SZEMELGETÉS A KÖRNYÉKÜNK KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
Április 8. szombat, 13 óra – Marcali, Művelődési Ház – Sandersné dr. Kovács Erzsébet
Április 29. szombat, 13 óra – Siófok, Ezüstpart Hotel - Sandersné dr. Kovács Erzsébet
Május 27. szombat, 13 óra – Keszthely, Balaton Színház - Sandersné dr. Kovács Erzsébet
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus gyógyít!
HATALMUNK KRISZTUSBAN — Kenneth Hagin egyik bizonyságában elmondta, hogy
éppen az autóját vezette, mikor szellemben érzékelte, hogy az ördög ott utazik vele az
autójában a hátsó ülésen. Egy másik elbeszélése is hasonló esetet mutat be: egy éjjel
arra ébredt, hogy az ördög ott áll a szobájában. Mindkét esetben közös az, hogy bár teljes tudatában volt annak, hogy az ördög — aki szellemi lény, a szellemi birodalom része
—, akár a szobájában is megjelenhet, mégis hatalma és bölcsessége birtokában úgy kezelte a megtapasztalást, mint találkozást a legyőzött és fegyverzetétől megfosztott ellenséggel. „Ó, ördög, csak te vagy az?” — állapította meg higgadtan, majd megfordult
az ágyában és aludt tovább. Tudva, hogy a Nagyobb van őbenne, egyszerűen nem vett
az ördögről tudomást, levegőnek nézte, tudván, hogy egy legyőzött ellenség már nem
árthat neki. Hagin tiszteletes, aki az Ige embere volt, a legegyszerűbb formáját használta annak, hogy hogyan lehet elbizonytalanítani, kedvét szegni és sarkon fordítani, majd
futásra kényszeríteni az ördögöt: ennek érdekében az Ige alapján cselekedett!
1% FOGADÁSA — A mai
társadalmunkban olyan fontos szerepet töltenek be a
civil szervezetek, hogy már
törvényt is alkottak a működésükről. A 2010-ben alapított Békevár Egyesület
ugyan nem közhasznú szervezet, de közhasznú feladatokat is ellát. Az idén is
köszönettel vesszük az 1%
-os felajánlásokat! Infó:
www.bekevar3882.x3.hu/naplo.htm

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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Vedd komolyan Jézust, mert Ő is nagyon komolyan vett téged, amikor meghalt érted a kereszten, hogy megváltson!

KERESZTÉNY HÍREK

Krisztus győzedelmeskedett!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2017. április

