SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ GYÓGYÍTÓ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
Április 16. szombat 13 óra – Siófok, Ezüstpart Hotel – Sandersné dr. Kovács Erzsébet
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen magával a gyógyító összejövetelre!
ELMÉLKEDÉSRE — JÉZUS SZENT VÉRE GYÓGYÍTÓ ERŐVEL BÍR!
Jézusnak Isten Szelleme volt az apja, ennél fogva az
Ő testében a mennyei Atya vére folyt. Jézus testében
tehát Isten örök élete áradt! Az Írások szerint Jézus a
szőlőtő, mi a szőlővesszők. (Ján. 15,5) Aki a tőhöz kapcsolódik, azaz Jézussal közösségben van, az részesül a
tőben áradó éltető erőből, az isteni fajta (dzoé) életből. Jézus az élő víz! Minél többet fogyasztasz Őbelőle,
annál jobban át tud járni, és valóban az Uraddá tud
válni. Ez a szellemi vérátömlesztés átviszi beléd az Ő
romolhatatlan magját. Amikor iszod a Jézus vérét jelképező bort, akkor lásd a mennyei infúziót és annak
eredményeképpen a helyreállítást. Ilyenkor ugyanis a te
véred jelképesen kicserélődik az Ő vérével. Ugyanígy,
amikor magadhoz veszed az Úr Jézus testét jelképező
kenyeret, a romlandó tested átveszi az Ő megdicsőült testének tökéletes egészségét.
Mindennek eredményeképpen az Ő életének világossága fog tükröződni rajtad. Az úrvacsora egy közösség Krisztussal, ami által bekapcsolódhatunk az isteni vérkeringésbe.
AZ ÉLET HAJNALA — Megjelent a több szerző írásaiból összeállított „United7” antológia, amelyben helyet kapott a Békevár Egyesület „Az élet hajnala” című kis novellája.
Örvendetes, hogy az újjászületés lépéseit és az
üdvösség imáját tartalmazó könyv a nemzetközi
könyvpiacon is megjelenik! Részletesebb infó:
www.frigyklinika.hu/konyvek/united-7/
FELAJÁNLHATÓ 1% — A Békevár Egyesület
megköszöni a korábbi támogatásokat, és az idén
is hálásan fogadja a SZJA 1%-os felajánlásokat.

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: Általános Iskola, hétfő 17.40; NYIM: Kultúrház, péntek 17.30
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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A hívők hatalmának forrása a feltámadásban található és abban, hogy Isten felemelte és a jobbjára ültette Krisztust.

KERESZTÉNY HÍREK

Jézus trónol, és általunk uralkodik!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2016. április

