SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL
Március 21. szombat, 14 óra – Som, Közösségi Ház – Labát Istvánné nyitó evangelizáció
Április 18. szombat, 12 óra – Siófok, Hotel Ezüstpart – Jim Sanders szolgálat
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el a gyógyító összejövetelre!
KOCSMÁBÓL GYÜLEKEZETBE! — Főképp a Karthago Együttesből ismert Takáts Tamás legendás énekes ma már maga is
hirdeti az Örömhírt. Itt áll a bizonysága: Mindig is volt bennem egy keresés. Elolvastam a Bibliát, jártam mindenféle
templomban, beszéltem különféle térítőkkel, de mindenütt
hiányzott vagy sántított valami. Épp a kocsmában söröztem,
odajött hozzám valaki… Elhívott a gyülekezetükbe. Ott éreztem először azt, hogy végre megtaláltam azt, amit oly régóta
kerestem! Ekkor hoztam egy döntést: elfogadtam és kijelentettem, hogy Jézus a megváltóm! Megváltozott az egész életem. Letettem a poharat… Ma pedig nyugodtan kortyolgatok, mert tudom tartani a mértéket. Nem leszek függő…! Forrás: www.sztarlimonade.hu
A GONDOLKODÁS MEGHATÁROZÓ! — Tudjuk az Írásokból, hogy az Ige megvallása
nagy fontossággal bír a hívő életében. Újabb kutatások kimutatták, hogy míg a megvallások 1%-ban hatnak a testünkre, addig a gondolkodásmódunk 99%-ban befolyásolja a
szerveink működését. Ezt tükrözi az az eset, amikor elcseréltek két leletet. A rákos beteg
kapta meg a jó jelentést, amit befogadva meggyógyult. Az egészséges sajnos elfogadta a
rossz jelentést és gondolatait ezen járatva hamarosan meghalt. Tehát nem véletlenül
kaptak utasítást a hívők az elme megújítására, mégpedig az Ige által. (Róm. 12,2)
HÁZASSÁG HETE — Az országos rendezvénysorozathoz már ötödik éve csatlakozik a
Békevár Egyesület. Ez évi programjaink a függőségkezelés jegyében a következők:
Február 9. hétfő, 17:45 óra — Ságvár, Általános Iskola, Petőfi u. 13.
Február 12. csütörtök, 17 óra — Balatonszárszó, Családsegítő központ, Fő u. 48.
Február 13. péntek, 17:30 — Nyim, Önkormányzat, Fő u. 65.
Február (szervezés alatt) — Som, Közösségi Ház, Ady u. 35/A.
Február 15. vasárnap, 15 óra — Juta, Könyvtár, Dózsa u. 29.
Bővebb infó és hangfelvételek: http://www.frigyklinika.hu/

JÉZUS AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?
AZ É LE T LE G F ON T O SA B B K ÉR D É SE : Ki az é l ete d U ra ?
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)
HITHUSZÁROK KÉPZÉSE! — SÁGVÁR: Ált. Iskola, hétfő 17.45; NYIM: Kultúrház, péntek 17.30
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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Az Úr Jézus szent vére nemcsak eltörölte valamennyi bűnödet, hanem folyamatosan tisztán, priuszmentesen is tart!

KERESZTÉNY HÍREK

Február 8-15. — a Házasság Hete jegyében!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2015. február

ISTEN KEGYELME NAGYOBB A FÜGGŐSÉGNÉL!
„Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy az Ő [Isten] kegyelme
az Őt félők [mélyen tisztelők] iránt.” — Zsoltár 103,11
Kilátástalannak tűnő helyzetekben az emberek
gyakran pótcselekvéshez folyamodnak, amelyből
akár függőség is kialakulhat. Egyre több helyen üti
fel a fejét az egyik családromboló fekély, a szenvedélybetegség valamilyen formája. Vannak, akik
szégyenükben igyekeznek takargatni ezt. Minél jobban kárhoztatják magukat, annál mélyebbre süllyednek, úgy, mint a lápon egyhelyben topogó ember.
