SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVİ ESEMÉNYEIBİL
Április 20. szombat, 13 óra – Siófok, Ezüstpart Hotel – Jim Sanders gyógyító alkalma
Május 12. vasárnap, 15 óra – Ságvár, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista
A „Gyógyulás napjára” - felekezettıl függetlenül - hozzátok magatokkal a betegeket!
KALENDÁRIUMI ÉVFORDULÓK — JELES NAPOK
Jézus Urunk halálának idıpontja az idén — pár napos eltéréssel — nagyon közel esik
húsvéthoz. Az evangéliumi adatok és a csillagászati számítások alapján arra a következtetésre jutottak a kutatók, hogy a Megváltónkat 33. április 3-án feszítették keresztre.
Az Azusa utcai ébredés 107. évfordulójára emlékezünk április 9-én. A Szent Szellem
tüze oly mértékben szállt le 1906-ban Los Angelesben, hogy akik ott átélték az Isten erejével való találkozást, magukkal vitték a lángot. Az egyháztörténet egyik legfontosabb
eseményeként tartják ezt számon, és több felekezet vezeti vissza ide gyökereit. Errıl
bıvebben a következı weboldalon lehet olvasni: http://bekevar.x3.hu/azusautca.htm
AKI MARAD, AZ HALAD — AKI KIMARAD, AZ LEMARAD!
Minden hívınek kijelentéssel kellene rendelkeznie arról, hogyha elmaradna a gyülekezetbe járástól, akkor milyen veszteség érné ıt. Elegendı lenne már annyi megértéssel rendelkezni,
hogy az Ige az élet! És az élet forrásáról vágja le magát az, aki a rangsorában nem az Urat
helyezi az elsı helyre. Így értéktelenné válik az élete és közben szellemi csecsemı marad. Az
Úrban felnövekedve komoly fenyegetés vagy az ördög számára! Ezért a gyülekezetbe járás
akadályai mögött ıt lásd a háttérben. Mindenáron szeretne kiszaggatni a helyedrıl, hogy ne
ismerd meg a Krisztusban kapott hatalmadat és kudarcokkal teli életet élj. Aki nem ismeri fel
ezt és elhagyja a rendelt helyét, az valójában áldozattá válik. Aki nem tiszteli az Urat, az a
szívének megkeményedése miatt könnyen távol maradhat a gyülekezettıl. A helyét elhagyó
hívı pedig könnyen az ördög játékszerévé válik. Van lehetıség a visszatérésre, ehhez az Igét
kell rendszeresen olvasni. Jézus is megintette az İt vendégül látó Mártát, akit a fizikai dolgok
jobban érdekeltek. Az İ lábainál a szavait hallgató Mária elismerése példaértékő: — A legjobb
részt választottad! Bármi mástól hasznosabb és gyümölcsözıbb az Ige! A legnagyobb
szükségünk az örök Igére van, amit el nem veszíthetünk. (Luk. 10,38-42)
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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Ne csak egyszerő gyülekezetbe járó legyél, hanem te légy maga a Gyülekezet, mert Krisztus Testének a katonája vagy!

KERESZTÉNY HÍREK

Akié a Fiú, azé az isteni fajta élet!

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

A SZENT VÉR OL TALMA
„Aki [Jézus] Önmagát adta érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és
[vérével] tisztítson magának egy saját népet, jó cselekedetekre igyekezıt.” — Titus 2,14
„Ez azon szövetség vére, amelyet Isten számotokra rendelt.” — Zsidó 9,20
A Jóisten rendelt egy szent vért, hogy a
földön élı bőnös embert ez által megtisztíthassa. Amikor Jézus drága szent vére betakarja
a szövetséges népet, onnantól kezdve semmilyen fennhatósága nem marad az örök ellenségnek, a sátánnak a hívı élete fölött.
