STRATÉGIÁK ÉS ARATÁS — Doug Addison prófétai visszatekintése az előző két hónap szellemi eseményeire:
A Páska időszak stratégiái elindítva — Április olyan időszak volt,
amelyben tovább fújt a változás szele. Ez egy angyal, ami az évnek
ebben az időszakában jön el, és változásokat hoz a mennyből a Földre. Ebben az évben a változás szele most egészen május végéig fújt.
Jelentős átrendeződést és új megbízatásokat hozott az embereknek.
Így hangzott a márciusi prófétai kijelentés: ”Visszatér a változás szele és Isten dicsősége”. Készülj fel, hogy átlépsz egy új időszakba, amelyben Isten szokatlan módon gondoskodik majd rólad. Annak ellenére, hogy most talán még nem látod tisztán a dolgokat, a következő 30-60 nap során nagyobb betekintést nyersz majd az Úrtól.
Egyeztetés — 2017. március 16-án volt egy átélésem, és hallottam, ahogy azt mondta
Isten, hogy a ‘Földterületek és Időszakok könyveit most egyeztetik össze a Mennyben’.
Korábban soha nem hallottam erről, azután volt egy látásom, amiben megmutatták életem egy korábbi időszakát egy bizonyos helyen (földterületen). A találkozás során egy
angyal azt mondta nekem, hogy a mennyei folyószámlámon most jóváírásra kerül az az
igazságosság (1Móz. 15,6. Róm. 4,22), amit azon a földön cselekedtem. Szintén megmutatták életem egyes jeleneteit is, amikor adakoztam a vagyonomból másoknak, és amikor sok rokonomat veszítettem el betegségben. Kértem Istent, mutasson nekem erről
többet a Bibliában, és rögtön a 125. és a 126. zsoltárhoz vezetett.
Prófétai kijelentés földterületekről és időszakokról — A bűnösök uralma, amit az
igazaknak adott örökség (és elhívások) felett gyakoroltak, most visszatér az igazakhoz, akik békességre fogják majd használni azt. Az Úr most helyreállítja az elveszett
vagyonokat, földterületeket és elhívásokat. A mennyben most könyvelési mérleget készítenek, és akik könnyek között vetettek az elmúlt időszakban, most elkezdenek
majd örömmel aratni. Azok, akik sírtak az Úr előtt, hordozták az Úr kijelentéseit,
most az öröm dalával és az aratás kévéivel térnek majd vissza. Örömötökben fogtok
sírni, ahogyan elkezdtek majd aratni a könnyhullatásaitokból.
Belépés a megígért időszakba — Isten most megnyitja a kárpótlást a múltbeli szenvedésekért. Most beteljesíti azokat az ígéreteket is, amelyeket régebben mondtak felőled. Számíts rá, hogy meglátod az esőt a mennyből, az új bort és az olajat — amelyek az életednek a Szent Szellem által való megújítását jelképezik. (5Móz. 11,13-14)
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 az élet lehetőségével való megáldása!
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Isten ráhangol minket a következő időszakra, hogy előkészítsen bennünket a közelgő nagyszabású ébredésekre!

KERESZTÉNY HÍREK

Vegyétek a pünkösdi erőt!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2017. június