JÉZUS FELMAGASZTALÁSA ÉS MENNYBEMENETELE
„ … Jézus az, akit Isten feltámasztott a halálból! Azután Jézust a legmagasabb helyre
emelte fel Isten: jobb keze felől maga mellé ültette.” — Apostolok csel. 2,32-33. ERV
Húsvét után a negyvenedik napon
egy fontos eseményt rögzít a Biblia. Ez
az Úr Jézus felmagasztalása és dicsőséges felemeltetése az Atya jobbjára.
MEGJELENÉS — Jézus a szenvedése
és halála után negyven napon át többször megjelent megdicsőült testben a
tanítványoknak. Tanított nekik Isten királyságáról, és sokféle módon meggyőzően bizonyította, hogy Ő él. Az egyik alkalommal, amikor együtt voltak, ezt parancsolta nekik: „Az Atya megígért nekMárk 16,19.
tek valamit, ahogyan már beszéltem erről. Ne menjetek el Jeruzsálemből, amíg Ő be nem teljesíti az ígéretét! Mert János vízbe
merített be, titeket azonban néhány nap múlva Szent Szellembe fognak bemeríteni.”
ÍGÉRET — Mielőtt Jézus felemeltetett volna a mennybe, még beszélt az apostolokkal, akiket kiválasztott: a Szent Szellem által útbaigazította őket, és parancsokat
adott nekik. „Én pedig el fogom küldeni hozzátok a Szent Szellemet, akit Atyám megígért nektek, de amíg azt a mennyei erőt meg nem kapjátok, maradjatok itt, Jeruzsálemben! Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, természetfeletti erőt kaptok,
és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt szerte a világon
mindenhol.” Ezután Jézus kivezette őket Jeruzsálemből egészen Betániáig.
FELEMELTETÉS — Jézus felemelte a kezét és megáldotta a tanítványait, közben a
szemük láttára felemeltetett, majd egy felhő beburkolta és eltakarta Őt a tekintetük
elől. Az apostolok még mindig merően néztek a távolodó Jézus után, amikor hirtelen
megállt mellettük két fehér ruhás férfi (angyal), és megszólította őket: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé ámulva? Ez a
Jézus, akit felvitt az Atya tőletek a Mennybe, ugyanúgy (felhőn) jön majd vissza, ahogyan felmenni láttátok.” Miután Isten az Úr
Jézus felemelte magához a Mennybe és a
jobbjára ültette, az apostolok elmentek, és
mindenhol prédikálták az Evangélium üzenetét. Az Úr együtt munkálkodott velük, és
megerősítette az Igét természetfeletti jelekkel, amelyek kísérték az örömüzenet hirCsel. 1,10-11.
detését. (Csel. 1,2-11. 1Tim. 3,16)
—bf—
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„… tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.” — Lukács 12,32.
A KIRÁLYSÁG ELJÖTT — Jézus azt
tanította, hogy elsőként Isten királyságát és az abban levő igazságot keressük, mert akkor minden megadatik
nekünk. (Luk. 12,31-32) A mi mennyei
Atyánknak hatalmas öröme volt abban,
hogy nekünk adta az Ő királyságát. Ez
a királyság úgy van felépítve a szívünkben, hogyha megismerjük annak a
működtetését, akkor onnan a hitünkkel mindent elő tudunk szólítani. Semmiből nem lesz hiányod, mert minden
szükséged betöltetik, legyen az szellemi vagy fizikai jellegű.
Amikor Jézustól megkérdezték, hogy mikor és hogyan jön el Isten királysága, azt
válaszolta, hogy nem szemmel láthatólag jön el, hanem szellemben kerül belétek.
(Luk. 17,20-21) Jézus azt prófétálta, hogy sokan lesznek köztetek olyanok, akik addig
nem halnak meg, amíg nem látják meg eljönni Isten királyságát a szívükbe. (Márk 9,1)
Az első Pünkösd volt az, amikor Isten szellemi királysága eljött a földre. Mi, akik már
újjá vagyunk születve, fel kell ismernünk, hogy a bensőnkben egy királyság van.
A MAG KÉPESSÉGE — Isten Igéje egy romolhatatlan mag, és egyetlen mag képes
hordozni Isten teljes királyságát. Ez egy teljes birodalom, amely nyitott bankká válik,
ha megismerjük annak működését, mert akkor onnan hit által bármit kivehetünk. Különbség van a működés és a működtetés között. A működés az egy elmélet (pl. mosógép használati utasítása), a működtetés pedig egy cselekedet (mosógép bekapcsolása). A használati utasítás elolvasása még nem jelenti azt, hogy tudom is működtetni a
készüléket. A Biblia elolvasása sem elégséges, az Igét meg is kell cselekedni.
Ha hittel mondod ki Isten Igéjét, akkor meg fogod látni, hogy az milyen változást
végez el majd a szívedben. Szólhatsz az eperfához, azaz bármilyen helyzethez egy
magnyi hittel, legyen az egy betegség, családi, házassági, gyermeknevelési vagy anyagi probléma, és így jön az áttörés, szabadulás. Meg kell őrizni a szívünkben az elvetett magot, hogy az minden körülmény és megpróbáltatás fölé fel tudjon növekedni,
mert ez hozza meg a változást, a győzelmet.
A KIRÁLYSÁG KULCSA — A hited olyan, mint egy mag, amit bevetsz a földbe, és
ha működteted, akkor megláthatod, hogy mit fog teremni az életedben. A magnak hatalma van a föld felett, mert a mag dönti el, hogy mi teremjen a talajban. Ez azt jelenti, hogy amit bevetsz (jót és rosszat) a szívedbe, annak lesz hatalma az életed felett.
A hit olyan, mint egy szolga, akinek az a feladata, hogy végrehajtsa az imáinkat,
ha kiküldjük munkálkodni. Tehát a hit addig nem pihenhet, amíg be nem végezte a
munkáját és valóságba nem hozza a kívánt dolgot. Értsd meg ezért a hit működését:
először hinned kell a szíveddel, majd ki kell mondanod, és utána válik valósággá.
Vannak olyan dolgok, amelyek gátolják és hatástalanítják Isten királyságának a
működését, azt, ami már ott van a szívedben. Vagyis a megvallásoddal elvetetted a
magot, hited is van hozzá, de mégsem látod annak eredményét. Több oka is lehet annak, hogy nem látod a gyümölcsöket, áldásokat.
Forrás: Nyim – Hné Éva
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Szánj időt arra, hogy beépítsd a szívedbe Isten igazságait, szellemi alapelveit, és az élet viharai nem tudnak megingatni!

