Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl
- Szeptember 9. vasárnap, 15 óra – Karád, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista
- Szeptember 30. vasárnap, 15 óra – Dég, Általános Iskola – Varga István evangélista
Felekezeti hovatartozástól függetlenül, hozzátok magatokkal a gyógyulni vágyókat is!
Naponta megvallható prófécia — Szuhai Péter, Siófok, 2011.05.07.
Ez az év a legjobb év az életemben! Feleannyi munkával kétszer annyit keresek.
Kétszer annyi munkát végzek el az Úr számára, mert hatékony vagyok. Az Úr éles
fegyverré tesz engem, és mindent meg tudok tenni a Krisztus által, aki engem megerısít!
Áldott, gazdag és egészséges vagyok az egész családommal együtt. Az Úr számára hasznos
vagyok. A Mester munkája vagyok, új teremtés a Krisztusban. Az İ szent Élete van bennem, İ
él és munkálkodik bennem, ezért minden munkámban jó szerencsés és sikeres vagyok.
Elparancsolom a kudarcot az életembıl, a betegséget, a hiányt, a szegénységet
úgyszintén, s ezek a tengerbe vetik magukat, a Jézus nevében! Ámen!
Enyingi misszió — Jim Sanders misszionárius augusztus 18-án meglátogatta a tizenöt éves
születésnapját ünneplı enyingi közösséget, amelyen a ságváriak is képviseltették magukat.
A kézrátételes szolgálat során Isten ereje számos területen hozott szabadulást, gyógyulást!

AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI: Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból?
Megkérted İt, hogy legyen az életed támasza és Ura? Hívd be most a szívedbe!
AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — Teremtı Istenem, válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és
fennhangon imádkozom: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt
az én bőneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.
Megkérlek Jézus, legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója! Kérlek, Jézus, költözz
a szívembe, és teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat,
Uramat és Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom által megváltást
nyertem, és újjászülettem Krisztusban! Az İ szent vére megtisztított minden bőntıl.
Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)
TANULJUNK EGYÜTT A SIKERES ÉLETÉRT! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, vasárnap 15.00 óra (iskoláskorúaknak)
Hálózat TV, internet rádió és tévé, ingyenes videó tanítások: www.ksze.org
Impresszum és elızı számok: www.bekevar-portal.hu E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com
Megköszönjük a nagylelkő adományokat! Békevár Egyesület számlaszáma: 14100110-17632849-010000
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása!
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Az ördög Krisztus által egy legyızött ellenség! Szerezz érvényt ennek, a Jézus nevében kapott hatalmadat gyakorolva!

KERESZTÉNY HÍREK

Járj a Krisztus által megszerzett gyızelemben!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2012. szeptember

