SZEMELGETÉS A KÖRNYÉKÜNK KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
Március 24-26. – Budaörs, Sportcsarnok, Hársfa u. 6. – Joshua Mills (regisztrálni kell)
Április 8. szombat, 13 óra – Marcali, Művelődési Ház – Sandersné dr. Kovács Erzsébet
Április 29. szombat, 13 óra – Siófok, Ezüstpart Hotel - Sandersné dr. Kovács Erzsébet
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el a gyógyító összejövetelre!
BIZONYSÁG AZ IMA EREJÉRŐL — A múlt év végén a férjemmel elmentünk az orvoshoz, mert mellkasi- és hátfájdalmak jelentkeztek
nála. A háziorvos EKG vizsgálatot végzett Sanyinál és talált problémát. Rögtön kapott gyógyszert és a nyelve alá spray-t. Csak utólag
mondta el az orvos, hogy enyhe lefolyású infarktust állapított meg.
Hívta a mentőket, én pedig azonnal imatámogatást kértem a pásztoromtól. Neki a Szent Szellem további három szentet mutatott, hogy vonjon be az imaláncba. Mire beértünk a mentővel Siófokra, Sanyi már kezdett jobban lenni. Mire meglett az összes eredmény (röntgen, EKG, vérkép), addigra minden negatív lett. Teljesen
egyértelmű a számomra, hogy az ima ereje hozott ekkora fordulatot. Az életemben
már többször is bebizonyosodott, hogy az ima ereje hatalmas! — Horváthné Éva
HETI TÁPLÁLÉK — Dicsőség Istennek, a technika mai fejlettsége lehetővé teszi azt, hogy a gyülekezeti alkalmakon
túlmenően hét közben is táplálhassák magukat a szentek az
interneten keresztül. De a világháló nélküliek is hozzájuthatnak a szellemi eledelhez. Ságváron és Nyimben a képen látható tenyérnyi eszközt használják, amelyhez mikro memóriakártya és pendrive csatlakoztatható. Ennek segítségével még a házi- és a kerti munkák
mellett is naponta hallgathatóak a helyi és a KSZE tanítások, valamint a dicséretek.
HÁZASSÁG HETE 2017 — KÉPEKBEN

AZ ÜDV ÖS S ÉG I M Á JA — A Z É LE T LE G F O NT OS ABB I MÁ J A!
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 17:30; NYIM: Kultúrház, páros péntek 17:30
Ságvári és budapesti bibliatanítások: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm 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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Ha nem húzod meg a határvonalaidat, az lehetőséget ad arra, hogy ne tiszteljék az Úrban végzett szolgálatodat!

KERESZTÉNY HÍREK

Március 2. – Nemzetközi Imanap!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2017. március

