SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ GYÓGYÍTÓ ÖSSZEJÖVETELEKBŐL
December 13. vasárnap, 15 óra – Balatonföldvár, Közösségi Ház – Varga István evang.
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen magával a gyógyító összejövetelre!
KARÁCSONYI SZERETETHIMNUSZ — Az 1Korinthus 13. karácsonyi változata
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal
díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra,
ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de
a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom,
de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ
nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel
díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban
énekelek, de Jézus Krisztus nincs
a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja
a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a
házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és
odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból,
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A
szeretet nem csak azoknak ad,
akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem
tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent
eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad. Ismeretlen szerző
ÚJ KÖNYV — Egy újabb kiadvány megjelenése áll küszöbön Bor Ferencnek, a Békevár
Egyesület vezetőjének tollából. A Családi fészek c. könyv valójában a Békevár korábbi
két kötetet öleli fel. Bővebb infó: http://publioboox.com/hu_HU/csaladi-feszek

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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Isten már ígéretet tett az igazságszolgáltatásra, úgyhogy bocsáss meg ellenségednek és járj az isteni fajta szeretet útján!

KERESZTÉNY HÍREK

____________________________________________

Boldog születésnapot, drága Úr Jézus!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2015. december

SZERETETBE MERÍTKEZVE
„Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől
származik. Aki így szeret, az mind Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet.” — 1János 4,7 (ERV)
SID ROTH: Vendégem, Leif
Hetland bemerítkezett a szeretetbe. Ez a szeretet folyik ki
belőle mindenhol, ahová megy!
Ennek az atmoszféráját hordozza magában! Leif, én már hallottam a vízbe történő bemerítkezésről, a Szent Szellembe történő bemerítkezésről, sőt még
a tűzkeresztségről is, de Isten
szeretetébe való bemerítkezésről még nem igazán hallottam.
Te keresztény családban nőttél
föl, jeleket és csodákat tapasztaltál. Egyszer egy angyal sétált be a házadba. Gyermekeid, feleséged is szeretik az Urat, mégis szeretet-hiányban szenvedtél.
LEIF: Nos, nekem fogalmam sem volt arról, hogy volt egy fekete lyuk a lelkemen,
és ez azért volt, mert ugyan mindig is Istenért éltem, de nem Istenből! Emiatt teljesítővé és nem befogadóvá váltam. Majd 2000-ben volt egy átélésem az Atyaistennel,
aki szó szerint megváltoztatta az életemet a szeretetbe való bemerítéssel.
SID: Kíváncsian hallgatom, hogy mi is történt.
LEIF: Egy szobában voltam vezetőkkel és egy énekes dicsőítővel, aki azt mondta nekem: „Leif, egy dal van a szívemben számodra! Ez a dal egyenesen az Atyától jön most,
és neked szól!” Ahogy ő elkezdett énekelni, szó szerint megnyílt számomra a menny, és
folyékony szeretet áradt rám onnan. A padlón kötöttem ki, és ez a folyékony szeretet
folyamatosan áradt rám hullámokban. Elragadtattam és
visszakerültem 12 majd 15 éves koromba, ahol fájdalom és
erőszak ért, és ez a szeretet egyenesen belém hatolt és
meggyógyította mindezt. Az egész életemen végigment, és
gyógyított. Életemben ez volt az egyetlen olyan alkalom,
amikor hallottam Isten fizikai füllel hallható hangját, és