Dicsőséges dolog, ha valaki felismeri a hibáit és
döntést hoz, hogy meg akar szabadulni azoktól.
Ha az érintett eljut ide, az már fél siker, de egyedül általában nem találja meg a biztos kapaszkodót. Támaszra van szüksége, mert egy agyagos partú árokból is reménytelen kijutni segítség nélkül.
A SZABADÍTÓ KEGYELEM — A függőség elnyomás alatt tart. Lehet ez internet, dohányzás, pornográfia, alkohol, drogok vagy szerencsejáték. Bármi legyen is az, Isten jóindulatából fakadó kegyelme az életedben nagyobb minden függőségnél! Kegyelmének ereje el fogja nyelni a függőségedet! Elérkezett a szabadulásod napja! Itt az idő,
hogy az Úr megszabadítson minden bűntudattól és kárhoztatástól, amellyel a vádló
bombázott. Aki folyton tudatában van a helytelen életvitelének, az büntetést vár, ennélfogva kárhoztatás alatt áll. Amikor elhiszed, hogy megigazult vagy a cselekedeteidtől függetlenül, a vádló kárhoztató hangja nem fog többé uralkodni az életed felett.
SERKENJ FEL! — Gyerünk! „Ébredjetek rá, hogy megigazultatok, és ne vétkezzetek!”
(1Kor. 15,34) A helyes hit helyes életvitelhez vezet. Hidd, hogy megigazultál, és el fogsz
kezdeni úgy élni, mint Isten igaz teremtménye. Lehet, hogy a kárhoztatás a legmélyebb
gyökér, de ma megtaláltad a megoldást. Egyszerűen hidd el, hogy te vagy Isten igazsága Krisztus véráldozata által, amely Jézus elfogadásakor tisztára mosott. Kezdj el
kárhoztatástól mentesen, szabadságban járni, amelyet Krisztus drága áron vásárolt meg
neked, és élvezd az áldásokat, amelyek az igazak fején vannak! (Péld. 10,6)
FOHÁSZ — Vedd segítségül ezt az imát: „Úr Jézus, köszönöm Neked a kereszt bevégzett munkáját! Köszönöm Neked, hogy a megváltás során kiontott szent véred eltörölt minden bűnt az életemből. Már belefáradtam a legyőzöttségbe és a vádló kárhoztatásába. Most átadom Neked az életemet és minden függőségemet! Te vagy az
Uram, Megváltóm és Szabadítóm! Megvallom, hogy Krisztus folyton tisztító vére által
ma Isten igazsága vagyok Krisztusban. A Szent Szellem azért lakozik bennem, hogy
természetfeletti erejével és hatalmával minden nap emlékeztessen arra, hogy Isten
igazsága vagyok Jézus Krisztus kiontott vére által. Így mindenkor bűntudat, kárhoztatás és kisebbrendűségi érzés nélkül járulhatok Isten elé. Ámen!”
Forrás: Joseph Prince
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Az Úr Isten Szelleme van énrajtam [Jézuson] azért, mert fölkent engem az Úr…, hogy
a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást. — Ésaiás 61,1
A fenti vers a Messiás kegyelemmel teljes eljövetelét vetítette előre, ami két évezrede már valósággá vált. A következő bizonyság minden szenvedélybeteg számára erőteljes útmutatást nyújt.
