SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
2017. március 24-26. – Budapest – Joshua Mills konferencia (Szervezés alatt)
Regisztrálni január 31-ig lehet! Infó: http://joshuamillskonferencia.weebly.com/
BÚÉK — Elment egy év, jön a másik, ki az Úrban hisz,
rá sosem fázik! Adott neked új életet, éld hát benne az életed! Az új évben is Ő oltalmazzon, áldásokat rád árasszon!
Egészséget, örömöt, gazdagságot neked Ő adjon, és járjon
veled az idén is minden napon! Szeretete benned éljen tegnap, ma s az új évben! Bízd Újra Életed Krisztusra!
VÁLTOZATLAN ELHÍVÁS — Új esztendő, de változatlan
küldetés! A Márk 16,15 értelmében MINDEN keresztény feladatául kapta az Evangélium örömhírének terjesztését. Ez
a küldetés akár a Facebook oldalon MEGOSZTÁSSAL is teljesíthető, de a lájkolás (tetszik) nem alkalmas arra.
HÍVŐ ORVOS — Az 1930-as években egy baptista családnál jártam látogatóban.
Ott megbetegedett a családfő, és orvosért küldtek. Amíg várták az orvost, megkértek,
hogy imádkozzam velük, ekkor még csak 16 éves baptista fiú voltam. Amikor a doktor
megérkezett, mindannyiuk arcán látta a szorongást. Ő egy jóravaló baptista hívő volt,
de kevés ismerete volt az Isten ereje általi gyógyulásról. Mielőtt megvizsgálta volna a
beteget, megfogta a kezét, és így szólt hozzá: „Drága Testvérem! Nyugodj meg, és
csak nézz az Úrra! Ő a Gyógyító, nem én. Én minden tőlem telhetőt megteszek, hogy
segítsek neked, de Ő a Nagy Orvos!” Ez a keresztény orvos a 70-es éveinek az elején
járt. Csodálatosan nyugodt és szelíd ember volt, és hatalmas bátorítás áradt ki a szavaiból: „Nézzetek az Úrra, pihenjetek meg benne! Mi megtesszük ami rajtunk múlik,
de Ő a Nagy Gyógyító! Ő akkor is tovább dolgozik, amikor mindenki más feladta.”
Hosszú évek tapasztalatából szólta ezt. Mivel meggyőződéssel beszélt, békességet,
megnyugvást és bizakodást osztott meg azzal a családdal. Halk szavai megváltoztatták
a szoba légkörét. A családtagok megnyugodtak az Úrban, a szorongás eltűnt az arcukról. A beteg is rendbe jött két-három nap alatt. Egy biztos: ha egészségben akarsz
élni, szoros közösségben kell lenned Istennel, megértve mit mond neked az Igéje, és
szeretetben kell járnod az emberekkel.
Forrás: Kenneth Hagin
AZ ÜDV ÖS S ÉG I M Á JA — A Z É LE T LE G F O NT OS ABB I MÁ J A!
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 17:30; NYIM: Kultúrház, páros péntek 17:30
Ságvári és budapesti bibliatanítások: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm 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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Mivel a kimondott szavaink visszahatnak ránk, ennek folytán Isten felkentjeinek kritizálói elesnek az Úr áldásától!

KERESZTÉNY HÍREK

Isten kegyelmében gazdag, áldott újévet!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2017. január

ÚTMUTATÁS AZ ÚJ ESZTENDŐRE
„… az engedelmesség szellemével támogass engem.” — Zsoltárok 51,12.