A FELTÁMADÁS ÜNNEPE!
„ … nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg… Hanem drága
véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén.” — 1Péter 1,18-19.
MEGVÁLTÁS — Húsvétkor az Úr Jézus
halálát és feltámadását ünnepeljük! Isten
úgy mutatta ki a szeretetét a világ felé,
hogy Jézust testben küldte el a földre, engesztelő áldozatként. (Róm. 3,25) Ő bűn
nélkül született, mert neki nem földi apja
volt, hanem a Szent Szellemtől fogant. Mivel Jézus szeplőtelen volt, így Isten a kereszten rá tudta terhelni az emberiség
minden bűnét, betegségét, szegénységét
és az összes problémát, ami csak létezik a
világban. Jézusnak le kellett mennie a pokolba, hogy elhordozza a bűneinket, de az Atya szeretete győztesen kihozta a Fiát a halálból. Ő lett az elsőszülött és általa mi is újjászülethettünk. (Kol. 1,18) Jézus feltámadása hozta el számunkra a megigazulást. (Róm. 4,25) Így a halál nem uralkodhat többé
rajtunk, hanem mi uralkodunk a halál felett, mert örök életünk van. (Róm. 6,8-9)
FELTÁMADÁS — A feltámadás a kereszténység hatalmas csodája és egyben alapköve. (Fil. 3,10) A mindenható Isten ereje olyan óriási mértékben nyilvánult meg Jézusnak a halálból való feltámasztásakor, hogy voltaképpen ez volt Isten leghatalmasabb
munkája! Isten azt akarja, hogy az Írásokból vett kijelentésekből tudjuk meg, hogy mi
történt a feltámadáskor, amit csak szellemi módon érthetünk meg. A sötétség erői
meg akarták akadályozni a feltámadást, hogy ne valósulhasson meg Isten megváltási
terve. A mi Urunk, Jézus Krisztus azonban diadalmasan legyőzte a gonosz erőket, és
magasan felettük ült le a trónra. A mi hatalmunk forrása a feltámadásban található és
abban, hogy Isten felemelte, és a jobbjára ültette Krisztust. Ő volt a mi képviselőnk,
a mi helyettesítőnk, aki értünk és helyettünk ment a keresztre.
ÚJJÁSZÜLETÉS — Amikor Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, titeket is feltámasztott, akik szellemileg halottak voltatok a bűn miatt. (Ef. 1,19-20) Ugyanaz az Ige,
amelyik kijelenti Krisztus életre keltését, az kijelenti Krisztus népének életre keltését
is. Így Isten hatalmas műve, amely feltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanakkor feltámasztotta az Ő Testét is, aminek mi vagyunk a tagjai. (Ef. 2,1) Nyilvánvaló, hogy a
Fej és a Test együtt lett feltámasztva. (Ef. 2,5-6) Amikor Isten a mennyei trónra ültette
Krisztust, akkor a gyülekezeti Testet is ugyanoda ültette. Mivel Krisztus ott trónol az
Atya jobbján, ezért Vele együtt mi is a hatalom helyén ülünk. A mennyekben Isten
trónjának a jobbja az egész univerzum feletti hatalom középpontja! (Zsid. 8,1) Isten
minden tervét Krisztuson, illetve a gyülekezeti Testén keresztül hajtja végre, de ehhez te is kellesz. A mennyben trónoló Krisztusra bízták az uralkodást, de ezt a hatalmat Ő átruházta ránk, ami most hozzánk tartozik. Forrás: Hné Éva, www.bekevar.x3.hu/nyim.htm
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„És lőn, mikor [Jézus] leült velük, a kenyeret vévén, megáldotta, és megszegvén, nékik
adta. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerték Őt…” — Lukács 24,30-31.
ÚTKÖZBEN — Ebben a történetben a feltámadt Jézus megdicsőült testben jelent meg
a tanítványoknak. (Luk. 24,13-35) Jézus két
tanítványa elindult Jeruzsálemből Emmausba,
egy kis faluba, amely a várostól tizenkét kilométerre volt. Útközben azokról az eseményekről beszélgettek, amelyek az utóbbi napokban
történtek. Nem értették, hogy Jézus teste hogyan és miért tűnt el a sírból, ezért szomorúak
voltak. Amíg így beszélgettek és tanakodtak,
Jézus hozzájuk csatlakozott, és együtt ment veJ é z u s k é p e s m e gn y i t n i a s z e m e k e t
lük tovább. A tanítványok azonban nem tudták, hogy Ő az, mert nem ismerték fel. Jézus megkérdezte tőlük, hogy miről beszélgetnek. Ekkor azok szomorú arccal megálltak és az egyikük ezt felelte: „Úgy látszik te
vagy az egyetlen Jeruzsálemben, aki nem tudja, hogy mi történt itt ezekben a napokban.” „Miért, mi történt?” — kérdezte Jézus. Azok így feleltek: „A názáreti Jézusról
van szó, aki szavaival és tetteivel egyaránt bebizonyította, hogy Ő egy hatalmas próféta
Isten és az emberek előtt. De népünk főpapjai és vezetői átadták Őt a rómaiaknak, és
elérték azt, hogy kivégezzék a kereszten. (1Kor. 2,8) Pedig mi azt reméltük, hogy ő
fogja Izráel népét felszabadítani. Már három napja, hogy mindez történt. Ezen kívül
néhány, közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik ma korán reggel kimentek
a sírhoz, de Jézus holttestét nem találták ott. Amikor visszajöttek, azt állították, hogy
angyalokat láttak, akik azt mondták, hogy Jézus él. Ekkor mások is kimentek a sírhoz,
és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok mondták, de Jézust magát nem látták.”
FELISMERÉS — Ekkor Jézus elkezdett beszélni hozzájuk: „Milyen értetlenek és nehéz felfogásúak vagytok! Nem hiszitek el amit a próféták mondtak? Tudjátok meg, hogy
ezeket mind el kellett szenvednie a Messiásnak, mielőtt bement a dicsőségébe.” Azután
Jézus elmagyarázta a két tanítványnak mindazt, amit az Írások Őróla mondtak. Számos
prófécia hangzott el az Ószövetségben azzal kapcsolatban, hogy jönni fog egy Messiás.
Közben megérkeztek Emmausba, ahová indultak, de Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni. A tanítványok azonban nagyon kérlelték: „Maradj velünk, hiszen a nap is lenyugodott már, mindjárt beesteledik!” Így hát Jézus velük maradt, és együtt mentek be
a faluba. Amikor asztalhoz ültek, Jézus a kezébe vette a kenyeret, hálát adott Istennek,
megtörte a kenyeret, és a tanítványoknak adta, akiknek ebben a pillanatban megnyílt a
szemük. Arról ismerték fel Őt, hogy úgy törte meg a kenyeret, mint az utolsó vacsorán.
Ráismertek, de ő abban a pillanatban eltűnt a szemük elől. Ugyanis a feltámadása után
Ő negyven napig megdicsőült testben jelent meg, és most is megdicsőült testben él.
KIJELENTÉS — A két tanítvány visszaindult Jeruzsálembe. Ott együtt találták a
tizenegy apostolt és a többieket, akik azzal fogadták őket: „Valóban feltámadt az Úr!
Megjelent Simonnak (aki Péter)!” Ekkor ők mindketten elmondták, mi történt velük az
úton, és hogyan ismerték fel Jézust. Ebben a történetben egy hatalmas kijelentést
mutat meg a Szent Szellem, ami el volt rejtve. A beszélgetés elején Jézus nem fedte
fel magát, nem nyitotta meg a szemeiket. Miért nem tette ezt? Azért, hogy az Írásokban levő, Róla szóló próféciákra irányítsa a figyelmüket.
Forrás: Horváthné Éva, Nyim
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A kegyelem ingyen van a számunkra, de egyáltalán nem volt olcsó: a mi megváltásunk ára Jézus Krisztus életébe került!

