SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ GYÓGYÍTÓ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
Március 12. szombat, 15 óra – Tab, Művelődési Ház – Varga István evangélista
Április 16. szombat 13 óra – Siófok, Ezüstpart Hotel – Sandersné dr. Kovács Erzsébet
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen magával a gyógyító összejövetelre!
MÁRCIUS 2. NEMZETKÖZI IMANAP — Az ima a legősibb vezeték nélküli kapcsolat!
Az Ima világnapjának gyökere a XIX. századig nyúlik vissza. Hazánk 1985-ben csatlakozott a világot átfogó mozgalomhoz. Pál apostol a levelében felhívja a figyelmet arra,
hogy elsőként a mindenkori politikai vezetőkért imádkozzunk. (1Tim. 2,1-2) Ugyanis
nagyon sok múlik a vezetőinken, hogy milyen lesz az anyagi életünk. Mert mindez attól
függ, hogy milyen törvényeket hoznak, milyen adózási módokat vezetnek be. A becsmérlés helyett hálát kell adni a vezetőink munkájáért, és Isten bölcsességével megáldani őket. A zúgolódás ugyanis visszahat a politikusokra, akik azt a pénzügyi rendszert
működtetik, amiben mi is élünk. A Római levél 13. fejezetében olvashatjuk, hogy Isten
elrendelte a földi élet szabályozására az államapparátus felállítását. A polgári vezetőink Isten szolgái, akiket Ő a javunkra rendelt. A nehézségek legfőbb oka az, hogy a hívők megvonják a vezetőktől az imatámogatást. Üdvös lenne kiaknázni az ima hatalmából adódó, az egybekapcsolódás erejében rejlő lehetőségeket. Az ima ugyan köteles részünk, de ezzel nincs befejezve, mert meg kell kérdeznünk Istentől, hogy ebben mi a mi
feladatunk. Bizony, nekünk is van részünk abban, hogy megoldódjanak a problémáink!
HÁZASSÁG HETE — Képekben számolunk be az Egyesületünk ez évi rendezvényeiről.

FELAJÁNLHATÓ 1% — A 2014-ben kapott 18.144 Ft-ot weboldal előfizetésre, az idén
kapott 15.310 Ft-ot egy novella megjelentetésére használtuk fel. A Békevár Egyesület
ez évben is hálásan fogadja az adó 1%-os felajánlását. Adószámunk: 18151709-1-14

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: Általános Iskola, hétfő 17.40; 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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Jézus drága szent vére tanúbizonyság-tevő itt a földön. Élj vele, alkalmazd, hivatkozz rá az életed minden területén!

KERESZTÉNY HÍREK

Krisztus feltámadt győztesen!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2016. március

A HÚSVÉTI BÁRÁNYUNK
„ … nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg… hanem drága
véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén.” — 1Péter 1,18-19.
Jézus kereszthalálának minden egyes
mozzanata mondanivalót tartalmaz a számunkra. Jézus minden egyes sebével megvolt Isten célirányos terve. A szent vérnek egy cseppje sem volt hiábavaló!
SZEGEK — Jelentése van számunkra
annak, hogy a tenyerét megsebesítették,
mert az onnan kifolyt szent vér megszólal a te szükségeid betöltése felett.
TÖVISKORONA — Amikor a töviskoronát feltették a fejére és a szent vér
végigfolyt az arcán, akkor az megtisztított téged minden zaklató és háborgó
gondolattól. A drága szent vér megmosta a gondolatainkat, ezért csak azokat a gondolatokat gondolhatjuk, amelyek Istentől
valók. Ha más gondolatok jönnének, azonnal állj ellen és parancsold el azokat! Hivatkozhatsz arra, hogy közösségben vagy a szent vérrel. Ha ezt megteszed, akkor a zaklató gondolatoknak többé nincs élettere benned! El fognak távozni, Jézus nevében!
KORBÁCSOLÁS — Ésaiás azt írja, hogy Jézus sebeivel jött létre a mi gyógyulásunk. A
betegségeinket Ő viselte, a fájdalmainkat hordozta. Minden nyűgünk, bajunk, betegségünk, fájdalmunk Jézus Krisztus testére lett terhelve Isten kegyelméből. Ő meg
lett sebesítve. A háta olyan mértékig lett összezúzva az üvegszilánkos végű korbács ütéseitől, amelyek letépték a bőrt és a húst a hátáról. Ép felület nem maradt a hátán. A
szervei felismerhetetlenségig össze voltak zúzva, le volt szaggatva a hús a hátáról. Miért
engedte meg azt Isten, hogy összetörjék és megkínozzák az egyszülött, szerelmetes Fiát? Isten ezt azért engedte meg, hogy te az Ő sebeivel felépülhess minden bajból, meggyógyulhass minden betegségből. A megsebzett hátán kellett fölvinni a keresztet a Golgotára. Iszonyú szenvedéseken ment keresztül érted és értem. Időzz Krisztus sebeivel!
Ha azt magunk elé tudjuk képzelni, hogy Ő ott valójában mit szenvedett el, akkor a
szívünkben meg fog szólalni az az igazság, hogy nekünk azt nem kell elviselnünk, mert
szabadok vagyunk minden betegségtől, kíntól. Jézus elvitte! (Ésa. 53,4-5)
ECET — Jézus halálának egy másik eleme az, amikor ecettel kínálták meg Őt. Az
Ószövetségben azt tanították, hogy az atyák ették az egrest és a fiak foga vásott bele.
Vagyis a törvény alatt az atyák vétkét a fiakon kérték számon. Ez azonban már nem
így van! A kereszten Jézus azt mondta, hogy szomjazik, s ekkor ecettel kínálták meg,
Ő pedig ivott abból. Az ecet — ami kimarhatja az ember fogait — azt jelképezi, hogy
a fiak fogai többé nem vásódnak el. Vagyis az atyák vétkei többé nem kérhetők számon a fiakon! Tehát Jézus Krisztusban megtörtek a generációs átkok is!
Forrás: KSZE
1

