SZEMELGETÉS A KÖRNYÉKÜNK KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
Augusztus 12. szombat, 13 óra – Kaposvár, Egészségügyi Főiskola - Sandersné dr. K. E.
Augusztus 26. szombat, 15 óra – Enying, Piac épülete - Sandersné dr. Kovács Erzsébet
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus gyógyít!
EVANGELIZÁLÁS ERDÉLYBEN — A ságvári gyülekezet
tagja, Szilveszter Magdolna kórházban és szociális otthonban szolgál. A napokban tért haza erdélyi rokonlátogatásából, ahol Isten eszközként használta őt:Az Úr elkészítette az utamat, dicsőséges alkalmat tudtunk tartani. Minden dicsőség az Úré, aki előre küldte az angyalokat! Olyan befogadó szívűek vettek körül, hogy szinte
magam is meglepődtem.Amikor odaértem, megláttam,
hogy az unokatestvérem bal fele le volt bénulva, de mikor eljöttem, már fölemelte a
kezét, s azt mondta, hogy már csak egy kicsit zsibbad a keze, és tudott bottal járni.Két éve voltam legutóbb, akkor késztetést éreztem arra, hogy távollétükben imádkozzak egy házaspárért. De a férj nem tudott erről semmit. Később tudtam meg, hogy
probléma van a házasságukkal. Most azzal fogadtak, hogy megváltozott az életük! A férje felhagyott az italozással, a dohányzással, és külföldre ment dolgozni, hogy több pénzük legyen. Dicsőség az Úrnak, a fekete fátyol leesett a szeméről, és most mindent tisztán lát.Akik elmondták az üdvösségi imát, azok egy melegséget és megkönnyebbülést
éreztek. Láttam, ahogy az egyiknek könnyezik a szeme, a másik kipirosodott, mert mindenkit megérintett az Úr. Azt üzenték a pásztoromnak, hogy gyakrabban engedjen el,
mert annyira jó volt az Igét hallgatni, hogy még többet szeretnének belőle. CD-n tanításokat hagytam ott, amit hallgathatnak. Minden naptárt elvittek, még olyan is vett, aki
nem tud magyarul. Azt mondta, hogy majd valakivel lefordíttatja. Különösen örültek a
román Jézus kártyáknak.Két éve imádkoztam azért a házért, ahol engem befogadtak,
és most azt újságolták nagy örömmel, hogy az érkezésem után 2 napra megjött az a
hivatalos levél, amire már 4 éve vártak.Bizonyosan angyalok kísértek, mert nagyon
éreztem a jelenlétüket mindenhol, ahova csak mentem. Szóval nagyon-nagyon jelen
volt az Úr és nagyon vigyázott rám. Hálás szívvel köszönöm az Úrnak, mert az Ő segítsége nélkül nem sokra jutottam volna! — Kohóvölgy, Erzsébetbánya, Kapnikbánya 2017.06.25-07.12.
Kohóvölgy

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 (bejárat a rk. templom felőli oldalon)
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 az élet lehetőségével való megáldása!
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Isten megbocsátott neked Krisztusban, te is bocsáss meg magadnak és másoknak is, mert ez vezet a teljes szabadsághoz!

KERESZTÉNY HÍREK

A hálaadás hitben tart!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2017. augusztus