TÍZ LÉPÉS A GYİZELEMHEZ
„Mert mindaz, ami az Istentıl született, legyızi a világot; és az a gyızedelem,
amely legyızte a világot, a mi hitünk. De hála az Istennek, aki a gyızelmet adja
nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” — 1János 5,4; 1Korinthus 15,57
Az ember örök ellensége a sátán (2Kor. 4,4), de Isten
minden eszközzel felszerelt minket, hívıket (Ef. 6.10-17),
ami biztosítja a gyızelmünket a Krisztus által legyızött
ellenség felett! (Kol. 2,15) Nem szabad tehát az ördögnek
fölénk kerekednie. Kizárólag Isten Igéjére van szükségünk a
sötétség seregei felett aratott gyızelemhez. A következı tíz
lépés segít birtokba venni İbenne a diadalmas utat:
1./ Fedezd fel végre, hogy az ördög harcol ellened, állj meg
hát szilárdan a helyeden!
2./ Vizsgáld meg Isten Igéjében, hogy amiben hiszel, azt
valóban megígérte-e neked!
3./ Bizonyosodj meg arról, hogy a szeretet útján jársz-e!
4./ Ne adj semmi helyet kétségnek és hitetlenségnek Isten
ígéreteivel kapcsolatban!
5./ Vizsgáld meg, hogy valóban, szívbıl kívánod-e azt, amit Istentıl kértél.
6./ Kérj hittel Istentıl, semmit sem kételkedvén, és hidd, hogy amit kértél, máris a tiéd!
7./ Egy pillanatra se tőrj olyan gondolatot, ami a megvallott hitednek ellentmond!
8./ A kérésedet tekintsd elintézettnek, mivel a hit a célra tekint!
9./ Adj hálát Istennek, még mielıtt megvalósulna, amit kértél!
10./ Tégy úgy, mintha már megkaptad volna a kívánt dolgot!
Derítsünk fényt néhány további fontos részletre. Ne feledjük, hogy abban a pillanatban,
amikor megengedjük magunknak a tőnıdést, vajon miért is nem felel az imánkra Isten, vagy
keresni kezdjük az okát, miért nem hallgatta meg az imánkat, esetleg elfogadjuk, hogy a
válasz azért késik, mert ez Isten akarata, máris elvesztettük a játszmát. Törvényszerően
gyızettünk le, mert nem hittük erısen, rendíthetetlenül, hogy İ válaszol.
Ha Isten megígér valamit az Igéjében, vagy azt mondja az Igéjében valamirıl,
hogy az a miénk, az nem jelenthet mást, minthogy kifejezett akarata, hogy azt
birtokba vegyük! Ha ugyanazzal a lelkesedéssel küzdenénk a szellemi javainkért,
amilyennel a fizikaiakat igyekszünk birtokba venni, már jóval elıbbre tartanánk.
Az Újtestamentum szerint Isten akarata az, hogy minden, amirıl az İ Igéje azt
mondja, az enyém, az valóban a birtokomba kerüljön. Nem fekszem le, nem játszom
halottat, és nem adom meg magam az ördögnek! Az enyém lesz mindaz, amirıl Isten azt
mondja, hogy az enyém lehet. Így áll a helyzet veled is. Csak a kétely az, amivel nem
juthatsz tovább. Soha semmilyen körülmények között ne kérdıjelezd meg Isten akaratát,
ha a válasz késik, hiszen az ígéret úgy szól, hogy bármi a tiéd lehet, amit kérsz, ha nem
kételkedsz. Az, hogy az imád megválaszolást nyer-e vagy sem, az rajtad áll, nem Istenen!
Ajánlott irodalom: Kenneth Hagin — Legyızöttségbıl gyızelembe címő könyve.
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„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé
lett érettetek, hogy ti az İ szegénysége által gazdaggá lehessetek.” — 2Korinthus 8,9
Az Ige alkalmazása mindig helyes és idıszerő! Ha helyes
nézıpontból tekintesz e sorokra, akkor az áldásodat látod
meg benne, s nem a kiadás miatt ódzkodsz. Az ördögnek
az a törekvése, hogy az Egyházba beszivárogtatott téves
tanaival elhitesse, egy kereszténynek nem illik gazdagnak
lennie. E megtévesztéssel fosztja ki a hívıket a krisztusi
örökségbıl. A sötétség leple alatt megvakítottak nem látják
és nem is tudják birtokba venni a Jóisten gazdag áldásait.
TIZED — A bibliai tized a jövedelem azon szent része, amely
Istent illeti meg. A mértéke valamennyi növekményünk (mindennemő anyagi bevétel, állattartásból és földmővelésbıl származó
hozam) tíz százaléka. A tized fıként a szolgálatok mőködtetésére hivatott, amely egyben a
tisztelet kifejezése is a Teremtınk iránt. Mivel a tized megnyitja a mennyei áldások
forrását, ezért a hívı ember számára nagy jelentıséggel bír annak önkéntes gyakorlása.
A tizedfizetés fontosságát bizonyítja a következı két eset is. Egy alkalommal így szólt az Úr
Kenneth Copeland szívéhez: „A tizedrıl akarom tanítani az embereket!” Mivel ı évente csak
két tanítást hallott e témában, kérte az Urat, hogy bıvítse ismeretét. És İ Igérıl Igére
vezetve kijelentést adott, növelve Copeland világos látását, amit másokkal is megoszthatott.
A másik eset Kenneth Hagin szolgálatában történt. Két évre rá, miután átadott egy kis
gyülekezetet egy másik pásztornak, Isten foglalkozni kezdett vele. Ugyanis nem tanította
ıket soha a pénzügyekrıl. Az Úr visszaküldte ıt a volt nyájához, mondván: „Te kiraboltad
azokat az embereket! Rosszat tettél velük. Menj vissza, kérj tılük bocsánatot, és ismerd
el, hogy tévedtél! Azt akarom, hogy tanítsd ıket a tizedfizetésrıl és az adakozásról!”
ADOMÁNY — Adomány alatt a tized feletti pénz vagy egyéb javak ‘vetése’ értendı.
Adományaink két fı célja: Isten királyságának (szolgálatainak) támogatása, illetve
szükségben levık segítése. Az Újszövetségben Isten fiait a Szent Szellem vezeti. İ konkrét
útmutatással fog ellátni az adakozásban is, csak légy engedelmes a vezetésének.
A Biblia egyértelmően fogalmaz: vetés hiányában nem lehetséges termést
betakarítani. Anyagi áldást is ‘magvetés’ által nyerhetsz. Isten a vetés-aratás törvényét
már a kezdetekben lefektette. A siker nem a szerencsén múlik, hanem azon, hogy
mőködteted-e a szellemi törvényeket. A magvetık aratnak, az adakozók áldottak!
BEFEKTETÉS — A pénzügyi világban a befektetık nem a kiadási, hanem a hasznot
hozó beruházási oldalra könyvelik el a megfialtatni szánt összeget, értékpapírt vagy
ingatlant. Nekünk is hasonlóan kellene eljárnunk, mert a ‘vetéseinket’ a mennyei
folyószámlánkra helyezzük be, amely után a legkedvezıbb hozamot várhatjuk! Ehhez
gyökeresen meg kell újítani a gondolatmintákat az Ige segítségével!
Amikor vetsz, ne feledd: jobb adni, mint kapni! A mennyei folyószámládon e két rovat
lebegjen a szemed elıtt: befektetés és nyereség. Bátran használd a képzelıerıdet is,
mert az Isten királyságába hittel elvetett magjainkat maga az Úr Jézus fogadja, azt
megsokasítja, hogy a vetı életmódot folytatóknak bıséges aratást biztosítson!
Akkor kell többet vetni, amikor egy nagyobb beruházást tőzünk ki magunk elé, vagy az
anyagi helyzet szőkösebbé válik. Isten szolgálóiról mindenki feltételezi, hogy hitben járó
emberek. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy mellızhetı a szolgálatuk támogatása,
mert akkor bekötnénk a „nyomtató ökör száját”, s az nekünk egyáltalán nem kifizetıdı.
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Odaszántan töltsd be te is a szent elhívásodat és nyerd meg az üdvösség nélküli embereket a mennyei örök élet számára!