AZ ELSŐ DOLGOKAT AZ ELSŐ HELYRE!
„Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján [vasárnap] … ahol egybegyűltek a tanítványok … eljöve Jézus és megálla a középen…” — János 20,19.
ELSŐ HELYEN — A feltámadt Jézus a
hét első napján a megdicsőült testében
bement a tanítványokhoz és megállt középen. Jézus akkor tud megjelenni középen, hogyha egybegyülekezünk, és ez az
első helyen van az életünkben. Az egybegyülekezésnek látnunk kell a fontosságát,
hogy ez nem csak olyan dolog, hogy elmegyünk a gyülekezetbe, mert megszoktuk,
vagy, mert már rég nem voltunk és körbenézünk. Egy vágyként kell ott jelen lennie a szívünkön, hogy egybegyülekezzünk,
hogy Jézus ott állhasson középen. A gyülekezetnek a helye a rangsorunkban a gyülekezetbe járásunk, a gyülekezethez tartozásunk, a hitbéli elkötelezettségünk a gyülekezethez; mindezt az Úr az első napra helyezi. Ezek a legfontosabb dolgok egy hívő életében.
Jézus mehetett volna a hét utolsó napján is, de a hét első napján ment az övéihez.
AZ EGYSÉG ÁLDÁSA — Ahol együtt és egységben vannak a szentek, oda parancsol az
Úr áldást. (Zsolt. 133,1-3) Olyan áldások vannak bent a gyülekezetben, amit egymagadban nem fogsz tudni soha megtapasztalni! Ezért rendelte az Úr a gyülekezeti Testet.
A gyülekezetbe járást első helyre tedd az életedben! Kötelezd el magad, hogy az Úrért
hűséges leszel ahhoz a helyhez, ahová az Úr elplántált, hogy te odaadod az Úrnak azt az
időt, akár áldozatok árán is! Kötelezd el magad a gyülekezeti helyedhez, és hűséggel
tarts ki ott! Mert az Úr felé egy szolgálat az, amikor elfoglaljuk a gyülekezetben a helyünket, behozzuk a hitünket, a szeretetünket, a másikkal való együttérzésünket. Kifejezzük, hogy: én együtt hiszek veled, együtt vagyok veled, együtt állunk hitben, és
igenis együtt átmegyünk a megpróbáltatásokon, s meglátjuk a győzelmet. Ha ennyi bátorítást tudtál mondani a másiknak, akkor már nem hiába jöttél be a gyülekezetbe. Akkor az Úr már tudott szolgálni általad, és szolgálni a szeretetét az elcsüggedt felé. Isten
ezt a helyet arra rendelte, hogy minket fölemeljen együtt, egy hittel, egy lélekkel.
HATÁROK MEGHÚZÁSA — Ma is példa lehet számunkra az 1800-as évekből a vasúti
személyzetre vonatkozó szabályzat. Ha a kalauzt feltartotta egy bőbeszédű ember,
akkor hivatkoznia kellett a szolgálati kötelezettségeire, és illedelmesen elköszönve folytatnia kellett a dolgát. Nekünk, hívőknek, mindannyiunknak van valamilyen szolgálati
kötelezettségünk: pulpitus mögötti szolgálat, emberek felé való szolgálat, imaszolgálat,
felkészülés, stb. A környezetünkkel ezt feltétlenül tudatni szükséges, mert különben
olyan mértékben tartanának fenn bennünket, hogy az Úr szolgálata hátrányt szenvedne.
Ha nem mondjuk meg, hogy első helyen az Úr szolgálata áll az életünkben, akkor ezt
sohasem fogják megtudni, és akaratlanul is gátolni fognak bennünket.
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„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy [legyen erőtök ellenállni és] kísértésbe ne jussatok; a szellem ugyan kész, de a test erőtelen.” — Márk 14,38
Készen állsz rá, hogy változást idézz elő? A tartós változás receptje egyszerű, a következő betűkből
áll: I-M-A! Az ima megváltoztatja a helyzeteket, és
ezáltal a történelem a közbenjárók kezében van! Gyakoroljunk hatást a társadalmi helyzetekre a történelemformáló imákkal. Rázzuk ki magunkat a „lesz, ami
lesz” hozzáállásból, és foglaljuk el hatalmi pozíciónkat Krisztusban. Az ima mindenki számára adatott.
Mindannyian űzhetünk démonokat, imádkozhatunk a
betegekért, és előhozhatjuk a történelemformáló közbenjárást! Fordítsunk és jobbítsunk a dolgok menetén a hatékony közbenjárás győzedelmes erejével.
MI A KÖZBENJÁRÁS? — A közbenjárás egy „közbelépés”. A közbenjáró egy közbenső pozícióból közvetít, ami által Isten ügynöke lesz. A legismertebb kifejezés erre
az, hogy „a résre állni” a betolakodók visszatartására. Isten így keresi a közbenjárókat: „És keresék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen énelőmbe az
országért…” (Ez. 22,30) Jézus a mi főpapunk, a legfontosabb közbenjárónk. Odaállt a
bűnös emberek és az Atya közé, és még most is közbenjár értünk, éjjel és nappal.
(1Tim. 2,5) Mindannyiunknak van közbenjárói elhívása. Arra vagyunk elhívva, hogy
Krisztussal együtt munkálkodjunk. Egyszerűen felemelünk a mi Atyánk elé minden
szükséget és minden helyzetet. De mindezt szívből tesszük, elvárással, emellett örömmel, és nem kötelességtudatból. A Biblia tele van sürgető felhívásokkal az imádkozásra. (1Thes. 5,16-18) Isten akarata az, hogy örvendezz, imádkozz és adj hálát mindenkor! Milyen jó, hogy Jézus által egy megközelíthető Istenünk van!
ÁBRAHÁM NYOMDOKÁBAN — A Biblia első nagy közbenjárói közül az egyik Ábrahám. A leghíresebb közbenjáró imája az volt, amikor az ókori világ egyik legbűnösebb
területéért imádkozott! Szodoma és Gomora nevei egyenértékűek lettek a bűnnel és a
szexuális kicsapongással, de a „hit atyja” mégis szenvedélyesen közbenjárt azért,
hogy ez az ikerváros kegyelmet kapjon. Ez a nagy együttérzés vette rá Istent, hogy
azt mondja: „Eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok?” (1Móz. 18,17) Amikor
Isten elmondta Ábrahámnak, hogy Szodoma és Gomora ítéletét tervezi, akkor a
pátriárka egy javaslattal állt elő: „… avagy elveszted-é, és nem kedvezel-é a helynek
az ötven igazért, akik abban vannak?” (1Móz. 18,24/b) Amikor Isten beleegyezett,
hogy ha talál ott 50 igaz embert, akkor visszalép. Ábrahám elkezdte egyre lejjebb vinni ezt a számot, mivel tudta, hogy csak Lót és családja felelhet meg ennek a kritériumnak. A pátriárka húszra vitte le a létszámot. Majd egy fordulóponthoz ért: „Ne haragudjék kérlek az én Uram, ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tízen?”
(1Móz. 18,32) Isten belemegy a kérésébe, de mi lett volna, ha Ábrahám nem áll meg
tíznél? Isten egyáltalán nem mutatkozott mérgesnek amiatt, hogy Ábrahám kitartóan
közbenjárt és könyörgött Szodoma és Gomora érdekében. Valószínű, hogy Ábrahám
még lejjebb is alkudhatta volna. Viszont ez az eset jól példázza az Isten és ember közötti kapcsolat egyik alapvető törvényszerűségét: Isten akkor áll meg, amikor az ember is megáll. Isten szereti a nemes harcot, és arra hívott el bennünket, hogy kitartóak legyünk a Szent Szellemben, hogy megragadjuk Isten ígéreteit, és el ne engedjük!
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Imádkozáskor tedd üresjáratba az akaratodat, hogy Isten váltani tudjon és a megfelelő fokozatba kapcsolhasson!

