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KERESZTÉNY HÍREK  
 

„SZERETETEMBER” MEGVALLÁS — Én egy szeretetember vagyok, hosszan tűrök, 
türelmes és kedves vagyok. Sohasem vagyok irigy, és nem gerjedek féltékenységre. Én 
egy szeretetember vagyok, ezért nem vagyok dicsekvő, sem öntelt. Nem mutogatom 
magamat gőgösen. Nem vagyok beképzelt, arrogáns, és nem fuvalkodom fel a büszke-
ségtől. Nem vagyok durva, modortalan, nem cselekszem illetlenül. Szeretetben cselek-
szem. Én hiszek Istenben. Én hiszek a szeretetben. Én egy szeretetember vagyok. Nem 
ragaszkodom a saját jogaimhoz. Nem ragaszkodom a saját útjaimhoz. Nem a magam 
hasznát keresem. Én egy szeretetember vagyok, ezért nem vagyok sértődékeny, inger-
lékeny, sem haragtartó. A szívemben senki irányában nem táplálok neheztelést. Én egy 
szeretetember vagyok. Nem vagyok sértődékeny. Én nem neheztelek, nem rovom fel a 
velem szemben elkövetett gonoszságot. Nem veszem figyelembe, ha igazságtalanságot 
kell elszenvednem. Én egy szeretetember vagyok. Én nem örülök a jogtalanságnak és az 
igazságtalanságnak, akkor örülök, amikor a jog és az igazság uralkodik. Bármi történjék 
is, minden körülmények között kitartok. Mindig kész vagyok mindenkiről a legjobbat 
feltételezni és mondani. Én egy szeretetember vagyok. Az én reményeim semmilyen 
körülmények közt sem halványulnak el. Én mindent kibírok anélkül, hogy meggyengül-
nék. Sohasem vallok kudarcot. Isten szeretete bennem soha nem múlik el, sosem halvá-
nyul el, nem avul el, és soha nem ér véget. Amilyen mértékben vetek [agapé] szere-
tetet, olyan mértékben fogom azt learatni! (1Kor. 13,4—8. Amplified) 
 

  
 

ESEMÉNYEK — Az elmúlt hónapban Szilveszter Magdolna és Junghardt József segítő 
szolgálati felkenetésére került sor. Majd közös kiránduláson vett részt a gyülekezet a 
Mecsek lankáin. Végül egy kerti-parti segítette elő a szentek összekovácsolódását. 
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IDŐGYORSULÁS 

  

„Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az Ő Igéje!” — Zsoltár 147,15. 
„Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha késik 
is, bízzál benne; mert eljön, el fog jönni, nem marad el!” — Habakuk 2,3. 

FELSZÁLLÁS — Eljött a „felszállás” ideje 
Krisztus Testében, most kezdünk felemelkedni 
új helyekre, új magasságokba és új szférákba, 
amiket az Úr készített számunkra. Habár olyan 
dolgok vesznek körül, amelyek látszólag „leszo-
rítva tartanak” a természetes világban; szellem-
ben viszont, ahogy folyamatosan előretörünk, 
mostanra eljutottunk a felszállás pontjára, és 
elkezdünk magasabban szárnyalni, mint valaha. 
Ami a természetfelettiben történik, az meg fog 
nyilvánulni a természetes síkon. Szellemben el-
indult egy kiáradás, ami most készül elárasztani 
a természetes világot Isten dicsőségével. 

IDŐGYORSULÁS — Lesz egy időgyorsulás, ami sokakkal megtörténik Isten népe közül, 
aminek során az összes, a harcokkal és küszködéssel töltött időket az Úr behozza egy 
természetfeletti időgyorsulás által. Rengeteg dolog történik majd meg egy rövid idő 
alatt. Az Úr gyorsítani fog, egyik megnyilvánulás a másik megnyilvánulás után jön, és 
megint egy újabb megnyilvánulás, amelyek mindenhová szétkürtölik az Ő nevét és dicső-
ségét. Amiken ti is és én is átmentünk az utóbbi időszak alatt, amely a harcról, a vajúdás-
ról, az ellenállásról és az előretörésről szólt, nem volt hiábavaló; és az, hogy folyamato-
san úgy döntöttünk, hogy megállunk a helyünkön, nem maradt észrevétlen az Úrnál. 

