SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVİ ESEMÉNYEIBİL
Húsvéti úrvacsora Ságváron — a március 25-i hétfıi alkalom keretében lesz.
Április 1-e (húsvét hétfı) helyett pedig 2-án kedden tarjuk az összejövetelt.
Április 20. szombat, 13 óra – Siófok, Ezüstpart Hotel – Jim Sanders gyógyító alkalma
Felekezeti hovatartozástól függetlenül, hozzátok magatokkal a gyógyulni vágyókat is!
ÖSSZEFOGLALÓ FEBRUÁR ESEMÉNYEIBİL — A tél utolsó hónapja programokkal zsúfoltan telt. A február közepén tartott Házasság Hete rendezvénysorozaton új életek születtek. Voltak közülünk, akik gyertyafényes, meghitt házaspáros vacsoraesten vettek
részt. Február végén nyomdába került a „Békevár — Családi fészek és mentsvár 2. Problémakezelés a házasságban” címő könyv, amely március közepén kerülhet az olvasók
kezébe. Március 2-án, az Ima világnapján pedig a vezetıkért folyt a fohász, akik isteni
bölcsességgel lettek megáldva, hogy munkájukat mind hatékonyabban végezhessék.

Házasság Hete

Vacsoraest

Sorsformáló imanap

Így néz ki a 2. kötet borítója

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! Teremts újjá
engem! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat és Gyógyítómat!
Hiszem, hogy Te beköltöztél a szívembe! A hittel elmondott megvallásom (imám) 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)
Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: www.ksze.org
Impresszum és elızı számok: www.bekevar-portal.hu E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com
A nagylelkő adományokat köszönjük! — Békevár Egyesület új számlaszáma: 10700749-67761939-51100005
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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A kereszten bevégzett megváltás kapcsán emlékezünk meg az Úr Jézus kiontott szent vérérıl és a dicsıséges feltámadásáról!

KERESZTÉNY HÍREK

Örvendezve ünnepeljük a dicsıséges feltámadást!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2013. március

A SZENT VÉR ÁL DÁSAI
„… megölettél, és megváltottál minket Istennek a Te véred által… És tettél minket
a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.” Jelenések 5,9-10.
Az Ószövetségtıl kezdve végig nyomon követhetı a vérontás,
a véráldozat: a vér mint engesztelés, a vér mint váltság, a vér
mint oltalom, a vér mint megtisztító erı és a vér mint életet adó
erı. Az ószövetségi véráldozatokban látnunk kell, hogy — az Isten
rendelése szerint — a golgotai véráldozatra mutatott elıre.
Nem a törvényekre kell fókuszálnunk, mert azt Jézus a kereszten betöltötte, ezért az eltöröltetett. Hanem kijelentéseket
kell vennünk abból, hogy ezek a véráldozatok elıképei egy szent
és örökre szóló krisztusi véráldozatnak. Jézus önként tette le az
életét, s a szent vére az, ami megváltott, megtisztított és igazzá tett minket Isten elıtt.
A szent vér áldásai hatalmas mértéket képes ölteni a megváltottak életében.
Csak az újjászületett hívık ismerhetik meg ezt a titkot és használhatják a szent vér
erejét. Vegyük sorra a megváltásban értünk kiontott szent vér áldásait.
 Isten elrendelte az ember számára váltságként a szent vért, s ezzel élni is kell. A
Kolosse 1,14 írja: „Akiben van a mi váltságunk, az İ vére által, bőneinknek eltörlése.”
Jézus vére egy engesztelı áldozat volt. A Római levél 3,25-ös verse ezt így
rögzíti: „Akit az Isten eleve elrendelt engesztelı áldozatul az İ vérében…”
A szent vérben van az a békesség, amit a keresztény ember élvezhet. A Kolosse
1,20 így fogalmaz: „… békességet szerezvén az İ keresztjének vére által...”
A szent vér tisztító ereje hatalmas áldás! Jézus szent vére tett minket igazzá
Isten elıtt. A Róma 5,9-ben olvassuk: „… megigazultunk az İ vére által…”
 Meg kell tanulnunk alkalmazni a meghintés erejét az életünk felett. A Zsidó 12,24
írja: „… járultatok […] a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.”
A Krisztus Testében keringı szent vér a közösség által ad éltetı erıt a hívı számára. (1Ján. 1,7) Ugyanolyan módon rendelte el Isten a Testben a szent vér keringését
és lüktetését, mint ahogy a fizikai testben látjuk a vér életet adó és tisztító mőködését.
A szent vér ereje képes arra, hogy Isten királyi trónjára helyezzen bennünket.
Jézussal együtt minket is arra a hatalmi trónra ültetett, ahová az İ Fiát. Királyokká és
papokká tesz ez a szent vér! A Jóisten a sötét helyzetek feletti uralomra rendelt el bennünket, hogy gyıztesen uralkodjunk az életben az egy Jézus Krisztus által. (Róm. 5,17)
Isten az Ószövetségben azt mondja Izraelnek: „Mert férjed a te Teremtıd…” (Ésa.
54,5) Ebbıl a frigybıl született meg a Fiú. Izrael az Atyáé, a Fiának pedig a bőnös természető emberekbıl tisztított egy tulajdon népet (Gyülekezetet) azzal a szent vérrel,
amit váltságul rendelt. A Gyülekezet tehát Isten ajándéka a Fiúnak a szent vér által.
Aki átadja az életét a Fiúnak, az a Fiú fennhatósága alá kerül, az Úr Jézusé lesz. Elsı lépésként az elveszett ember a Fiú szent vére alá kerül, amely megtisztítja ıt. Amikor a szövetség vére betakarja a Gyülekezethez tartozókat, onnantól kezdve a hívı felett nincs semmilyen jogköre az ellenségnek. Akié a Fiú, azé az élet! (1Ján. 5,12)
1

„Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig
abban, aki felıl nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek?” — Róma 10,14-15
A fenti sorokból egyenesen következik a megoldás:
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek”. (Márk 16,15) Ezek a versek
pedig rámutatnak az adakozás következı módjára.
BEFEKTETÉS AZ EVANGÉLIUMBA — Jézus parancsa
szerint az Evangélium hirdetését ki kell terjeszteni az
egész földre. A nagy küldetésnek nevezi ezt, ami nemcsak a prédikátorokra korlátozódik, hanem minden újjászületett hívı feladata. Természetesen nem mehetünk mindenhová személyesen, de elküldhetjük Istennek egyik felkentjét az üdvösség üzenetével.
Dicsıség Istennek, ma már az internet jóvoltából a világ másik végére is eljut az
Örömhír, de vannak népek, akikhez személyesen kell elmenni. Isten a misszionáriust
használja arra, hogy elvigye Krisztus Evangéliumát a világ eldugott pontjaira. İ Isten
egy eszköze a világ számára, s igen megbecsülendı és támogatandó a hivatala.
Nagyon sok jó szolgálat mőködik szerte a világon, de ık sem tudnak mindenhová
eljutni. A misszionárius, az evangélista Isten hatalmával és erejével készen áll a munkavégzésre, ezért megérdemli éppúgy az anyagi támogatást, mint a közbenjáró imát.
Az Ige hallása nélkül nem lehetséges hitre jutni, hit nélkül pedig senki sem nyerhet
mennyei állampolgárságot, örök életet! (Róm. 10,14) Az Efézus 2,8 világosan mondja,
hogy hit által, kegyelembıl kaptuk az üdvösséget. Aki sohasem hallotta az Igét, az olyan,
mintha számára Jézus nem halt volna meg. Ez az ismerethiány következménye.
Egy másik módja az Evangéliumba való befektetésnek az olyan szolgálatok támogatása, amelyek sikeres szellemi életre tanítanak. A tanítók felelıssége nagy, de sokkal nagyobb áldásban is részesülnek. Isten minden „edényét” másképpen használja.
Nem a szolgáló személye a lényeges, hanem az, hogy Isten jelenlétébe vigyen. Ha
„felfedezed” Jézust a prédikátor üzenete mögött, akkor helyes a meglátásod. Mert a tanítás az Úr üzenete, rajta keresztül. Ilyen szemüveggel kell nézned a szolgálatokat. Nem
emberekre kell tekinteni, hanem az Úr jelenlétébe menni és megragadni az Ige üzenetét.
A pénzügyi szakemberek véleménye az, hogy a beruházások leggyümölcsözıbb
módja a következetes és rendszeres befektetés egy biztos vállalkozásba! A Jóisten
munkájánál létezik-e megbízhatóbb? Számomra nem! Meg is van tehát a leggyümölcsözıbb befektetés, ami nem más, mint az Isten munkájába való invesztálás!
Ezért igyekszem mindenkit buzdítani, hogy fektessen be rendszeresen és hőségesen Isten királyságának munkáiba, mert Jézus kijelentette a Márk10,29-30 versekben,
hogy milyen mértékő visszatérülés illeti azokat, akik az Evangélium hirdetését támogatják: „Aki százannyit ne kapna most ebben az idıben…”
Nagyon sok szolgáló nem a szülıföldjén, hanem a világnak egy más pontján szolgál,
mert Isten oda hívta el. Neki el kell hagyni a lakóhelyét, a szüleit, olykor a családját is,
mindezt egyetlen célból, hogy betöltse Istennek az élete felett rendelt elhívását.
Az Evangéliumba való befektetés minden embernél profitál! Aki ide fektet be, az joggal számíthat a százszoros megtérülésre, természetesen a hitének a függvényében. Ki kell
tehát építeni a saját hitünket abban, hogy bennünket megillet a túlcsorduló aratás!
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Biblia = egy olyan rendszer mőködését tartalmazza, amelynek megismerése és alkalmazása képes jobbá tenni az életünket!