azt mondta nekem: „Leif, az én szerelmes fiam vagy! Szeretlek és gyönyörködöm benned!” Életemben először történt velem ilyen átélés. Attól fogva a menny úgy lát engem,
mint „A szeretet nagykövetét”. Most így képviselem a Jóistent a földön.
Részlet: Sid Roth — Ez természetfeletti c. műsorából
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„Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a
Földre az egyetlen Fiát, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk.” — 1János 4,9. (ERV)
LÁTOMÁS — Hirtelen egy látomásban találtam magam: ott álltam a gyülekezeti teremben,
és megláttam Jézust, ahogy énekel. Ahogy Ő mind
közelebb jött, a szívem egyre szaporábban dobogott, és odaérve csak megölelt és a karjaiban
tartott. Két kérdés volt az elmémben, amit meg
akartam kérdezni Jézustól, de félszeg voltam,
zavarban voltam és féltem ezeket előhozni.
GYÜLEKEZETBEN — Hirtelen meghallottam,
hogy a természetes világban a pásztorom azt
mondja a mikrofonba: „Azt akarom, hogy kérdezzétek meg Jézustól azt a két kérdést!” És ő hangosan feltette azt a két kérdést szóról
szóra, amire én gondoltam. Kérdezd meg Jézust: „Mit gondoltál, amikor teremtettél
engem?” és „Mennyire szeretsz engem?” Még mindig féltem kissé, de végül megkérdeztem: „Mennyire szeretsz engem?” És akkor kitárta mindkét karját, és csak nyúlt és
nyúlt, mint a gyurma. Csak nyúlt az örökkévalóságig, azt se láttam, hol végződik. És Ő
csak nevetett és azt mondta: „Hát ennyire szeretlek!” — és nyúlt vég nélkül.
IMAHÁZBAN — Egy reggel az imaházban szokás szerint kezdtem olvasni a Bibliát.
És akkor hirtelen a szellemi szemeimmel megláttam Jézust, ahogy besétált az imaterembe! Hallottam, ahogy azt mondja: „Azt akarom, hogy gyere el velem! Azt
akarom, hogy kérdezd meg azt a kérdést!” És végül, amikor már nem bírtam tovább a
kenet súlya alatt, leestem a földre. És ahogy leestem, már nem is voltam ott. A
mennyben találtam magam Jézussal és láttam Istent, az Atyát egy asztalnál.
MENNYBEN — Jézus így szólt: „Na, ezt figyeld!” És láttam, ahogy az Atya kitépett
egy darabot a szívéből, azaz a lényéből. Hiszen Isten Szellem — mondja a János 4,24
igevers. Elsőre olyannak tűnt, mint az agyag, rátette az asztalra és elkezdte alakítani,
s akkor megformált „engem”! És akkor nézett „rám” boldogan, tartva engem a kezében és akkor betett egy amolyan ékszerdobozba, amelyen egy kis balerina forog és
zenél. És „én” elkezdtem táncolni, énekelni és imádni Őt. És akkor Isten: „Igeeeen!”
— annyira izgatott volt és nevetett. Aztán becsukta és megint kinyitotta. Körbetáncolt
és tapsolt. Mindig olyan felvillanyozott volt, ugrált és örült. „Nézd már, de cuki!” —
örvendezett. Jézus így szólt: „Annyira izgatott lesz, amikor imádod az Atyát! Annyira
szereti!” Nekem meg a könnyeim hullottak, mialatt ezt szemléltem. És akkor kivett
engem a dobozkából, beletett a tenyerébe. Ilyen kicsike voltam…
ATYA SZÍVE — Láttam valamit a szívében, próbáltam közelebbről nézni és ott volt
egy lyuk, ahonnan azt a darabot kitépte. Ahogy közelebb értem, bele lettem abba
nyomva és pontosan beleillettem, mint egy tökéletes öntőforma. Ott annyira biztonságban és melengetve éreztem magam. Ő azt mondta: „Ez az, ahonnan teremtettelek, és
ahova tartozol, és ahol maradsz. Ez az a hely, ahol tartalak, közel a szívemhez. És ez
az, amit gondoltam, amikor teremtettelek, hogy mennyire boldoggá teszel majd,
amikor imádsz. Annyira szeretem, ahogy imádsz, ahogy táncolsz.” Ő csak ontotta rám a
szeretetét. Ez volt az a pillanat, amikor végül is elhittem, hogy igazán szeret engem,
hogy igazán szerelemben van velem, boldog velem és kedvét leli bennem. Innen
kezdődött az áttörésem az imádásban.
Részlet Kim Walker gyülekezeti énekes bizonyságából.
2

KIHIRDETEM… 4.
A szeretet, mint egy immunrendszer kiszűri a félelmet, amely egyébként lebénítaná minden tevékenységedet!