AZ ÚR SZAVA — »Egy túláradó bőségű kegyelem és jóság árad ki most, valamint a 
hűség megjutalmazása ebben az időszakban is tovább folyik. Az állandó engedelmesség, 
a nekem való alávetettség, és a helytállás döntései most egy nagy gyümölcsözést hoz a 
népem számára. A hűséges sáfárság túláradó jutalmat nyer most. Az én népem hirtelen 
fordulatot vesz. Remegő térdű helyett erős és bátor lesz, a halogatott reménység 
helyett a remény rabjaivá válnak, a küszködés és az örömtelenség helyett virágzók és 
örömteli emberek lesznek, a feladásra való készség helyett kockázatot vállalnak értem 
a Szent Szellem vezetésében, és kalandjaik lesznek. A népem hirtelen jövő helyre-
állítása történik most. Nem csatában kifáradt szentek lesznek többé, hanem bátor har-
cosok, akik felkelnek, mint az én hadseregem. A testek és a lelkek helyreállítást nyer-
nek! Amint az én népem „felszáll”, egy hirtelen jövő, felgyorsult változással találkozik. 
Változás van a szellemi levegőben, és egy nap alatt teljesen megfordulnak a dolgok. Az 
A pontból a B pontba egy szempillantás alatt jutnak el. Én most azt cselekszem, amit 
csak én tudok megcselekedni. Az én népem hamarosan hangosan dicsérni fog engem, 
amint az egymást erősítő nyomások most már fordulatot vesznek, és az én kegyelmem, 
ellátásom és jóságom bővölködik. Most emelkedtek fel a „talajról” én népem…«   –L.V.– 
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JÉZUS AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?  
AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSE: Ki az életed Ura?  

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 Megvál-
tóm, 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: Köz. Ház előtt, vasárnap 15:45  
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 MENNYEI FONÓMESTER 
 

„… az eszesek pedig fonják a tudománynak koszorúját.” — Példabeszédek 14,18. 
„… a hármas kötél nem hamar szakad el.” — Prédikátor 4,12. 

AZ AGY irányító központjában a talamusz az 
a terület, amelynek a segítségével másokhoz kö-
tődünk, kapcsolatot építünk ki velük. Ezt kísér-
lettel be is bizonyították. Egy teremben 6 hónap-
ra elhelyeztek 50 csecsemőt. Kielégítették az 
alapvető szükségleteiket, fürdették és cumis-
üvegből etették őket. De a gondozóiknak nem 
engedték meg, hogy kézbe vegyék és ringassák 
őket, beszéljenek hozzájuk, vagy énekeljenek 
nekik. Ilyen körülmények között 6 hónapon belül 
mindegyik baba életét vesztette. Isten arra te-
remtett minket, hogy egymáshoz kötődjünk, ez 
tesz minket emberré. A kötődés már csecsemő-
korban kezdődik. Ha a szülőknek nem jut ideje a 
babájukra, akkor azok nem tudják meg, mi is a 

szeretet. Akinek sikerül jól kapcsolódni az anyukájához, az képes lesz másokhoz is 
kötődni. A következő két oldalon Lana Vawser — a szent kapcsokról és kötelékekről 
szóló korábbi cikkeinkkel összefüggő — próféciája olvasható. 

HIDAK — Ma azt éreztem, hogy ezt mondja az Úr: „A mennyei összefonódás új 
helyekre vezető hidakat épít.” A dicsőséges helyek már várnak rátok! Hirtelen meglát-
tam az Úr kezének a csodálatos munkáját, ahogy a leggyönyörűbb, színes mennyei 
fonalakból készített összefonódásokat az Ő emberei között. Ahogy ez az összefonás 
történt közöttük, ez hidakat hozott létre Isten emberei számára, hogy olyan helyekre 
jussanak el, ahol még soha nem jártak. Egy mennyei hálózatépítés folyik éppen most 
Krisztus Testében, egy mélyebb szinten. Az Úr természetfeletti módon kapcsolja össze 
az Ő népét, amely által szellemben hidakat épít új helyekre, ismeretlen vizekre. 

Aztán ezeket a szavakat hallottam: „Árasszátok ki magatokból amit tőlem kap-
tatok, mert ti lehettek azok, akik valaki másnak az áttörését felszabadítjátok, és ak-
kor még több adatik nektek.” Ne becsüljétek alá azt, amit az Úr helyezett a kezetek-
be, azt a kegyelmi lehetőséget, amit tőle kaptatok, és az ajándékokat az életetek-
ben. Mert egy mennyei hálózatépítés történik most mély szinten, ami új szinteken 
nyitja meg az áttörést, az új lehetőségeket és az új szférákat. 

FONÓMESTER — Fontos, hogy ebben az időszakban odafigyeljünk az Úr hangjára, 
ebben az új hálózatépítési szférában. Láttam, ahogy az Úr egyensúlyt hozott a kapcso-
latokba, és egy váltás történt a „kifelé fókuszálásra” az Ő embereinek a szívében. Hogy 
folyamatosan nyitva legyenek a szemeik arra, hogy „szeresd azt, aki ott van előtted”. 
Erőteljes átélések történnek az Úrral éppen most, amelyek során az Úr a saját szívét 
adja át az Ő embereinek, hogy mélységesebben szeressék [agapéval] egymást.  