A NYELVEKEN SZÓLÁS NYERESÉGE
„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében
a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.” — Ap.csel. 2,38.
A Szent Szellem Isten ajándéka az újjászületett
hívők számára. Jézus felemeltetését követően első
ízben a Felházban nyilvánult meg Isten ereje. Erről
tanított Joshua Mills Budaörsön, amelyből idézünk.
TERMÉSZETFÖLÖTTI — Mindaz, amit a Bibliában
olvasunk, az természetfölötti, de ennek ellenére egyesek mégis megkérdőjelezik azt. Megvitathatjuk,
Isten Szelleme a
hogy vajon a nyelveken szólás a mai időkre adatott-e
Szentháromság
vagy sem. De akármit is gondolsz, a Szent Szellem
harmadik személye:
az, aki elhozta a nyelveket erre a földre. Ő az, aki
az Atya, a Fiú és
ezt megtette, és aki ezt cselekszi. Meg se kérdezett
a Szent Szellem.
bennünket, hogy mit gondolunk mi erről. Nem készített egy olyan felmérést, hogy vajon ez elfogadható
lesz-e a számunkra vagy sem. Ő egyszerűen csak meg(Máté 28,19)
tette, ami csodálatos. Nagyon sok tanulmányt és teológiai fejtegetést készítettek már a nyelveken szólásról, hogy mi is ez valójában.
NYELVEKEN SZÓLÁS — A „Természetesen természetfeletti” című könyvemben írtam arról a jelenségről, hogy mi is valójában a nyelveken szólás.
 Tudományosam bizonyított tény az, hogy gyógyulás van a nyelveken szólásban.
Pennsylvaniában az Orvostudományi Egyetem kutatói a következőt állapították meg:
amikor valaki nyelveken szól, akkor az emberi agy teljesen kikapcsol, és nem kontrollálja az agyműködés azt, hogy mit mond ki olyankor az illető. És azt találták, hogy
ilyenkor az agynak a természetes nyelv-központja mintha aludna, mintha ki lenne kapcsolva. És mialatt az emberek szóltak nyelveken, semmilyen természetes agyhullámok
nem jelentek meg. Tudományosan azt állapították meg, hogy a nyelveken szóláskor a
szavak valami ismeretlen forrásból származtak. Mi tudjuk, honnan van ez az ismeretlen
forrás, ugye! Nyelveken szóláskor a Szent Szellem adja a szavakat a szánkba.
 Volt egy másik olyan tudományos megállapítás is, amely azt mutatta ki, hogy
azok, akik rendszeresen szólnak nyelveken, nagyon ritkán fordul elő, hogy különböző
betegségekben szenvednének. Szóval az emberek titeket bolondnak neveznek a nyelveken szólás miatt? Tudományosan bebizonyított tény, hogy ők a bolondok, hogyha nem
szólnak nyelveken! Mert azt állítja a kutatás eredménye, hogy azok, akik rendszeresen gyakorolják a nyelveken szólást, érzelmileg sokkal stabilabbak voltak, mint azok,
akik nem szólnak nyelveken. Csak kis számban szenvedtek mentális problémáktól.
 És végül a harmadik tudományos megállapítás az volt, hogy amint bekapcsolódunk a mennyei nyelvbe, az az agyunk immunrendszerébe két dolgot is beleinjektál,
ami által 35-40 százalékkal javítja az immunrendszerünk állapotát. És ez természetesen gyógyulást eredményez a testünkben. Forrás: Joshua M. konferencia, 2017 Budaörs
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„Az Úr Isten Szelleme van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak; elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy a
foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást.” — Ésaiás 61,1.
TUDOMÁNYOS MEGÁLLAPÍTÁS — Egyszerűen elképesztő az, hogy a természetfölöttivel kapcsolatban milyen tudományos megállapítások vannak. A könyvem
tele van olyan kulcsokkal is, hogy hogyan
élhetsz, és hogyan járhatsz Isten természetfölötti szférájában. Nagyon lelkesít
és felbuzdít az a tanulmány, amely megállapította, hogy az immunrendszerünket
feljavítja a nyelveken szólás. A kutatások
során rájöttek arra, hogy a nyelveken szólás közben felszabaduló kémiai anyagot
semmilyen más módon nem lehet előállítani, csak ekképpen. Az egyetlen módja annak, hogy felszabaduljon ez a kémiai anyag az agyban, a nyelveken szólás. Te egy természetfölötti lény vagy, akit Isten egy természetfölötti céllal alkotott meg, hogy ezen
a földön felszabadítsd Isten természetfölötti dicsőségét!
JÉZUS—VERZIÓ — Szeretném, ha odalapoznátok az Ésaiás 61,1-2. versekhez. De inkább az újszövetségi változatához fogunk menni, mert ez a Jézus-verzió. Tehát a Lukács Evangéliumához fordítunk, és ugyanezt az Igét fogjuk olvasni. A Jézus verzióhoz
fogunk fordítani. Nagyon sok olyan Ige van, aminek megtalálhatod a régi, tehát az ó változatát, és megtalálhatod az új, tehát a Jézus - változatát is. És mind a kettő nagyon fontos. De az angolban az ószövetségi rész fekete betűs, az újszövetségiben pedig Jézus szavai piros betűsek. A Lukács 4-ben Jézus beszél a 18. versben. A Biblia azt
mondja, hogy Ésaiás próféta könyvét adták oda neki. Jézus megnyitotta az ősi Írásokat, és a Tórából elkezdte felolvasni ezeket a részeket, amit mi a Lukács 4,18-as
verstől kezdve olvasunk föl az Egyszerű fordításból:
Az Örökkévaló Szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak pedig szemük megnyílását, hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat, és hogy hirdessem az örökkévaló kegyelmének idejét. Behajtotta a könyvtekercset, visszaadta a szolgának és leült.
BETELJESEDETT — És mindazok, akik ott ültek a zsinagógában, csak néztek rá. Jézus csak annyit mondott: ma az Ige beteljesedett a ti hallásotokra. Úgy mutatta be
saját magát, mint Isten felkentjét. Úgy hirdette ki és jelentette ki magát, hogy Ő Jézus, a Krisztus, a felkent. Nemcsak Jézus, aki az ácsmester fia. Nemcsak az a Jézus,
aki 12 éves korában ott maradt a templomban, mert hallgatta a tanítókat. Hanem úgy
mutatta be saját magát, hogy ő Jézus, a Krisztus. És amint elkezdett beszélni arról a
kenetről, ami Őrajta volt, elkezdte megvilágítani, hogy mit is jelent a felkent szó.
Tehát egy megértést akart az emberek tudtára adni, hogy mit is jelent az, hogyha valaki az Úrnak felkentje. Elkezdett beszélni, és ezzel tudatni akarta velük, hogy a felkenetésnek mindig valamilyen célja van. Pál apostol így ír magáról: Isten arra választott ki engem, hogy apostola legyek, és rám bízta, hogy hirdessem az örömüzenetét.
(Róm. 1,1) Isten elhívása örökre szóló.
Forrás: Joshua Mills konferencia, 2017 Budaörs
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A Szent Szellem keresztség olyan hatalmas isteni, természetfeletti erőt szabadít fel a földön, mint a dinamit robbanása!