MENNYIRE IS SZERET ISTEN?

„… én [Jézus] választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek
és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” — János 15,16.
23. Én folyton felépítek és bátorítok másokat,
hogy az álmaik megvalósulhassanak. Tudatom velük, hogy mennyire értékesek, mert ezzel segítek
nekik feljebb emelkedni. Mivel éhezik az áldást,
kifejezem feléjük: büszke vagyok rád, nagy dolgokat fogsz véghez vinni! Jó magot ültetek beléjük,
ha elcsüggednének, bátorítom őket a hit szavával.
24. A győzelem szavát szólom mindenkor, ezzel
megváltoztatom a helyzetemet. Helyreállítást hívok
elő. A problémának elmondom, hogy Isten sokkalta
nagyobb annál! Nagyszerű napok előtt állok!
25. Minden akadályra úgy tekintek, mint egy
ugródeszkára, ami által sikerre jutok. Isten egyetlen érintése mindent megváltoztat! Gyarapodni fogok! A túlélő gondolkodásról áttérek a bővölködő gondolkodásra. Eljött Isten jóindulatának ideje. Ő megsokszorozza mindazt, amid van; még az idődet is! Kitartok, mert a legjobb év előtt állok. A próbák nem törnek meg, a szememben fény és tűz ragyog.
26. Félelem helyett a hit útját választom. Pozitívan gondolkodom, arra tekintek, amit
Isten mond rólam. Az Ő terve számomra a siker, a győzelem, a bővölködés. Nem az Igével
ellentétesen hiszek, mert tudom, hogy amiről gondolkodom, az gyökeret ver a szívemben.
Figyelek arra, hogy mire használom az energiámat. Áldott napokra készülök.
27. Isten kent fel engem abból a célból, hogy áldássá lehessek. A kenet alatt minden iga megsemmisül. Eljött a ragyogásom ideje. Az akadályokat Ővele legyőzöm, ezáltal magasra emelkedek. A győzelmet soha nem látott módon tapasztalom meg. Isten
felsorakoztatja a megfelelő embereket. Ő a megpróbáltatások felett is Úr és mindent a
javamra fordít. Visszatekintve rájövök, hogy a kenet segített át a nehéz helyzeteken.
28. Bátran imádkozom az Úrhoz, nagy dolgokat kérek és várok! Kérem az Atyát,
hogy valósítsa meg szívem álmait, amit valójában Ő ültetett el bennem. A kéréssel szabadítom fel a hitemet. Nem bátortalanodok el, mert Istennek semmi sem túl nehéz.
29. Isten igazságos, ezért hiszem, hogy minden összedolgozik a javamra! Akkor sem
aggodalmaskodom, ha nem értenék valamit. Meg fogom látni az életemre vonatkozóan
Isten ámulatba ejtő tervét! Új helyekre visz el. Isten kiegészít kapcsolatokkal, munkalehetőségekkel, előmenetellel, hogy teljes életet élhessek. Egy csalódás, egy akadály még
nem a vég. Visszatekintve jobban meglátom, miként illeszkedek az Ő tervébe.
30. Isten előttem jár és egyengeti az utat, lehetőségeket és megoldásokat munkál.
Semmi sem állíthatja le Őt az ígéretei beteljesítésében. Ügyeimet gyorsan intézik, mert
kedvessé tesz az Úr. Az ellenségeinket rábírja arra, hogy jót tegyenek velünk.
31. Ami nincs összhangban Istennel, annak változnia kell, a gondok csak átmenetiek. Mindaz, ami látható, változásnak van kitéve. A verem nem maradandó, az valójában
egy lépcső az elhívásom betöltésére. Győztes vagyok és nem áldozat!
+ A Mindenható Isten áldásában járok. Találékonysággal, jó ötletekkel, bátorsággal,
erővel, képességgel, előmenetellel, engedelmes szívvel vagyok felruházva. Telve vagyok
bölcsességgel, így jó döntéseket hozok. Világosan látom az irányt.
Forrás: Joel Osteen
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