A Fonómester most folyó szellemi hálózatépítése által nagy változás köszönt be 
hirtelen az Ő népének az életébe, ami egy új fejezetet nyit számukra. Különösen 
nagyszerű kapcsolatok, hálózatépítési lehetőségek, kegyelmi ajtók, új lehetőségek és 
magasabb szférák nyílnak meg számotokra, egyszerűen azáltal, hogy azt végzitek, 
amire Ő teremtett benneteket, és azokat az ajándékokat használjátok, amiket Ő el-
helyezett a személyes életetekben.           Folytatás a következő oldalon >>>  

AZ AJÁNDÉKOD UTAT NYIT 
 

„Az embernek ajándéka szabad utat szerez néki, és a nagyok [tekintélyesek, elő-
kelők, nemesek] orcája elé viszi őt.” — Példabeszédek 18,16. 
„Törekedjetek pedig a nagyobb kegyelmi ajándékokra. És mindezek felett meg-
mutatom néktek a legkiválóbb utat.” — 1Korinthus 12,31. 

ÚJ UTAK — Ezeket a szavakat 
hallottam: „Az ajándékod utat nyit 
neked!” Tedd folyamatosan azt, ami-
re teremtve lettél, és forgolódj azok-
ban az ajándékokban, amiket az Úr 
adott neked. Ne engedd meg, hogy 
az összehasonlítás ellopja a következő 
ilyen mozzanatot az életedben. A ke-
gyelem és a lehetőségek hatalmas 
ajtói nyílnak meg Isten emberei előtt 
ebben az időszakban, ahogy jól sá-
fárkodnak azokkal az ajándékokkal, 
amiket az Úr adott nekik. Sokan ké-
szültök belépni új hálózatépítő körökbe [szent kötelékekbe], kegyelmi körökbe, új földek-
re és területekre, ahol befolyást gyakorolhattok, amelyeket csak az Úr tudott összehozni. 
És általatok fog megtörténni egy erőteljes kiáradása az Ő szeretetének és erejének, 
ami kinyilvánítja az Ő szépségét és természetét, a ti ajándékaitok által. 

HATALMAS VÁLTOZÁSOK — Az Ő Szelleme által erővel ruházott fel titeket ahhoz, 
hogy kiárasszátok az Ő szeretetét, és nyilvánvalóvá tegyétek az Ő csodálatos természe-
tét. Változás jön, ami egy új fejezetbe visz át titeket. A világ vár az Ő általatok történő 
kinyilatkoztatására, és a ti ajándékaitok csodálatos kifejezésformáira. Szellemben egy 
kritikus fordulópont jött el, amely által azok az ajándékok, amelyekkel jól sáfárkodtak, 
a hatalmas változás és a kegyelem ajtóit nyitják meg, különösen az isteni kapcsolatok 
és hálózatok által, hogy Isten szíve erőben nyilvánuljon meg általatok. 

Sokan fogjátok azt látni, hogy az ajándékaitok nagy kegyelemmel és befolyással 
bíró emberek elé visznek benneteket ebben az időszakban, hogy az Ő szíve legyen 
bemutatva nekik a ti ajándékaitok által. „Láttál férfit, aki ügyes az ő munkájában? 
Királyok elé kell állnia.” (Péld. 22,29 Kecskeméthy ford.) 

AJTÓK NYÍLNAK — Itt az ideje, hogy elfoglald a saját helyedet! Egy hívó szó 
hangzik a mennyből: „Foglald el a helyedet!” Ne engedd, hogy a kétely, a félelem és 
az összehasonlítás ellopják a te „fordulópontodat”! Legyél hűséges abban, aminek a 
megcselekvésére Ő hív téged, és több fog megnyílni számodra, mint amit képzeltél.  

Ő hűséges, te pedig azon az ajtón fogsz átmenni, amelynek a felirata az Efézus 
3,20: Isten a bennünk működő ereje által mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire 
kérjük, vagy amit el tudunk képzelni.    

Forrás: http://gyurinaploja.blogspot.com/2015/06/a-mennyei-fonomester.html 

A szent kapcsok és a kötelékek korábbi cikkeihez fűzve az Úr Jézus kegyelméből az 
újabb világosság fényében a következő  párhuzamok, képek társíthatók: 1./ érintés kézzel 
= hit jelképes összekapcsolása, közlés, továbbadás, ajándék átadás; 2./ ölelés = agapé 
kifejezése, kötődés építése; 3./ vonzás tapasztalása = a kenet következménye; 4./ vágy a 
folytonos beszélgetésre = kívánság a kenettel teljes szavak iránt; 5./ személyes találkozás 
igénye = a másik személy „edényén” levő dicsőség szemlélése. 

 
A

 T
e
st

b
e
n
 m

o
st

 f
o
ko

zó
d
ik

 f
e
l 
az

 I
st

e
n
n
e
l 
va

ló
 e

gy
ü
tt

m
ű
kö

d
é
s 

é
s 

gy
o
rs

u
l 
fe

l 
a 

ki
h
ir

d
e
té

s 
é
s 

a 
m

ag
va

ló
su

lá
s 

kö
zö

tt
i 
id

ő
! 

 