Isten Fia a szent vérével tisztított magának
egy tulajdon népet, amit a Gyülekezet foglal
magába. A szent vér oltalma van az újjászületett
hívık felett, akik Jézus tulajdonába kerültek, a
Fiú fennhatósága alá tartoznak. Aki befogadta a
Fiút a szívébe, azé az élet! (1Ján. 5,12)
Az ószövetségi véráldozatok minden egyes esetben a golgotai véráldozatra mutatnak
elıre. Az Atya a hit szemeivel azt a szent vért látta, ami majd a Golgotán fog értünk
kiontatni. Kijelentéseket kell vennünk ezekbıl, mert a véráldozatok minden esetben elıképei egy szent, szeplıtelen és örökre szóló krisztusi véráldozatnak. (Zsid. 10,1)
A szent vér oltalmát jelképezı elsı feljegyzett eset az, amikor Isten az Édenkertben állatbırbıl készített ruhákba öltöztette a bőnbe esett emberpárt. Ehhez ugyanis
egy állat életét kellett kioltani, tehát vérnek kellett kifolynia. (1Móz. 3,21)
Késıbb a Teremtı a zsidó nép számára elrendelte a pászka ünnepét, amelyben a
szent vér, mint oltalom jelent meg ószövetségi elıképként. (2Móz. 12,7) Izrael népének a fogságból történı kiszabadulásához Isten Egyiptomra a tizedik csapást mérte,
amelynek értelmében minden elsıszülött életét veszti. (2Móz. 12,12-13)
De Isten a választott népének egy oltalmat biztosított e csapás alól. Egy bárány
leölését rendelte el családonként. A vérrel meg kellett hinteni a két ajtófélfát és a
szemöldökfát. Ez jelül szolgált a pusztítónak, hogy a vérrel megkent ajtó küszöbét
nem lépheti át. Ahol ezt megtették, ott az elsıszülöttek életben maradtak.
Ugyanezt megtehetjük mi is, mert számunkra a Bárány szeplıtelen, szent vére
adatott oltalomként. Vegyünk bátran a ‘szent vérbıl’ és jelöljük meg azzal az életünk
‘ajtófélfáit’ és ‘szemöldökfáit’, s akkor a pusztító nem léphet be hozzánk. Megjelölhetjük
a határvonalat, hogy eddig és ne tovább! Az életünket nem érintheti a gonosznak
semmilyen munkája, mert a mezsgyén belül az Úr Jézus szent vére uralkodik!
Neked is körbe kell venned az életedet a szent vér vonalával! Az izsóppal — ami a
szíved hite és a szád szavai —, meg kell húznod a vérvonalat az életed körül. Ki kell
jelentened, hogy a megjelölt terület Istenhez tartozik! Megszentelt föld az, ahová az
ellenség a lábát be nem teheti! Mindezt Jézus nevében kell hitben megvallanod!
Ajánlott imádság: „Veszek a szent vérbıl” — www.ksze.org > Online könyvek > Kék imakönyv
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„Te pedig szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol.” — Zsoltár 22,3
Az ószövetségben Izrael népe is ajánlott
fel áldozatokat Isten dicsıségére. Az oltárra
csak ép, makulátlan állatot volt szabad helyezni. Mivel ez az elv ma is érvényes, így az
újszövetségben mi is dicsıíthetjük az Atyát az
adakozásunk által. A jólét különbözı formái
Krisztusban a hívıkhöz tartoznak, a fizikai javainkkal pedig megdicsıítjük az Atyát.
ISTEN DICSİÍTÉSE — A harmadik adakozási mód Isten dicsıítése anyagi áldozattal.
Isten az İ népe dicséretei között lakozik,
tehát szereti a szívbıl jövı dicséreteinket. (Zsolt. 22,3) Ha mi dicsérjük İt, mellénk
áll és érvényt szerez a jogainknak. (Zsolt. 9,1-5) Amikor Isten dicsıítéseként elkezdesz adakozni, akkor bizony pozitív fordulat áll be az anyagi életedben.