A SZENT SZELLEM FONTOSSÁGA

AZ ISTENI ELHÍVÁS CÉLJA
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma [háza] vagytok, és az Isten Szelleme lakozik
bennetek? …az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” — 1Korinthus 3,16-17.
ELHÍVÁS — A felkenetés egy elkülönítést jelent
szolgálat céljára. Mivel a Szent Szellem bennünket
választott lakhelyéül, így a kenet bennünk van.
Isten kenete két fő céllal adatott az elhívottaknak.
A kenet legelső célja az Evangélium hirdetésének elősegítése, hogy szólhassuk Isten Igéjét, Isten beszédét, hogy az Úr szava a te szádból elhangozhasson. Van egy olyan kenet is, ami azért jön, hogy
nagy bátorsággal kihirdethesd Isten Igéjét.
A kenet másik célja az, hogy a megtört szívűeket meggyógyíthassa. Azok felé szolgál, akiknek Ha újjászületve betöltekeztél
lelkileg, érzelmileg szükségük van gyógyulásra. És Isten Szellemével, akkor Isten
helyreállítja őket, mert Isten kenetének, erejének templomává váltál. (2Kor. 6,16)
áramlása, folyama meggyógyítja őket.
SZABADÍTÁS — A kenet célja az, hogy kihirdessék a foglyok számára a szabadulást.
Hogy természetfölötti módon felszabadulhassanak azok, aki megkötözöttek voltak. És
helyreálljon a látásuk azoknak, akik vakok voltak azelőtt, vagy esetleg fordítva látták
a dolgokat. Továbbá fizikai gyógyulás jöhessen azok számára, akik különböző megpróbáltatásokban vannak, és megszabaduljanak az elnyomottak. Óh, köszönjük Uram!
Hogyha valaha is volt a történelem során olyan társadalom, amely elnyomás alatt
volt, most jelen pillanatban világszerte a társadalmunk nagyon el van nyomva. Majdnem, hogy társadalmi szinten küzdenek az emberek a depresszióval és az elcsüggedéssel. Olyan szinteken, hogy egyszerűen kimondhatatlan. De van egy olyan kenet, ami
azért jött, hogy megtörjön minden igát! És jön Istennek ez a kenete, ami árad, és folyik, hogy szabaddá tegye a foglyokat.
FRISS KENET — Ugyanúgy, ahogy Jézuson kenet volt, amit kihirdetett a Lukács 4ben, ez a Szellem, Krisztus Szelleme minden egyes hívő keresztényben ott lakozik!
Isten Szent Szelleme elérhető mindazok számára, akik éhesek arra, hogy kapjanak a
mennyből egy friss, új érintést. És ha szükséged van áttörésre, Isten fel akarja
szabadítani számodra az áttöréshez az ő kenetét, hogy minden egyes területen törj
át, ahol szükségben vagy. Egy friss és új kenet van számodra! Lehet, hogy pont egy
ilyen dologgal küzdesz, mint amit a Lukács 4-ben láttunk felsorolva. Lehet, hogy egy
nagyobb bátorságra van szükséged ahhoz, hogy szóld Isten Szavát és hirdesd az ő beszédét. Lehet, hogy fizikai gyógyulásra, vagy érzelmi gyógyulásra van szükséged. Lehet, hogy hatalmas szabadulásra van szükséged, hogy különböző elnyomásokból megszabadulj. Bármire is legyen szükséged, Isten be akarja tölteni ezt oly módon, hogy
kiárasztja az ő kenetét a számodra. A Biblia azt mondja, hogy az egyetértésben erő
van, hogyha ketten egy akaraton vannak bármi felől, megcselekszi azt a mi Atyánk,
aki a mennyben van. És én teljes mértékben hiszem azt, hogy Isten egy friss, új módon ki akarja rátok árasztani az ő kenetét.
Forrás: Joshua Mills konferencia, 2017 Budaörs
SZÁLLÁSADÓ — Isten újjászületett gyermekeként a Szent Szellem a te testedet választotta lakhelyéül. Belegondoltál valaha is abba, hogy a Szent Szellem hogyan érzi
magát a bensődben? Vajon miként érezheti magát egy olyan hívőben, aki netán káromkodik, nikotinnal vagy alkohollal rombolja a testét? Ő nagyon érzékeny ezekre!
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