ENGEDELMESSÉG — Meg kell látnunk,
hogy a kevélység és a felfuvalkodás akadályozza az áldások átvételét. Az engedetlenséggel pedig az emberek saját magukat vágják le az áldásokról. A teljes alázat viszont eredményt hoz. Ahogy mindjobban engedelmesek vagyunk, a kegyelem
elkezd növekedni felettünk, s ez meghozza
a szívünk kívánságát. Isten ad időt a megtérésre, de ez nem végtelen. (Jel. 2,2122) Ő elvárja, hogy kiigazítsuk magunkat,
majd a rendelkezésünkre álló világosságban járjunk. Ezért adta Ő az Igéjét, hogy korrigáljuk magunkat. Kenneth Haginnél és Jóbnál az anyagiak, Naámánnál pedig a gyógyulás az, ami engedelmesség és kiigazítás által
jött meg. Legyen ez útmutatás az újévben mindannyiunknak, hogy áldásokban járhassunk.
BŐVÖLKÖDÉS — Isten elvárja tőlünk az engedelmességet és a készségességet, ami
a gyarapodásunk egyik feltétele. (Ésa. 1,19) Amikor Hagin anyagi gondokkal küzdött,
az Úrhoz fordult, aki rávilágított arra, hogy vonakodott átadni az egyik gyülekezetet.
Ebben az esetben ő ugyan engedelmes volt, de ezt nem készségesen tette. Amikor ezt
megértette, 10 másodpercen belül készséges volt és a gyarapodás útjára lépett. Ha te
nem birtokolod a föld javait, ennek oka lehet az, hogy nem töltöd be a feltételeket.
Az Istennek való engedelmeskedés ott kezdődik, hogy engedelmeskedünk az elöljárónknak. Ez nem törvény, hanem egy lehetőség, hogy áldásokban járhassunk! Csak azok képesek engedelmeskedni, akik szellemben járnak. Aki testben jár, az erre képtelen.
Jób tévesen gondolkodott, a problémákat szólta, félt és rettegett, ami mágnesként
magához vonzotta a bajokat. (Jób 3,25) Elvesztette mindenét, de miután kiigazította
magát, Isten kétszeresen megáldotta őt. A dupláját kapta vissza annak, mint amit elvesztett. A sorrend nagyon fontos! Mikor jött a kétszeres áldás? Miután kiigazította magát. Egy biztos, hogy Isten csak az engedelmességet képes megáldani.
GYÓGYULÁS — Naámán gyógyulása is nagyon tanulságos történet. (2Kir. 5,1-17) Itt
is összefüggés látható a gyógyulás és az engedelmesség között. Naámán a szír király
magas rangú hadvezére volt, de leprás lett. Elment Elizeus prófétához, hogy megkérje
őt, imádkozzon a gyógyulásáért. Volt egy elvárása, amihez ragaszkodott. És amikor nem
a próféta jött ki hozzá, hanem csak kiküldte a szolgáját egy üzenettel, dühös lett, megsértődött. Ilyen a hústest. Nagy haraggal vissza akart fordulni. Akaratos és forrófejű volt,
de a szolgái jobb belátásra bírták. Végül lehiggadt és megmártózott a Jordánban hétszer,
s azonnal megkapta a gyógyulását, teljesen megtisztult. Naámánt nem a víz gyógyította
meg, hanem az engedelmessége játszott szerepet ebben. Láthatjuk, hogy a vágyaink beteljesedésének fontos része az engedelmesség, amit nem lehet megkerülni.
—bf—
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„Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.” — Zsidó 4,12.
A KARD ÉVE — 2017 a ‘kard’ éve, mert a 7-es
2017. Gergely naptár
számot
a zsidó naptárban kardként ábrázolják. Ha
5777. Héber naptár
előre akarunk haladni ebben a kulcsfontosságú időszakban, le kell vágnunk mindent, ami visszatartana, amelyek megakadályoznak az előrehaladásban.