A dicséret egy hatásos eszköz Isten erejének a felszabadítására. A dicséret az
adakozás alapelvével kombinálva pedig egyenesen verhetetlen. Dávid nagyon magasra
emelkedett ilyen módon. Juhászfiúból Izrael királya lett. Igen jómódú, Isten szíve szerint
való ember volt. A templomépítésre óriási összeget adományozott. Honnan kapta ezt a
gazdagságot? Isten adott neki képességet a gazdagság megszerzésére. (5Móz. 8,18)
A mennyei bankba elhelyezett betéteket lehet kombinálni és így sokkal nagyobb
áldásban részesülhetnek a befektetı hívık. Kenneth Copeland az egyik alkalom-sorozata elıtt kapott egy kijelentést az Úrtól, hogy a szolgálata fordulópontjához érkezett.
Csak azt nem tudta, hogy most megy a völgy felé, vagy épp emelkedik fölfelé.
Az összejövetel elsı estéjén mindössze nyolc fı jelent meg, és az adományos dobozban mindössze 4 dollár 25 cent lapult. A kismértékő érdeklıdés zavarta ıt, de az Úr
bátorítólag szólt a szívéhez: „Bennem higgy!” A következı este némi javulás történt,
növekedett a létszám és 33 dollárra emelkedett a persely tartalma.
Az Úr egy kérdést intézett hozzá: Hiszed, hogy az újszövetségben Jézus fogadja a
tizedet az imádás céljára? (Zsid. 7,8) Jézus a tizedünkkel istentiszteletet tart — ahogy
az Ószövetségben is feltették az oltárra —, és az kedves illatként felszáll Isten elé.
Így buzdította Isten Szelleme a prédikátort: „Adj tizedet a szükséges teljes összeg
után! Azon összeg után, amire szükséged van, ami még nincs a birtokodban. A perselyben levı 33 dollár éppen meg is felel erre a célra.” Copelandnak komoly hitre volt
szüksége ahhoz, hogy mit kezdjen a 33 dolláros adománnyal. Élelmet vegyen magának, vagy inkább befektessen Isten királyságába?
Tudvalevı, hogy a 33 dollárból a tized-kötelezettsége 3,30 dollár. De ı kombinálta a
két befektetést. A tized mellé a fennmaradó 26 dollár 70 centet is elhelyezte a mennyei
bankba, mint Isten dicsıítésére szánt összeget. A két befektetésformát egyesítette, és az
Úr felettébb megáldotta ıt. A hétvégén dugig volt a terem, és természetesen ez volt a
legeredményesebb adomány is a szolgálat-sorozatában.
Más esetben az egyik evangélista aratása elapadt. A pásztora éppen arról tanított,
hogy az adakozás a kulcs az elapadt forrás megnyitására. (Luk. 6,38) Adni kell abból,
ami van. Örömtıl ragyogó arccal osztotta szét a ruháit. Adakozásával Istent dicsıítette
meg. Az esti alkalmon pedig odament hozzá az egyik testvér és átnyújtott 200 dollárt.
Isten helyezte ezt a szívére, mert az evangélista a szükségét senkivel nem osztotta meg.
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Mindazt, amit mi hívık el tudunk hinni a szívünkben, azt Isten természetfeletti módon meg tudja cselekedni!

ÁLDÁSÖZÖN — adakozás 3.

AZ IMAVÁLASZ ÁTVÉTELE
„És ez az a bizodalom, amellyel ıhozzá vagyunk… És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tıle. — 1János 5,14-15
Meggyızıdésem, hogy a legtöbb esetben nem az
Én szólok hozzád és Te válaszolj!
imával és nem is a hittel van a baj, hanem a kézbesítés körül adódik probléma. Úgy tőnik, az átvételrıl
kevesebb a tanítás, mint az ima más területeirıl.