ÁLDÁSÖZÖN — adakozás 2.

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL
AZ ÚR A LEGJOBB SZERELİ! — Az Úr dicsıségére szeretném megosztani a következı csodálatos bizonyságot,
ami február vége felé történt velem. Az autóm már nem
fiatal, de azért még jó állapotban van. Észrevettem, hogy
erıtlen és le is fullad. Ezután elvittem a szerelımhöz.
Rossz hírrel szolgált, miszerint a motorral van baj és szét
kell szednie. Az alkatrészek illetve a munkadíj kb. 70-80
ezer forintba, s további hibák javításával pedig a végöszszeg úgy a 120 ezer forintot súrolta volna. Elsıre nagyon
elkeseredtem, hiszen nem kevés pénzrıl volt szó. Elmeséltem anyukámnak, hogy mi
történt, aki éppen aznap ment a szokásos hétfıi alkalomra Ságvárra. Az alkalom után
telefonon elmondta, hogy a gyülekezetben kérte a Pásztort és a Testvéreket, hogy egy
akaraton imádkozzanak az autómért és kötözzék meg fölötte a gonosz munkáját. Ettıl
nyugodtabb lettem. Este én is kiléptem hitben és imádkoztam Istenhez, majd megvallottam, hogy az autóm rendben van, nem kell semmit rákölteni! Majd lefeküdtem.
Másnap érdeklıdtem a szerelımnél, aki jókedvően ennyit mondott a telefonba:
„Véletlenül megtaláltam a hibát, nem kell az autót szétszedni, sem költeni rá! Kész van,
jöhetsz érte!” Elmondta, hogy már éppen csukta volna le a motorháztetıt, amikor egy
kábelköteg félrecsúszott, és ekkor látta meg, hogy csupán egy törött csı okozta az autó
minden baját. Ezért a kis javításért nem is kellett fizetnem! Nagyon boldog voltam,
örömömben sírtam, annyira hálás voltam Istennek a csodálatos megnyilvánulásáért, amit
meg is köszöntem Neki! Az ember, ha rossz hírt hall, elsıre hajlamos elkeseredni. De az
én bizonyságom is csak azt erısíti, hogy Isten velünk van, és ha hittel kérjük, megadja
szívünk kívánságát. Ezúton is köszönöm Bor Feri pásztornak és a ságvári gyülekezetnek,
hogy közbenjártak értem Istennél! Az Úr áldjon Benneteket! — Beáta
FÉNY DERÜLT AZ IGAZSÁGRA — A napokban egy idıs házaspár
felszólítást kapott a kábeltévé szolgáltatótól, hogy 2009. április és
május hónapra fizessék meg az elmaradást. Távoli rokonom állította, nem tartoznak, mert 2009. márciusában szolgáltató váltás történt, de ık nem kötöttek új szerzıdést. Tanácstalanságukat látva, a
segítségükre siettem. Felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol ezt a választ kaptam: mivel a szolgáltatást 2009. május 4-én mondták fel,
ezért a májusi „elmaradást” nem kell befizetni, de az áprilisit mindenképpen. Nem hagyott nyugodni az eset, ezért pár nap múlva ismét felhívtam a céget.
Természetesen elıtte imádkoztunk az ügy tökéletes megoldásáért és azért, hogy jöjjön
elı az igazság. Az ügyintézı elıször hárítani próbált, hogy csak az ügyfélnek ad ki információt. Én viszont határozott voltam és elszánt, ami biztosan a hangomon is megmutatkozott. Nem információt kérek, hallgassák meg a panaszt! — mondtam. Ekkor illetékességbıl egy melléket kapcsolt. Itt ismét elıadtam az érveimet, hogy miért is nem tartozik
az „adós”. Miközben mondtam a „felmentı beszédemet”, a telefon túlsó végén hatalmas
csend volt. Még kérdeztem is: — Halló, van itt valaki? Már azt hittem, megszakadt a vonal,
amikor egy csendes hang megszólalt: — Olyan szépen sorolta az érveit, nem akartam félbeszakítani. Megnéztem közben az adott ügyet és töröltem az adósságot! Nem tartoznak,
mert nem is köttetett szerzıdés! Erre a válaszra számítottam, mégis lenyőgözött Isten
csodája, ahogy napvilágra hozta az igazságot! Halleluja! — Marcsi
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