SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL
Szeptember 20. vasárnap, 15 óra – Nagyberény – Horváth Bernadett evangélista
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el a gyógyító összejövetelre!
SÉTÁLÓ EVANGELIZÁCIÓ — Augusztus 15-én délelőtt utcai evangelizációs munkát
végzett Ságvár, Som és Nyim községekben a Budapestről érkezett 6 fős munkacsapat,
amelyhez a helyi gyülekezetek tagjaiból is csatlakoztak jónéhányan. A nyitott szívű
emberekkel együtt imádkoztak és az üdvösség felkínálásával invitálták őket a menny
Királyságába. A szolgálat végeztével közösen fogyasztották el az ínycsiklandó ebédet.

IDŐVÉGI JELEK — A héber naptári év utolsó napja idén szeptember 13-ra esik. Ez egyben egy Smita év, amit Isten áldásnak szánt, de az ellenkezőjére is fordulhat az, ha nem
vagyunk összhangban az Úrral. Ezt az ötven esztendőnként ismétlődő Jubileumi év követi.
A héberek a hétszer hét éves szombatév után következő ötvenedik évet jubileumi esztendőnek hívják, ami meglepetéseket is tartogathat. A körvonalazódó vészjelzések alapján
számítani lehet arra, hogy ez év őszén ismét súlyos eseményekkel szembesülhet a világ.
Napfogyatkozás — Szeptember 13-án az év harmadik, nagyfokú részleges napfogyatkozására kerül sor, amely hazánkból nem lesz látható. Az égi jelenség az Antarktisz egy
részén, Afrika déli részén és Madagaszkár déli felén lesz megfigyelhető. Ezt a napfogyatkozást egyesek a világra kiható súlyos események előjeleként tartják számon.
Holdfogyatkozás — Szeptember 28-án az év utolsó fogyatkozása egy teljes holdfogyatkozás, amely Magyarországról is megfigyelhető lesz közvetlenül az éjfél utáni órákban. A látványt élvezhetik Európa-szerte, Afrika, Észak- és Dél-Amerika valamint a KözelKelet lakói. Ez a fogyatkozás épp egy zsidó ünnepre, a lombsátorok ünnepére esik.

JÉZUS ÉL ÉS HAM AROSAN V ISSZATÉR!
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)
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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Hirdessük, hogy van egy Név, amelynek segítségével ki lehet menekedni a világra közelgő súlyos megpróbáltatásokból!

KERESZTÉNY HÍREK

Sokkal később van, mint gondolod!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2015. szeptember