ÁLDÁSÖZÖN — pénzügyi alapfogalmak

BUZGÓ ÉS ODASZÁNT LÉLEKMENTİ
De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy
elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr
Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének Evangéliumáról. Aki azt akarja,
hogy minden ember üdvözüljön… — Apostolok cselekedetei 20,24; 1Timótheus 2,4
A Titanic óceánjáró száz évvel ezelıtti
katasztrófája nem pusztán a történelem egy
tragédiája, mert az a bátorságról, a
hısiességrıl, a rendíthetetlen hitrıl és az
isteni fajta szeretetrıl is szól. John Harper
(1872-1912) jól ismert skót lelkész volt, aki
számos embert vezetett Krisztushoz a
prédikációin keresztül. Moody meghívta ıt
Chicagoba, így felszállt a Titanicra. A
szemtanúk szerint a pásztor már a hajóút
elején is kedvesen beszélgetett az utasokkal,
és serényen hirdette Krisztus szeretetét.
Csak jóval a jégheggyel való ütközés után, a segélykérı jelzırakéták láttán döbbentek
rá az utasok a veszélyhelyzetre, aztán kitört a pánik. Harper azonnal cselekedett, hogy
mentse ami még menthetı, a lelkek tucatjait. A hat éves kislányát egy matrózra bízva
búcsút vett tıle, majd az utolsó túlélési lehetıségét, a mentımellényét átadta egy utasnak.
Ahogy a világi lehetıségek fénye kialudt, a baptista lelkész annál inkább ragyogott.
John Harper a káosz közepette az isteni elhívására, az elveszett lelkek megmentésére
összpontosított! A túlélık látták, amint a fedélzeten a halálra rémült utasokkal együtt
térdelve az üdvösségükért imádkoztak. Amikor az óceánjáró elmerült a jeges vízben, a
tiszteletes egy roncsdarabra kapaszkodott fel. Odaúszott a közelében levıkhöz és sürgette
ıket, hogy döntsenek Krisztus mellett! Fogadják be a szívükbe Jézust! (Róm. 10,9-10)
Miközben a hajótöröttek a halállal viaskodtak, Isten szolgálójának egyedüli célja az
volt, hogy megnyerje az emberek szívét Jézus Krisztusnak. A hit elszánt embere még
életének utolsó pillanatában is azon munkálkodott, hogy elveszett lelkeket mentsen meg
Isten számára. Bizonyára felismerte azt, hogy egyedül ıt használhatja az Úr ebben a
szörnyőséges helyzetben arra, hogy megmentse az elveszetteket a pokol tüzétıl.
Egy túlélı visszaemlékezése: A jajveszékelések közepette mellém úszott egy ember és
megkérdezte. Újjászülettél már Krisztusban? Másokhoz is odakiáltott, miközben velük
együtt ı maga is kezdett elmerülni, átlépve az örökkévalóságba. Akkor én Krisztushoz
kiáltottam, hogy mentsen meg! Én vagyok az utolsó, akit John Harper az Úrhoz vezetett.
A hit embere tudta, hogy nem éli túl a szerencsétlenséget, mégis az Istenbe vetett
bizodalmáról, az İ Igéjéhez és elhívásához való hőségrıl tett bizonyságot, példát mutatva
mindenki számára. A reményvesztett fuldoklók figyelmét a keresztre irányította. Harper
lelkész negyven évesen úgy távozott a földrıl, hogy nem a saját életét mentette, hanem
példamutató módon, a kötelességét teljesítve mások életét ragadta ki az örök kárhozatból!
Mi is elérhetünk hasonló eredményeket, ha áldozatot hozunk és imában, illetve
adományainkkal folyamatosan támogatjuk Isten szolgálatait, elhívottjait. Az Evangélium
hirdetése ugyan valamennyi hívı feladata, azonban nem mindenki egyformán termékeny
ebben. De Isten felkentjeinek odaszánt támogatásával mi is részesei lehetünk az idı végi
aratásnak, és ezzel a támogatott ‘hivatalok’ örök jutalmát nyerhetjük el. (Mát. 10,40)
Errıl videó ezen a linken látható: http://www.youtube.com/watch?v=NxYbV5zAHlE
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