Időnként mindannyiunknak meg kellene vizsgálnunk
bizonyos területeket az életünkben: sérelem, megtévesztés, kevélység, felfuvalkodottság, stb. Ha ezek
Higgy olyan
valamikor beléptek az életünkbe, és nem lettek teldolgokban is,
jesen lerendezve, akkor lehetnek olyan sebek, ameamelyek eddig
nem működtek! lyek a keserűség gyökerévé fejlődtek. Sokkal egyszerűbb a sebbel elbánni, mint a gyökérrel. Mert a
gyökér hatással lesz arra, hogy miként látsz dolgokat, hogyan viszonyulsz emberekhez,
vagy mit vársz Istentől. A ‘kard’ időszakában vágjuk le hát a visszahúzó dolgokat.
SEBKEZELÉS — A régi időkben, ha valaki megsebesült, akkor a kardot a tűzbe tartották, és azt forrón rányomták a sebre, hogy bezárják a vérzést. Ez alapján így imádkozhatsz: „Mennyei Atyám, Jézus nevében kérem, hogy a Szellemed megtüzesített kardját rakd rá a sebeimre, hogy ne legyenek vérző sebhelyeim az életemben. Hatalommal
szólok a hátráltató körülményekhez! Bármely olyan terület, amely túl sokáig rendezetlenül maradt és felnövekedve keserű gyökérré vált, a Tőled kapott karddal nem
csak levágom ennek a gyomnövénynek a tetejét, hanem teljesen kiásom a keserűségnek a gyökerét. Ámen!” Ez egy olyan időszak, amikor a kardunkat a kezünk közelében
kell tartanunk. Ez a ‘kardos időszak’, egyben ‘egy háborús időszak’ is. Ez más minden
eddigi háborúhoz képest. Ez Isten által kezdeményezett konfliktus, hogy nektek győzelmet adjon, és eltávolítsa az ellenséget és az akadályt az életetekből. Ez egyáltalán
nem negatív időszak, hanem egy pozitív korszak. Hogyan néz ki egy háború? Csata, csata után. De hirtelen jön egy döntő csata, és azután vége a háborúnak, mert megszületett a győzelem. Mi a különbség az utolsó csata és az összes többi csata között? Gyakran
semmi. Ez csak a folytonos kitartáson múlik, hogy a végén jöhessen az áttörés.
PÁNCÉLBAN — A kard időszakában fel kell öltenünk a szellemi fegyverzetet. Ez nem
annak az ideje, hogy azt mondd: „fáradt vagyok”, vagy, hogy „ó, nézd, mi jön ellenem”. Ez az az idő, amikor Isten kiküld titeket, hogy elbánjatok az ellenséggel. Ez egy
Isten által kezdeményezett konfliktus. Ez Isten Királyságának hadművelete itt a földön
az antikrisztus szelleme ellen. Isten arra hívott el, hogy hatékonyan elbánj az ellenséggel, mert ebben az időszakban a gonosz felemelte a kardját. De Isten neked is adott egy
kardot, amit szintén felemelhetsz. Amikor az ellenség erre válaszként felemeli a kardját, sebezhető pontokat keres. Egy Rómában játszódó film egy gladiátor életéről szól.
Filmforgatáskor harc közben a főszereplőbe beleszúrták a kardot, annak ellenére, hogy
tetőtől talpig páncélt viselt. Kérdezték tőle, mi történt? Azt felelte, hogy ‘bejutottak,
mert amikor felemeltem a karom, hónaljban meg tudtak szúrni’. Vannak olyan területek, hogy akkor is sebezhető vagy, ha nem harcolsz. De ha harcolsz, akkor Isten a győzelembe visz be. Királyként fogsz győzni, ha a Királyra nézel. A hited szavával lendületet veszel, amivel folyamatosan győzedelmeskedhetsz.
Forrás: dr. Sharon Stone (DSGY)
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Új bölcsesség-, erő- és anyagi forrásokat áraszt ki Isten, melyek az új királysági korszak előmozdításához szükségesek.

2017 A KARD ÉVE

ISTEN TELJESSÉGÉBE LÉPNI
„Mert Őbenne [Jézusban] lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.” — Kolosse 2,9-10.