AZ EMMAUSI ÚTON

A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET!
„Én [Jézus] vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él; És
aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” — János 11,25-26.
TUDATOSÍTSD — Jézus a megfeszítése előtt
azt mondta: „Én vagyok a feltámadás és az
élet!” Vajon miért volt szükség arra, hogy a
sír szájáról a kő el legyen gördítve? A feltámadt Jézus ugyanis át tudott menni a falon,
mert a megdicsőült test számára nincs fizikai
akadály. Az angyalok azért hengerítették el a
követ a sír szájáról, hogy a tanítványok (aszszonyok) megláthassák, Jézus teste nincs ott.
Az angyalok megkérdezték az asszonyokat, hogy Jézus feltámadt, a többiek halottak!
miért keresik a holtak között az élőt, majd így
szóltak: Jézus ugyan meghalt, de már nem
halott, mert feltámadt! Az életét feláldozva legyőzte a halált, és harmadnapra feltámadt! Tehát a sír üres! Ezt minden nap meg kell ünnepelnünk! (Luk. 24,1-7)
BIZONYSÁGTEVŐ — Jézus a feltámadás és az élet, ezért tudatosítsd magadban, hogy
te nem hétköznapi lény vagy, mert az újjászületés által benned van a feltámadás ereje,
mivel Jézussal együtt mi is meghaltunk, eltemettettünk és feltámadtunk. (Ján. 11,25)
Isten az új teremtést a feltámadás hatalmával ruházta fel a sötétség minden ereje
felett. (Ef. 6,10) Nekünk, hívőknek fel kell növekednünk hitben ahhoz, hogy az isteni,
természetfeletti csodákat képesek legyünk elhinni. Mert Jézus is azt mondta a tanítványoknak: „Meghalok, mert így van rendelve, de harmadnapon feltámadok!” (Mát. 16,21)
De ezt a tanítványok nem hitték el amikor hallották. Midőn szembesültek vele, hogy
Jézus már nincs a sírban, még akkor sem akarták elfogadni azt, hogy meghalt. Mi sem
voltunk ott a keresztnél, sem a sírnál, és nem láttuk Krisztus mérhetetlen szenvedéseit.
De mégis minden részlet elénk tárul, mert a Szent Szellem bennünk lakozik, aki már ott
is jelen volt és most minderről bizonyságot tesz nekünk. (Ján. 15,26) A Szent Szellemnek ma az egyik szolgálata az, hogy bizonyságot tesz Jézusról a hívők számára.
MEGISMERNI ŐT — Jézus 33 évig élt itt a földön, és mindössze 3 és fél évet szolgált,
ezért az azt követő időkben csak az Írásokból lehet megismerni Őt, mert személyesen,
fizikai síkon nem találkozhatunk vele. Meg kell látnunk, hogy Jézusnak nagyobb öröme van abban, ha az Írásokból értjük meg a megváltást, mintha Ő személyesen magyarázná el nekünk. Most annak a korát éljük, hogy hiszünk Jézusban, annak ellenére, hogy
nem találkoztunk Vele. Mert Jézus azt mondja: „Áldottak, akik nem látnak engem, és
hisznek énbennem.” (Ján. 20,29) Ezért kell olvasnunk újra és újra a Bibliát és rendszeresen elmélkednünk rajta, mert jelenleg az Írásokból ismerhetjük meg Krisztust. De hamarosan eljön az a nap, amikor meglátjuk Őt szemtől szembe, és személyes közelségben lehetünk Vele. Tudjuk, hogy rövidesen eljön az az idő, amikor megláthatjuk Őt a
megdicsőült testében és megnézhetjük sebeinek helyét, ahonnan már nem a vére folyik, hanem a szent dicsősége árad ki! De jelenleg is meghívhatjuk Jézust a mindennapjainkba, minden helyzetben, a nap 24 órájában. Az úrvacsora alkalmával az Úr Jézussal
való közösségünket nyilvánítjuk ki, a győzelmét ünnepeljük, és a halálát hirdetjük, ami
által legyőzte az ellenség minden erejét. (1Kor. 10,16) Az Úr asztalához járulva kérjük
meg Őt, hogy nyissa meg a szemeinket arra, hogy megértsük az úrvacsora és a megváltás lényegét, ahogy az emmausi tanítványokkal is tette.
Forrás: Horváthné Éva, Nyim
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