Hiszem, hogy az e sorokban rejlı világosság gyökeresen meg fogja változtatni az imaéletedet.
A következı történet tanulmányozása közben
fény gyúlt a szívemben. Egy alig 40 éves misszionárius rákos betegségben szenvedett. Annyira súlyos
volt az állapota, hogy már magatehetetlenül feküdt.
Jób 13,22
Hagin elment hozzá és órákat imádkozott mellette.
Egyszeriben csak az ágy végénél megjelent az Úr Jézus. Isten kegyelmébıl egyedül Kenneth Hagin kapott betekintést a szellemi világba, a beteg semmit nem látott
ebbıl. De elmondta neki: Jézus eljött, hogy meggyógyítson téged! İ személyesen jött
átnyújtani a megnyilvánulást, hogy a gyógyulása valóságba jöjjön az életében.
Hirtelen olyat tett a beteg, amire senki nem számított. Felpattant és odament az
ágy végéhez, ahol Jézus jelenlétét érezte. Az Úr kezében volt valami furcsa edényszerő
dolog, amit felé nyújtott. Valószínő, a gyógyulását eredményezte volna, ha átveszi azt.
A beteg szintén nyúlt érte, de egy pillanat múlva a keze lehanyatlott.
Majd leült a székre és elkezdett siránkozni: — Nem tudom átvenni a gyógyulásomat!
Hagin biztatása ellenére ez az eredménytelenség háromszor megismétlıdött. Végül
Jézus szomorúan azt mondta: — Eljöttem, hogy meggyógyítsam, de ı nem hagyta! Pár
nap múlva a mennyei dicsıségbe költözött, pedig még sok feladata lett volna a földön.
Isten akarata az, hogy meggyógyítsa az embereket? Igen! Isten meghallgatta
Hagin imáját? Igen! Isten nem csak meg akarja gyógyítani az embert, hanem képes is
rá a Szent Szellem ereje által. A tiszteletes hittel imádkozott és Jézus egy természetfeletti megnyilvánulásban eljött a beteghez. Személyesen akarta kézbesíteni a kezében
tartott kis tárgyat, de a beteg valamilyen okból nem volt képes átvenni.
Ez a misszionárius lerombolta Kenneth Hagin hitének a hatását a rossz megvallásával,
hogy ı képtelen átvenni a gyógyulását. Azt nem tudni, hogy miért, de ennek számos oka
lehet: bőntudat, kárhoztatás, aggódás, méltatlanság érzés, stb. Ha gyengeséget, kételyt,
kudarcot, félelmet vallunk meg, akkor hamarosan ugyanarra a szintre fogunk kerülni.
Jézus két évezrede kifizette a gyógyulásunk árát! A megtört teste által birtokolhatjuk
ma a szent egészséget! A személyes látogatásából is kitőnik, hogy az Úr Jézus mennyire
óhajtja az egészségünket. Te is nyúlj ki a hited kezével és vedd át a gyógyulásodat! Már
az ima végén ragadd meg a hiteddel a választ a következık alapján. (Márk 11,24)
A megvallásaid mögött Jézus áll, aki cselekszik. (Ján. 14,14) A Jézus nevében elmondott imád az İ kezébe kerül és könyörög az ügyedben az Atyához. A Fiú közbenjárását az Atya mindig megválaszolja, mert İrá tekint, s nem rád! (1Tim. 2,5) A
mennyei Atyánk tehát választ ad az imánkra, s velünk együtt örvendezik. (Ján. 16,24)
Nem az elhangzott ima a meghatározó, hanem az, amit utána kimondasz! Annyi imát
romboltak le már a keresztények és a többségüknek sajnos nincs is róla tudomása. Állj
biztosan és szilárdan az igei alapokon. (Ján. 11,42) A hitimáid megválaszolást nyernek,
de a kézbesített imaválasz átvételérıl magadnak kell gondoskodnod!
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