életére. De az Írás leszögezi, hogy Isten „nem vonja meg a jót azoktól, akik
ártatlanul élnek”. (Zsolt. 84,11) Látod, nincs mitől félnünk, és nem kell elfogadni ezt a
téves tanítást. Mi már ismerjük az igazságot! Jézus vére miatt Isten és ember együtt
jár. Mivel újjá vagyunk születve, ennélfogva megvan a megigazultságunk, Isten szeret
bennünket, közösségben vagyunk az Atyával és az Ő jóindulata árad felénk.
A következő két fontos állítás épüljön be a szívedbe. Nincs semmi, amit tehetnék
azért, amivel jobban kiérdemelhetném Isten szeretetét! De nem létezik semmi olyan
tett sem, ami miatt Isten kevésbé szeretne! Amikor netán elvéted, az a legjobb pillanat arra, hogy emlékezz Istennek a hatalmas szeretetére, ami feléd irányul. Kezdd el
magad olyan tanítványként látni, akit Jézus szeret! (Ján. 13,23)
SZERETETT — A János evangéliumban ötször található meg az a kijelentés, hogy
„akit Jézus szeret”. Ez János apostolról szól. Mindannyiunk számára egyértelmű, hogy
kint a mezőn a nap minden fűszálra egyformán süt. De amikor magadra vonatkoztatod
Isten szeretetét, az olyan, mint hogyha nagyítót tartanál egy fűszál fölé, és ezáltal a
fényt a nagyítóval összegyűjtenéd. A fókuszált fény hamarosan meggyújtja a fűszálat
és égni fog. Nem elég tudnod, hogy Isten szeret mindenkit. Tudatosítanod kell, hogy
Ő mérhetetlenül szeret téged! Itt jön be az a párhuzamos kép, hogy a mező összes
fűszálára egyforma mértékben ragyog a nap. Engedd, hogy ez a kijelentés beégjen a
szívedbe, főként akkor, hogyha elhibáztad valahol, vagy kiléptél a szeretet vonalából.
FÓKUSZÁLJ! — Ahogy táplálod magad az Igével és sütkérezel az Isten irántad való
szeretetében, az agapé benned túl fog áradni és eléri a környezetedben élő embereket is. Amikor teljes a szíved az Ő szeretetével, akkor elillan belőled mindenféle
harag, féltékenység vagy negatív érzés. A teljes szív kifejezés azt jelenti, hogy csak
Isten szeretete lakozik benne, semmi más; sem sértődés, sem ítélkezés. A korábbi
fűtött viták — akár munkahelyi összetűzések, akár családi szóváltások — rövidebbek és
ritkábbak lesznek, ha ott Isten szeretete túlcsordul és kiárad. Ezenképpen Krisztus
szeretete egyre jobban meg tud nyilvánulni. Könnyebb a békülés is, amikor az Ő szeretetével vagyunk elfoglalva és nem a saját kudarcainkon tépelődünk.
—bf—
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Az isteni fajta hit egy horgony a szellemi világba, ami látja a láthatatlant, elhiszi a hihetetlent és eléri a lehetetlent!

A SZERETETRE FIGYELMEZZ!

A SZERETET GYŐZELMÉBEN
„Dávid pedig monda a filiszteusnak: …Ma kezembe ad téged az Úr… És tudja meg ez
az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az
Úré a had, és Ő titeket kezünkbe fog adni.” — 1Sámuel 17,45-47.
DÁVID GYŐZELME — Figyeld
meg, Dávid miként indult el a
harcba. A hit szavát szólta! Azt
mondta: Góliát, Isten ma téged
a kezembe fog adni! Amikor
reggel felkelsz, ennek alapján
te is hirdesd ki, hogy győztes
napod lesz! A másik lényeges
tényező pedig: az Úré a had, és
nem fegyver által van a győzelem! Tehát mi is adjuk át az
Úrnak a problémáinkat, és Ő maga fogja megvívni a harcot.
ÚJ NÉZŐPONT — Egy új szemszögből nézzük meg ezt a történetet: hogyha elkezded gyakorolni Isten irántad való szeretetét, akkor győzelemben fogsz élni. A fiatal
pásztorfiú, Dávid, nem a saját erejével győzte le Góliátot. Góliát héber neve: számkivetett. Ez azt jelenti, hogy mindenétől megfosztott. Ami önmaga, amit birtokol,
mindattól meg van fosztva. Az Írásokból tudjuk, hogy Krisztus a halálával legyőzte a
sátán hadseregét. (Kol. 2,15) Góliát az ördög előképe, akit Jézus megfosztott minden
fegyverétől. Vedd észre, hogy te egy Krisztus által legyőzött és lefegyverzett ellenséggel állsz szemben. Egy hatástalanított ellenség pedig nem képes neked ártani!
Dávid héber neve: szeretett, Isten által szeretett. Tehát Dávid és Góliát csatája
Isten egy szerelmese és egy számkivetett között zajlott. És most ragadd meg ezt a
kijelentést! A győzelemhez egy olyan személy kell, aki tudatában van annak, hogy ő
Isten szerelmese, aki képes Őáltala diadalmat aratni! Tehát, ha te annak tudatában
élsz, hogy Isten szerelmese vagy és Ő a te oldaladon áll, valamint felruház képességekkel, akkor meg tudsz állni győztesként, mivel az ellenség le van fegyverezve.
NEM VAGY EGYEDÜL — Míg az ellenség egyedül harcol az egyik oldalon, addig mi
az Úrral a másik oldalon állunk és forgatjuk a fegyverünket. Tehát nekünk komoly
erősítés áll a rendelkezésünkre! Egyszóval az ellenség egyedül van és ráadásul le is
van fegyverezve. Ennek alapján mérd fel ezt az erőviszonyt, és mindjárt másképp
fogod látni a helyzetedet. Ez a titka annak, hogyan lehet kiiktatni az „óriást”, vagy
miként lehet a „hegyet” elmozdítani az utunkból! Isten szeretete által lehetséges ez.
Pontosabban, ha tudatában vagy annak, hogy te Isten szeretettje vagy, akkor az utadba kerülő „óriásokat” le tudod győzni. Nem számít, mi éppen a te „óriásod”: házassági probléma, szolgálati gondok, munkahelyi nehézség, gyógyulás vagy anyagiak.
SZERETETT VAGY! — Kezdd el úgy látni magadat, hogy te Isten szerelmese vagy és
az „óriások” eltűnnek az utadból! Dávid is azt látta, hogy ő Isten szeretettje. Isten úgy
szeret, ahogy éppen vagy, mert Jézus vére a hónál is fehérebbre mosott! Tehát élj minden nap a Márk 1,11 szavainak ereje által, hogy te Isten szerelmetes fia vagy! Atyád
jóindulata rajtad van, a családodon, a munkahelyeden, és mindazon, amivel dolgozol.
Áldás vagy mindenütt, ahová csak mész! Ne felejtsd el, hogy a Szent Szellemnek te vagy
a szállásadója, így Ő benned lakozik, és te mindenhova magaddal viszed.
—bf—
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