HETESEK — Az izraelita naptár
Eldöntöttem,
5777. évet ír, mi pedig a 2017. év2017 az életem legjobb éve lesz!
be léptünk. A 7-es szám a zsidó tradícióban a tökéletesség és a teljesség száma. Ne várakozzatok tovább,
hanem lépjetek be Isten teljességébe. Ahol halogatás, akadályozás,
vagy egy túlzott óvatosság volt, ez
most a tökéletesedett beteljesedés számára a megfelelő pillanat.
Ez nem jelenti egy folyamat végét,
sem azt, hogy nincs újabb utad, de
vannak dolgok, amiknek be kell fejeződniük, mielőtt kilépsz a következő szintre. Lehetnek korlátok, amelyek megakadályoznak az új elhívás betöltésében, amelyet Isten
Szelleme adott neked. De Isten azt akarja, hogy tudd, a 7-es szám a tökéletesített
befejezés időszaka, van egy kegyelem azon, hogy ezeken a területeken mozogj.
BETELJESEDÉS — Melyek azok a területek, amelyek ebben az időszakban teljességre jutnak? A hosszú ideje húzódó ügyek, gyógyulások, szabadulások beteljesedésre
jutnak. Az utóbbi 2 évtizedben az ellenség egy depressziót árasztott ki a nemzetekre.
Most a depresszió igája megtörik az emberek életében, Jézus nevében! A tökéletesített
befejezés időszakában elkezdjük meglátni az elnyomás visszafordulását. Ez a tökéletesedés képességet ad arra is, hogy kétségbeesett ügyekkel és problémákkal is felvegyük a harcot, amivel eddig sokan együtt éltünk. Isten megadta azt a kegyelmet, hogy
felálljunk és harcoljunk ezek ellen, hogy odafordítsuk az arcunkat a falhoz, mint
Ezékiás. (Ésa. 38,2) És rájövünk, hogy valójában a Megváltónk, a Szabadítónk, a Gyógyítónk, a Helyreállítónk, az Ellátónk felé fordítjuk az arcunkat, mert felismerjük, hogy
a könnyebbség semmilyen más módon nem jön hozzánk, csakis Őáltala! Amikor Ezékiás a fal felé fordította az arcát, az egy konkrét döntése volt. Számtalan más választása is lehetett volna, de azokat elutasította. Nem nézett sem jobbra, sem balra, nem
nézte meg, mennyi pénze van. Tehát egy kulcsfontosságú dolog ebben az időszakban
az, hogy ne nézz vissza azokra a dolgokra, amelyek akadályoznának.
KIRÁLY — Ne legyetek olyan engedetlenek, mint Lót felesége, akire az ellenszegülése miatt ítélet szállt és sóbálvánnyá változott. (1Móz. 19,26) Előfordulhat, hogy valami
még a múlt fogságában szeretne tartani, pedig nem akarjuk ezt. De ahogy Jézusra nézünk, akkor elváltozunk az Ő hasonlatosságára, mert amikor lehull a lepel, akkor úgy
látjuk Őt, amint van. (1Ján. 3,2) Amikor Ezékiás az Úr felé fordult, nem csak azt mondta, hogy „Ó, Jézus, segíts!”, hanem egy megváltozott emberré vált. Az Úr segítségét
kérte, és válaszként egy változás jött az életére, mert Isten meghosszabbította az
életét. (Ésa. 38,5) A jelen időszakban Jézus királyként nyilvánítja ki magát. Ahol eddig
Bárányként, Szabadítóként, vagy Megváltóként ismertük — ez még mindig igaz —, de
most fontos, hogy Királyként jelentse ki Magát nekünk. Így, miközben Jézusra, mint Királyra nézünk, azzá a királlyá válunk, akik fölött Ő a Király. Ebben az időszakban változás történik a bensőnkben, a királyi rangunk ábrázolódik ki. Forrás: dr. Sharon Stone (DSGY)
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