„Ti halljátok [és értsétek] meg azért a magvető példázatát.” — Máté 13,18.
A magvető példázata négyféle talajról beszél. Képzeljünk el egy gabonaszállító traktort, amelyről hullik a
mag, és ahogy az aszfaltra érve pattog, különböző helyre eshet: az úttestre, a padkára, a bokrok közé és a szántóföldbe. (Mát. 13,18-23)
ÚTTEST — Az aszfalt egy kemény
felület, ahol nincs termőréteg, és ez
az ember kemény szívét jelképezi. Ez
a típusú ember hallja az Igét, de a
szívében az nem tud gyökeret verni,
mert ott nincs termőtalaj. Az ilyen szív
A magvető az Igét hinti. — Márk 4,14.
nem hisz, az elméje is hitetlen, ezért
nem képes befogadni Isten Igéjét. Ekkor jön az ördög, hogy kilopja az Igét a hitetlen
szívből, úgy, mint ahogy a madarak felcsipegetik a kihullott magot az úttestről.
KÖVES HELY — A murvás padka csak minimális termőréteggel rendelkezik, amely
nem alkalmas arra, hogy a növény gyökeret verjen és felnövekedjen. A padkára esett
mag esős időben ugyan képes kikelni, de ahogy kisüt a nap, azonnal elszárad. Az ilyen
szív az, ami nagy örömmel fogadja Isten Igéjét, ami egy kis gyökeret ver, s egy darabig növekszik is. Az ilyen ember szíve az Igéből valamennyit befogadott, de ha nem
öntözi azt további Igékkel, akkor a szellemi szárazság miatt az a mag tönkremegy. Ha
az Ige miatt megpróbáltatás és kritizálás éri a hívőt, akkor ő is azonnal felháborodik a
zaklatóival együtt és eltávolodik az életet adó Igétől.
TÖVISES HELY — A bokros rész már megfelelő termőtalajjal rendelkezik, ahol a
növény fejlődésnek indulhat. A mag a bokrok, tövisek mellett is ki tud kelni, és növekedésnek tud indulni. De vele együtt a haszontalan tövis is növekedni kezd, mert az is
táplálékhoz jut, és végül elnyomja a hasznos palántát. Ez a típusú ember hallja az
Igét, de a világból érkező hatások, gondok, félelmek valamint a megtévesztés elfojtja
és gyümölcstelenné teszi a jó magot, vagyis a szent Igét. Nekünk kell eldönteni, hogy
a megvallásainkkal minek adunk táplálékot, a haszontalan dolgoknak vagy Isten Igéjének. Amit a szívedbe vetsz, annak lesz hatalma az életed felett.
JÓ FÖLD — A szántás megfelelő termőtalajjal és tápanyaggal rendelkezik, ami a
hívő nyitott, befogadó és tiszta szívét jelképezi. A jó szívben (jó földben) a mag képes
mélyen gyökeret ereszteni és a földből felvenni mindazt, amire szüksége van. Ez a hívő nemcsak hallja, de érti is az Igét, amely akár harmincszoros, hatvanszoros vagy százszoros termést is képes hozni. Legyen mindig nyitva a szívetek az Ige befogadására,
mert abból bőséges áldás származik. Ugyanis a mag dönti el, hogy mi teremjen!
Jézus ehhez hasonlóan teremtette meg a szívünkben Isten királyságát. Hogyha mi
a haszonnövényhez hasonlóan „hitgyökeret” eresztünk, akkor azon keresztül mindent
meg tudunk kapni. Isten Jézus megváltásán keresztül egy újabb Kertet hozott létre,
ami nem az Éden Kertje. Ez a Kert az ember szívében van, ahová Isten behelyezi az Ő
királyságát. Ez egy szellemi királyság, ami pünkösd napján jött el a Szent Szellem
ereje által. Istennek eljön majd a fizikai királysága is, ami az új Jeruzsálem lesz. Miután Isten új földet és új eget teremt, Ő a földre költözik uralkodni.
Forrás: Nyim
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Jézus befogadása óta benned van Isten királysága és dicsősége, így bárhová is mész, mindenhová magaddal viszed!