KÁRHOZTATVA — Egy függőségben szenvedő ember élete elkezdett gyökeresen megváltozni, amikor
elfogadta Jézust, mint Urát és Megváltóját. Annak
ellenére, hogy újjászületett Krisztusban, még mindig
küszködött az alkoholfüggőségével. Sok éven át
ivott, és egy nap sem telt el anélkül, hogy ne fogyasztott volna alkoholt. Minden esetben bűntudata
volt, amikor a pohár után nyúlt. Kárhoztatva érezte
magát, és folyamatosan hallotta az ördög vádló
hangját, amint ezekkel a szavakkal bombázta őt:
„Hogyan nevezheted magad kereszténynek? Nézz
magadra, még mindig iszol! Add fel! Nem vagy méltó
arra, hogy keresztény legyél! Mekkora képmutató vagy!” Állandóan hallotta ezeket a
vádakat, és minél többet hallotta azokat, annál jobban ivott. Próbálta összeszedni
minden akaraterejét, hogy legyőzze ezt a pusztító szokást, de egyszerűen önerőből nem
volt rá képes. Tudta, hogy a teste Isten temploma, aki őbenne lakozik. Őszintén akarta
az Urat dicsőíteni a testével, de nem volt rá ereje, hogy abbahagyja az ivást. (1Kor.
6,19-20) Egyfolytában kárhoztatta magát, és már arra készülődött, hogy feladja.
MEGIGAZULVA — Majd hallott egy prédikációt arról, hogy a Szent Szellem azért vett
lakozást az újjászületett hívő szívében, hogy emlékeztesse őt az Isten előtti igaz státuszára. (Ján. 16,10) Minél jobban megértette, hogy Jézus Krisztus szent vérének tisztító ereje által megigazult, a viselkedése annál jobban kezdett felzárkózni ahhoz, amit
hitt. Tehát elkezdte minden nap imádkozni: „Isten igazsága vagyok Jézus Krisztus
véráldozata által!” Reggelente a tükörben nézve magát, megvallotta: „Egy megigazult
embert látok a tükör előtt állni!” Még akkor is ezt vallotta, amikor engedett az alkohol
kísértésének: „Isten igazsága vagyok Krisztus által. Az Úr még most is igaznak lát engem
a szent véren keresztül!” Ez a hívő tényleg elhitte, hogy megigazult a szent vér tisztító
munkája által, nem amiatt, amit ő tett, hanem amiatt, amit Jézus tett érte. Minél
jobban hitte, hogy Isten igazsága, annál jobban halványult el az alkoholfüggőség ereje.
A KEGYELEM EREJE — Elkezdte érezni azt a természetfeletti erőt ahhoz, hogy rövid
időn belül lecsökkentse a napi adagját. Majd kezdte felcserélni a vádló hangját a Szent
Szellem hangjával, amely kijelentette: „Isten szemében megigazult vagy! Isten olyan
igaznak lát téged, mint Krisztust!” A Szent Szellem hangja egyre hangosabbá vált, amíg
teljesen kiszorította a vádló hangját. Végre nem hallotta többé a kárhoztatás hangját,
csak a megigazulásét. Egy nap felébredt, és azt vette észre, hogy az alkohol utáni vágya
teljesen eltűnt! Megszabadult ettől a pusztító szokásától egyszerűen azáltal, hogy a
Szent Szellem hangjának hitt és Isten igazságaként látta magát minden nap. Csupán
az, hogy hűséges volt a hitben és az igei megvallásban, azt eredményezte, hogy felszabadult a kegyelem ereje az életében, amely az alkohol utáni vágyát eltüntette.
A megigazultság-tudat ugyanis helyes életvitelt eredményez!
Forrás: Joseph Prince
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A Szent Szellem megfeddi a világot a bűn tekintetében, a hívőket pedig emlékezteti a szent vér megigazító munkájára!

A KEGYELEM, MINT A FÜGGŐSÉG ELLENSZERE

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL
IGAZGYÖNYGYÖK — Amikor először vettem kezembe a „Békevár
— Családi fészek és mentsvár” című sorozat első kötetét, az első
gondolatom az volt, hogy ha ez a könyv belül is olyan gyönyörű,
mint kívül, akkor valóban egy igazgyöngyöt tartok a kezemben.