AZ IMÁINK VÁLTOZÁST HOZNAK!

RÁZZUK MEG EZT A NEMZEDÉKET!
„ … imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos [erőteljes]
az igaznak [megigazultnak] buzgóságos könyörgése.” — Jakab 5,16
ÉBREDÉS — Isten egyértelműen bemutatja az Igéjében azt a vágyát és szándékát, hogy megéledjen az
Ő népe, és szellemi ébredés jöjjön a földre. Határozott ígérete van: „Mert az Úr dicsőségének ismeretével
betelik a föld, amiképpen a folyamok betöltik a tengert.” (Hab. 2,14) Közeleg a nap, amikor az Úr dicsőségének az ismerete be fogja tölteni a földet. Abban a
végidőkbeli időszakban minden ember meg fogja látni
Jézust, és akár tetszik, akár nem, el fogja ismerni az Ő
jelenlétét és a dicsőségét. Krisztus fel lesz magasztalva és meg lesz dicsőülve az Ő Egyházában, és az Ő neve lesz felemelve minden más név fölé, és így minden
térd meg fog hajolni és minden nyelv meg fogja vallani, hogy Ő az Úr, az Atya Isten
dicsőségére. (Fil. 2,9-11) Minden Krisztus lábai alá lesz vetve, aki ezután önmagát is
aláveti az Atyának, hogy „Isten legyen minden mindenben”. (1Kor. 15,27-28) Vannake olyan kulcsok, amelyek megnyitják előttünk Isten dicsőségét? Igen, a Szentírás tele
van ilyenekkel. Figyeljük meg a következő igehelyet: „Földből csinálj nékem oltárt, és
azon áldozd a te égő- és hálaáldozatodat, juhaidat és ökreidet. Valamely helyen
akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak
téged.” (2Móz. 20,24) Elmegyek hozzád, és megáldalak minden szent helyen, ahol emlékezetessé teszem a nevemet, mondja Isten. Hol lesz „emlékezetes” Isten neve? Minden olyan helyen, ahol „oltár” épül. Sőt, az egész földet fel kell ajánlani oltárként,
ahol a tűz lángja folyamatosan őrizve van, és soha nem alszik ki! (3Móz. 6,9-13) Te is
építed ezt az „oltárt”? Az imádat, a dicséret, az ima és közbenjárás oltárát?
VÁLTOZÁS — Nekem nem elég, hogy csak olvasok a bibliai időkről. Meg is akarom
élni azokat! Szeretnéd, hogy az életed változást hozzon? Akkor csatlakozz hozzám és a
több ezer emberhez a közbenjárás falán ebben a kritikus fontosságú átmeneti időszakban. A célom a következő: faltörő kos akarok lenni az Úrért, aki bezárt ajtókat
tud betörni, és a lekorlátozottság alacsony plafonjait tudja szétrobbantani, hogy ezek
tárva-nyitva álljanak a közbenjárás szenvedélye és ereje által. Buzdítalak benneteket, hogy annyira itatódjatok át Jézus jelenlétével, hogy a fejetek fölött vigyétek magatokkal mindenhová a megnyílt mennyet. Így bárhová mentek, mindenhol atmoszféraváltozást fogtok létrehozni, mivel ti magatok váltok „a menny kapujává” mások számára. Azt gondoljátok, hogy ez nehéz feladat? Nem az, ha megismeritek és gyakorolni
fogjátok a közbenjárás szenvedélyét és erejét! Szeretnéd formálni a történelmet?
Akkor gyere végig velem együtt azon az ösvényen, amit a régi idők zarándokai már jól
kitapostak előttünk, és rázzuk meg ezt a nemzedéket Jézus Krisztusért!
IMA — Atyám, odaszánom magam Neked az imádkozásra. Csatlakozom azoknak a
seregéhez, akik jelenleg is imádkoznak szerte a világon. Jöjj, Szent Szellem, és vegyél
birtokba mindannyiunkat. Tölts meg engem a kegyelem és a könyörgés Szellemével
Jézus nevében, a Te Királyságodért. Készséggel sietek a te hatalmad napján, hogy őrálló legyek a falakon, éppen ebben az időben. Ámen.
Forrás: James W. Goll
James számos keresztény szervezet vezetője. Nagy örömmel szolgált már több, mint 50 országban, a
közbenjárás, a prófétai szolgálat és a Szellemben való élet erejéről tanítva és azt átadva. James termékeny
könyvszerző, továbbá több száz audió és videó üzenetet készített. A Tennessee állambeli Franklinben él.
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