KIHIRDETEM… 1.
„Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő parancsait,
figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására.” — Zsoltár 103,20.
1. Lenyűgöző áldások áradnak az életemre.
Robbanásszerű változások előtt állok. Isten magasabb szintre emel, mint valaha, így túláradó növekedésben lesz részem. Meglátom Isten jóindulatának korlátlan, mindent felülmúló nagyságát.
2. Isten hűsége követ, ezért nem aggódok,
nem kételkedem. Teljes bizodalmam van a menynyei Atyámban, mert Ő soha nem hagy magamra.
Ő utat készít nekem, a szívembe adott kívánságokat megragadom, hogy betölthessem az Ő tervét.
Az Úr Jézus mindent jóra fordít, Ő ura a helyzetnek, ezért képes győzelemre vinni. Erő, bölcsesség és békesség adatik nekem. Atyám kárpótol és
igazságot szolgáltat a számomra, Jézus nevében.
3. Rendelkezésemre áll a kegyelem napi adagja. Telve vagyok odaszánással és
erővel. Semmi sem túl nehéz a számomra Isten oldalán. Minden akadályt legyőzök, és
fényesebben jövök ki a megpróbáltatásokból, mint előtte voltam. A kegyelem az, ami
átsegít a sötétség völgyén, mert Isten szeret engem. Ő a kezembe adja a jegyet a szabadulásomhoz és álmaim megvalósításához. Megadja a kegyelmet, hogy bátran lépjek.
4. Soha nincs késő valóra váltani Isten terveit az életemben. Nem szalasztom el a
lehetőségeket. Ő most készít fel, és hamar rám árasztja a kegyelmét. Ez az én időm,
megragadom a lehetőségeket. A hátráltatást nem akadálynak tekintem, hanem egy
olyan lehetőségnek, amely közelebb visz az álmaim megvalósításához.
5. Túlcsordul a szívemről a dicséret és a hála azért, amit Isten tett értem a golgotai megváltásban, és amit Ő jelent a számomra. Ő áldott meg lehetőségekkel és jóindulatával. A jóra tekintek és hálát adok mindazért, amim van. Számomra minden nap
Istennek egy ajándéka, ennélfogva igen nagyra értékelem az életet.
6. A hit öröksége van az életem felett. Áldást halmozok fel a jövő nemzedék számára. Kiváló és hiteles életet élek, ezért mások is követni akarnak. Isten bősége vesz
körül. Úgy élek, hogy másokat felemeljek és győzelemre segítsek!
7. Istennek nagyszerű terve van velem, Ő irányítja az életemet. Mindent a javamra munkál, szent időzítésben áttöréseket hoz. Egyetlen csalódás miatt sem torpanok
meg, folyamatosan előre lépek Isten útján. Nem engedem, hogy a keserűség gyökeret
verjen, ekképpen összeáll a kép, amit az Abbám festett a számomra az Ő céljairól.
8. Semmi nem hiúsíthatja meg Isten tervének magvalósítását az életemben. Atyámnak kidolgozott megoldásai vannak a problémáimra. Ő előre kimunkálja a megfelelő emberekkel való találkozást, a kapcsolatokat, helyzeteket. Isten terve beteljesedik az életemben! Ő mindent jóra fordít, s a világ minden pontján vannak emberei.
Forrás: Joel O.
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„És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet;
és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne.” — 1János 4,16.
„… amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve
meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.” — 1Korinthus 2,9.
TUDATOSÍTSD! — Teljesen bizonyos, hogyha mi
tudatosítjuk magunkban azt, hogy Isten milyen hatalmasan szeret bennünket, akkor jó dolgok fognak
velünk történni. A Zsoltár 103,3 versében vizsgáljuk
meg a sorrendet. Először van a bűnök eltörlése, és
ezt követi a gyógyulás! Sajnos sok hívő a bűntudat
miatt szenved különböző betegségekben. De ha tudatában vagyunk annak, hogy mi igazak vagyunk, mert
a bűneink el vannak törölve, akkor jönnek a szabadulások. Más szavakkal, amint tudatában vagyunk annak, hogy Isten szeretete által minden bűnünk eltöröltetett a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában,
akkor az összes betegséget gyógyulás váltja fel. A tünetek egyszerűen eltávoznak.
SZABADULÁS — Tudjuk azt, hogy a bűntudat és a kárhoztatás pusztító, de ezt az
Evangélium ereje képes ellensúlyozni. Isten kegyelmének és megbocsátásának a jó híre
az, ami megszabadít mindattól, amit az ember piszkosnak érez, és ami őt kárhoztatás
alatt tartja. Ez megadja az erőt, hogy kitörjön a kárhoztatás és a bűntudat ördögi
köréből. Sajnos igaz az a tény, hogy a bűntudat és a kárhoztatás állandósítja a bűn
körforgását. Ezzel szemben a kegyelem és a szent vér ereje, valamint a megigazultság
szabadságot biztosít. Jézus azt mondta a házasságtörő asszonynak, hogy nem ítéllek
meg, de többet ne vétkezzél. (Ján. 8,11) Ezen kívül még több olyan igehely is van, ami
azt írja, hogy a továbbiakban ne vétkezzél. Tehát volt egy olyan helyzet, ami Isten
szemében nem volt kedves. Ezzel az illető szembesült, és Jézus maga is mondta, hogy
nem ítéllek el, de ezt a tevékenységet hagyd abba, mert így leszel kedves Isten előtt.
FELÜLKEREKEDNI — A bűnön való felülkerekedéshez szolgáló erő a kárhoztatásmentesség ajándékában található. Tehát, ha felismerjük azt, hogy az Úr nem kárhoztat bennünket, akkor ez egy erőt ad nekünk arra, hogy felülkerekedjünk azon a helyzeten, ami esetleg terheli és uralja az életünket. Isten eltörölte minden bűnödet, és
ezt a jótéteményt soha ne felejtsd el, és azt se, hogy többszörös örökségben részesültünk. Élvezhetjük a szent örökségünket, ami a drága véren lett megvásárolva. Minden
napon áldjad az Urat a jótéteményeiért és az áldásaiért!
ÁLDÁSÖZÖN — A jó dolgok azokkal fognak történni, akik hiszik, hogy Isten szereti
őket! — szólt Jézus Joseph Prince-hez. Te hiszed, hogy Isten szeret? Egy igen erőteljes
kijelentés ez, hogy azokkal történnek a jó dolgok, akik hiszik, és tudatában vannak annak, hogy Isten szereti őket! A jó dolgok megtörténte nem függ attól, hogy ki vagy, mi a
végzettséged és mi a foglalkozásod. Isten nem erre tekint. Ezek mind földi dolgok.
Csupán csak azért történnek meg a jó dolgok, mert elhiszed azt, hogy Isten végtelenül
szeret téged. Ő akkor is állandóan szeret, hogyha olykor elvéted. Isten másként szeret,
mint az ember. Az emberi szeretet ugyanis feltételes, az isteni szeretet viszont feltétel
nélküli. Itt szeretném megjegyezni, hogy az agapé isteni fajta szeretet teljes
mértékben Isten kegyelmén és Jézus áldozatán alapul. Ezért Isten szeretete mindig
örök, mert a mennyben minden örökkévaló.
—bf—
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Isten mérhetetlen szeretete 2 évezrede a kereszt munkájában nyilvánult meg, amikor feláldozta értünk egyetlen Fiát!