Nem csalódtam. Ahogy olvastam benne Isten Igéjét és a hozzá tartozó történeteket és magyarázatokat, úgy éreztem, hogy egy nálam lévő cérnára egyenként fűzöm fel a gyöngyszemeket. Boldog
vagyok, mert ma már hosszú gyöngysorom van Isten Igéiből. A második kötet, és természetesen Isten Igéje, teljes mértékben meggyőzött engem arról, hogy a házasságot csak ebben, az Istentől jövő igaz szeretetben szabad élni. Én sajnos régen elváltam, de ha akkor ismertem volna Isten Igéjét, a gonosz
munkáit és a hatalmamat Krisztusban, biztos vagyok abban, hogy minden másképp alakult
volna. A könyvek elolvasása után elhatároztam, ha nekem nem adatik meg a szeretettel
teljes házasság, akkor inkább élek egyedül, mint rossz párkapcsolatban. Ebből nem engedek, nem cserélem az aranyat rézre. Áldjon az Úr Benneteket! — Ágnes
BABÁT VÁRUNK — Egy Bükk-hegységi zsáktelepülésről írta az újjászületett református testvérünk, akinek az üdvösség- és táplálékforrása a Békevár Portál: A megérkezést
követően elkezdtem olvasni az első könyvedet, és alig tudom letenni, amikor abba kell
hagynom. Mindenképp el szeretném olvasni a két könyvet kislányunk megérkezéséig,
akit február 25-re várunk. Kinyilatkoztatom Jézus nevében, hogy komplikációmentesen
és Isten szent időzítésében, természetfeletti módon fogom világra hozni gyermekünket.
Minden nap táplálom magam Isten Igéjével és növekszem a hitemben. — Linda
MARADANDÓ MŰ — Őszinte gratulációm a Családi fészek és mentsvár című könyved
megszületése kapcsán. Teljes szívemből örülök e könyv létrejöttének! Olyat tettél,
ami odafelvaló, maradandó és örök. Köszönöm, áldott vagy! — Imre
AZ ÚR HELYREÁLLÍTÁSA — Köszönöm nektek a „Békevár” könyvet! A feleségem olvassa az első kötetet, s máris nagyon sok változást tapasztaltam az életében. A gyülekezetbe is jár azóta és a fiunkat is hozza magával. Én ezt előtte nem tudtam elérni. Azt
tudtam, hogy az Úr visszahozza a családomat arra az útra, amelyen közösen elindultunk, csak azt nem, hogy mi módon. Nejem már a szolgálatban is részt vállal! — Laci
ÉLETEK VÁLTOZNAK — Már olvasom a könyvedet, és nagyon-nagyon tetszik. Olyan,
mintha itt lennél, mintha a saját szavaid ugranának ki a sorokból. Nagyon sok embernek
fog segíteni ez a könyv! Céllal érkezett, ahogy írtad: üdvösség és életek megváltozása.
Csodás, hogy engedelmes voltál az Úr késztetésének, hogy létrehozz egy ilyen kiadványt. Az is nagyon jó, hogy nincs túlmagyarázva, könnyen megértheti még az átlagos
ember is. Gondolom, ez is egy fő szempont volt. Kérem az Urat, hogy mutassa meg,
hogy kinek adjam át olvasásra, mert át fogom adni, miután elolvastam. Köszönöm az
Úrnak, hogy ez előjöhetett. Nagyon jó, és hiszem, eljut oda, ahová kell. — Éva
MAGAMRA ISMERTEM — Elolvastam a könyvedet, nagyon tetszett. Fontos könyv! Volt
benne olyan, ami velem is előfordult. Például korai asszony koromban összevesztünk a
férjemmel és haza akartam költözni. Anyukám meg azt mondta, hogy nem, még lesz
több ilyen is! S igaza volt. Több dologra is magamra ismertem benne. Több minden velünk is megtörtént a hosszú évek alatt. Jövőre 30 éves házasok leszünk! Tetszett az is,
hogy humoros a könyv, tehát nem száraz. Benne van az egyéniséged. — Éva
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