A MAGVETŐ PÉLDÁZATA

ISTEN KIRÁLYSÁGA
„Az Isten országa [királysága] nem szemmel láthatólag jön el. — Lukács 17,20.
Jézus volt az, aki elhozta a szívünkbe Isten
szellemi királyságát. Ő még az Ószövetség időszakában született meg, hogy a törvényt betöltse,
mert előtte erre egyetlen ember sem volt képes.
Az a 33 év, amíg Ő a földön járt, egy átmeneti
időszak volt az Ószövetségből az Újszövetségbe.
Azért nevezzük ezt átmenti időszaknak:
 mert Jézus még az Ószövetségben élt, de az Evangéliumok szerint az újszövetségi tanokat hirdette;
 itt járt a földön az Ószövetségben és az Újszövetségben is addig, míg fel nem emeltetett a mennybe.
Jézus a 3 év földi szolgálata végén töltötte be
az ószövetségi törvényt, meghalt és feltámadt, s
ezzel egy új szövetséget hozott el nekünk. Ezeknek az eseményeknek a tanítványok tanúi voltak.
SZELLEMI MAG — Jézus a kereszthalála előtt a tanítványainak csak azt taníthatta,
hogy Isten királysága majd el fog jönni. Vizsgáljuk meg, hogy mihez hasonló Isten
királysága, és miként került az a szívünkbe. A Lukács 13,18-19 szakaszban nem a mustármag a lényeg, hanem a mag, ami valójában egy szellemi mag. Jézus azt tanítja,
hogy Isten királysága hasonló egy maghoz, amelyet az ember elvet a kertjébe. A mag
Isten Beszéde, ami az Ige, a föld pedig az ember szíve, vagyis a szelleme. Isten
királysága és annak a növekedése egy maghoz hasonló. Ezekben a versekben azt kell
meglátnunk, hogy a pici mag milyen nagyra képes növekedni.
MAGVETÉS — Jézus elmagyarázta, hogy miként kell elvetni a magot: a szellemi
magot a szívedbe (földbe) a száddal, vagyis a szavaiddal veted el. Az elvetett, romolhatatlan parányi mag Isten terve szerint be van programozva és növekedésnek indul, majd termést hoz, ha gondját viseled. Az életed minden problémájára az Igében
találod meg a megoldást, amit hittel el kell vetned. Amikor megismerjük és megtanuljuk működtetni Isten királyságát, akkor ugyanolyan bőséges ellátásunk lehet, mint
Ádámnak és Évának az Édenkertben volt. Lehet ez a mag például gyógyulásról, gyarapodásról, békességről és boldogságról szóló Ige. A magban benne van az a természetfeletti képesség, amit Isten az Igéjében ígér. Mivel az Igében erő van, ezért azt ki
kell mondani, mert így válik valósággá! Amikor Igét vetsz a szívedbe, akkor tudatában
kell lenned annak, hogy valójában magot vetsz.
NÖVEKEDÉS — Az elvetett szent magnak időt kell hagyni, hogy kikeljen és felnövekedjen. Ha rövid időn belül nem látod például a gyógyulásnak vagy a bővölködésnek
a valóságát, akkor sem szabad elkeseredned és feladnod, maradj hitben. Soha nem
szabad kimondanod, hogy „ez nekem nem működik”, vagy az „Ige nem igaz”, mert
mindkét esetben vesztes leszel. Vannak, akik arra tekintenek, hogy számukra nem
működik az elvetett mag, ezért ebből tévesen arra következtetnek, hogy az Ige nem
igaz. Az ilyen hitetlen szavak sokakat meglopnak az áldásoktól. Amikor elvetjük a borsót, akkor nem kételkedünk abban, hogy kikel, ezért két nap múlva nem kaparjuk ki a
földből, hogy megnézzük, csírázik-e. Gyermeki hit szükséges ahhoz, hogy Isten királysága felnövekedhessen a szívünkben. Isten királysága egy hatalmas dolog még akkor
is, ha kicsi magként kaptuk azt az újjászületéskor.
Forrás: Nyim – Hné Éva
3