A KIRÁLYSÁG MŰKÖDTETÉSE

A KIRÁLYSÁG AKADÁLYAI
„Istent nem lehet kijátszani. Mert amit az ember vet, azt fogja aratni is.” — Gal. 6,7. (Káldi)
Jézus az alábbiakban Isten királyságának
általános szellemi alapelveiről tanít. Ha ezeket betartjuk, akkor Isten királysága a hitünk
alapján ki tud kivirágozni bennünk.
MEG NEM BOCSÁTÁS — Vannak, akik a legkisebb hibát sem tudják megállni szó nélkül,
és ezzel sebet okoznak a másiknak. (Luk.
17,3-6) Főképpen a világban élőkre jellemző,
hogy más szemében keresik a szálkát, ugyanakkor a sajátjukban nem látják meg a gerendát. (Luk. 6,41-42) Jézus a szeretetre tanít
bennünket, hogy ha valaki megbántott és belátja a saját hibáját, majd bocsánatot kér
tőled, akkor feltétel nélkül bocsáss meg neki.
Ha csak egyszer bántanak meg minket, az is rosszul érint és nehezünkre esik megbocsátani. De ha valaki hétszer ugyanazt elköveti ellened, bármennyire is fáj, mégis
mind a hétszer meg kell bocsátanod. Egy másik igehely úgy szól, hogy hetvenszer
hétszer is meg kell bocsátanunk. (Mát. 18,21-22) Ez már olyan sok (490!), hogy nem is
számolod, hogy hányszor jön bocsánatot kérni, mert te újra és újra megbocsátasz
neki. A megbocsátáshoz elegendő egy kis magnyi hit is. Ha használod a meglevő
hitedet, az elegendő arra, hogy egyszerűen lepattanjon a szívedről a teher, a harag, a
sérelem, a gyűlölet nehéz páncélja. Ehhez Isten Igéjét a szánkra kell venni, és a
magnyi hittel kell kimondani, ami már a szívünkben van: meg nem bocsátás, hozzád
szólok, tűnj el a szívemből, a Jézus nevében!
TARTOZÁS — A két szolga példázatban nem a pénzbeli tartozáson van a hangsúly,
hanem azon, hogy az egyikük nem gyakorolt irgalmasságot, vagyis nem bocsátott meg a
társának. (Mát. 18,23-34) Akinek meg nem bocsátás van a szívében, annak az életében
Isten megengedi a sátán munkálkodását! Aki nem törli ki a szívéből a sérelmet, az állandóan magával cipel egy tüskét, s ezáltal kilép Isten védelme alól, és a hóhér (pusztító) kezébe adja magát. A meg nem bocsátás idején nem érvényes a szent védelem és
nem tud működni Isten királysága benned, s az Ige elvetett magja sem tud gyümölcsöt
hozni semmilyen területen sem. Ha sérelmet hordozunk a szívünkben, ezzel akadályozzuk a hitünk működését. Nagyon sok betegségnek a gyökere a meg nem bocsátás. Ahogy
Jézus megbocsát mindenkinek, nekünk is ugyanúgy kell megbocsátanunk az ellenünk
vétkezőknek és saját magunknak is. Gondoljunk csak bele, hogy hol vannak a mi elszenvedett kis tüskéink Jézus szenvedéséhez képest? Bármit is tesznek ellenünk, azt meg
kell bocsátanunk, el kell felejtenünk, hogy megmaradhassunk a hit és a szeretet útján.
Isten védettsége alatt is élhetnénk ahelyett, hogy a pusztító területére tévednénk.
HÁTRATEKINTÉS — A múlt hibáira és sérelmeire való visszaemlékezés szintén
akadályt képez. (Luk. 9,62) Ha folyton hátratekintesz és rágódsz a múlton, akkor nem
tudod elvégezni Isten elhívását és nem tudsz részesülni a menny áldásaiból. Pál is elhatározta, hogy a múltat elfelejti és csak előre, az elvégzendő feladatokra tekint.
(Fil. 3,14) A mögöttünk levő dolgokat hagyjuk békén, mert az történelem, és úgysem
lehet azon már változtatni. Egyébként is a hit a múltban nem képes működni. Zárd le
a múltat, mert új nap van, új feladatokkal, amit el kell végezni. Forrás: Nyim – Hné Éva
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