„ISTEN SZERET” TUDAT

AZ AGAPÉ MÉRTÉKE
„A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden
szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen
beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.” — Efézus 3,18-19.
AGAPÉ MEGISMERÉSE — Az efézusi
A kereszt a SZERETET szimbóluma is!
gyülekezet volt annak idején a legszellemibb gyülekezet, de ennek ellenére
Pál mégis imádkozott értük. Vajon miért? Azért, hogy a hívők megérthessék
az agapé szeretet mélységbeli kiterjedését, hogy így egy stabil alapon megállhassanak. Látod a fenti versben Jézus
keresztjének a körvonalait? A szélesség,
hosszúság, magasság és mélység a kereszt négy sarkára mutat! Pál a hangsúlyt Krisztusnak a felénk irányuló szeretetére helyezi. Az Írás egyértelműen kimondja, hogy Isten egyenlő a szeretettel.
(1Ján. 4,16) Tehát nem a mi Krisztus felé irányuló szeretetünkről szól, hanem arról a
magasabb rendű szeretetről, ami Istentől és Krisztustól áramlik felénk. Pál abból a
célból imádkozott, hogy a hívők megkapják a kijelentést Krisztus szeretetéről.
SZERETET EREDMÉNYE — Az agapé szeretet megismerésének az eredménye az,
hogy a hívők beteljesedjenek Isten egész teljességéig. A teljesség szó a görögben jelenti
a bőséget és a nagy mennyiséget is. Tehát bőségben teljesedjetek be Isten szeretetével, és nagy mennyiségben öleljétek kebletekre az isteni fajta szeretetet. Egyesek cselekedetektől várják ezt a beteljesedést, hogy majd ők tesznek valamit érte és ezért
Isten szeretni fogja őket. De a Biblia nem erről ír és a megváltás sem erről szól. Az Írás
azt mondja, hogy amikor megismerjük Krisztus szeretetét, akkor beteljesedünk ezzel az
agapé szeretettel. Tehát feltétlenül meg kell ismerni ezt a szeretetet. Pál tovább
megy, és azt mondja, hogy Isten véghetetlen bőséggel cselekszik, feljebb, mint kérjük
vagy elgondoljuk. (Ef. 3,20) Mi alapján? A bennünk levő isteni erő által. Isten attól a
pillanattól kezdve naggyá válik az életedben, amikor megismered az agapé szeretetet.
Ő nemcsak mérték nélkül vagy bőséggel fog adni, hanem egyszerre mindkettőt: mérték
nélküli bőséggel. Ő így fog adni mindenből! Mindennél feljebb ad, mint amit el tudnánk
gondolni vagy tudnánk kérni tőle, mert a saját „okos dobozunk” gyakran állít korlátokat
és behatárol bennünket különböző dolgokban, de ezt nem szabad eltűrni.
NYITOTT ÁLDÁSKAPUK — Imádkozhatsz azért, hogy az Úr adjon arról kijelentést,
hogy az anyagi forrásunk nem a munkahelytől függ. A mi ellátásunk forrása Isten, egy
jó munkahelyen vagy természetfeletti ellátáson keresztül. Tehát nem szabad kihagyni a
láncolatból az ellátást biztosító Istent. Amikor megismered Isten irántad való szeretetét, gondolhatsz nagyot, kérhetsz Tőle óriásit, de számíts arra, hogy Ő olyan mértékben
fog adni, hogy azt még meg is fogja toldani. Nem lesz rövidzárlat a mennyben attól,
hogyha hogy ha hatalmasat kérsz. Minden további nélkül Isten oda tudja adni neked az
elképesztő nagyot is, s ez egyedül a mi hitünkön múlik. Ennek ellenére vannak, akik a
saját, Isten iránti szeretetükkel dicsekszenek és így bizakodnak az áldásban, hogy majd
abban részesülnek. De amikor felfogod és megérted, hogy Isten mennyire szeret, akkor
a számodra ki fognak nyílni a menny áldásainak kapui!
—bf—
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