SZABADON A FÉLELMEKTŐL!
„Terheid teljességét, minden nyugtalanságot, minden gondot és aggodalmat vess Őreá,
mert Ő szeretően gondoskodik rólad, körültekintően ügyel rád.” — 1Pét. 5,7. Bővített f.
AGGODALMAK — A szellemi háború az elménk, a gondolataink, a lelkünk ellen irányul. Az ellenség kizárólag a gondolatainkon
keresztül tud beférkőzni az életünkbe. Megpróbál minket a szorongás és félelem érzésével a hatalmába keríteni, depresszióba sodorni, az elutasítottság, elbátortalanodás és
önsajnálat érzésével sarokba szorítani. Ezek
az érzések mind-mind gondolatként jelentkeznek először. Minden negatív érzés a félelemben gyökerezik. A világban az emberek életét a félelem uralja. A félelem a hit ellentéte. A félelem teljesen ellentétes azzal az úttal, amelyet Isten készített a számunkra.
Vagy hitben élünk, vagy félelmekben, mert a kettő együtt nem működik.
SZERETET — A félelmektől csak egy módon tudsz szabadulni: ha megerősödsz Isten szeretetében. Ahogy ez a szeretet növekszik a szívedben, úgy szorul ki a félelem
kísértése az életedből. (1Ján. 4,8) A bizalom, a megbocsátás hiánya, a hitetlenség, a
kétség, az aggodalmak, harag, gyűlölködés, zűrzavar — ezek mind az ördög fogásai,
cselvetései — ezek bűnök, és gondokat, bajokat okoznak az életedben, ha nem állsz
ellen nekik. (Jak. 4,7) Vissza kell tehát utasítanod minden gondolatot, ami nem Krisztus szerint való. Nem engedheted meg magadnak, hogy az ellenség (az ördög) gondolatait és érzéseit hordozd, érleld magadban. Ha megkísért a depresszió gondolata,
amint felismerted, abban a pillanatban vissza kell utasítanod. Egy percet se várj tovább, ne adj helyet neki, hanem parancsold el Jézus nevében. Az Ige pontosan meghatározza, milyenek az Istennek tetsző gondolatok. (Fil. 4,8) Ha ezt teszed, akadályok
nélkül tudsz növekedni a Szent Szellem gyümölcseiben. (Gal. 5,22)
FELEJTÉS — Ne hagyd, hogy a sátán elrabolja a boldogságodat azzal, hogy gondokkal nyomaszt! (1Pét. 5,7) Ahhoz, hogy Istennel együtt tudjunk járni, el kell felejtenünk a múltat, bármi is áll mögöttünk! Pál apostol hálát adott Istennek azért, hogy
a kegyelem elérte őt annak ellenére, hogy ő istenkáromló, keresztényeket üldöző és
erőszakoskodó volt. (1Tim. 1,12) Ahhoz, hogy sikeresek legyünk az életünkben, meg
kell tanulnunk elfelejteni a múltat. Ha Isten nem emlékszik meg a vétkeinkről, akkor
nekünk miért kellene? (Zsid. 8,12) Amikor imádkozol, az ördög hitkiüresítő csellel
jöhet. Vádat hozhat ellened a múltadból. Azt próbálja elhitetni veled, hogy nem vagy
elég jó arra, hogy Isten meghallgassa az imádat. Ha ez sikerül neki, akkor a te szívedet
a bűntudat és kárhoztatás fogja nyomni. Ez pedig azért káros, mert amíg a szíved elítél, addig a hited nem tud működni. A hitünkre viszont szükség van, mert Isten valamennyi áldását csak hitben lehet elfogadni.
Forrás: Az Evangélium dióhéjban (KSZE kiadvány)
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AZ IMA TITKA

„Ti azért így [ilyen módon] imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved [legyen megszentelve a neved — EFO].” — Máté 6,9.
DICSŐÍTÉS — Jézus mintaként adta a követőinek a
Miatyánk imádságot, amely dicsőítéssel kezdődik. Szeretnéd megtanulni annak az imának a titkát, amely
hegyeket mozgat? Amely megváltoztat dolgokat? Amely működésbe hozza Isten erőforrásait? Szeretnéd
megtanulni annak az imának a titkát, amely a láthatatlant láthatóvá teszi? Amely felszabadítja a menny
erejét a mi javunkra? Megtanulhatod a titkot, de ehhez hajlandónak kell lenned követni Isten szabályait.
A tanítványoknak megvolt az okuk arra, hogy azt kérjék
Jézustól, tanítsa őket imádkozni. (Luk. 11,1) Ugyanis
Jézus szolgálatában figyelték, ahogy meggyógyította a
betegeket. Látták, amint kézrátétellel megtisztította a
leprás embereket. Tanúi voltak a Jézus szolgálatában
működésben levő isteni erőnek, mikor meggyógyultak a
vakok, a süketek, és más betegségekben szenvedők.
Megtapasztalták, hogy az elemi erők is engednek Jézus
parancsának. Amikor Ő megdorgálta a vihart, az lecsendesedett. (Márk 4,39)
IMAMINTA — Mi volt a titka ennek a hatalmas erőnek? Jézusnak azért állt ekkora erő
a rendelkezésére, mert tudta, hogyan kell eredményesen imádkozni. Ezt a tanítványok
is meg akarták tanulni, ezért kérték Jézust, hogy avassa be őket az ima titkába. Jézus
nem habozott teljesíteni a kérésüket. Ő nem az, aki visszatartja magának a titkokat.
Jézus azért jött, hogy megtanítson minket arra, amit Ő tett. Arra is kész volt, hogy a
tanítványai, beleértve magunkat is, megtanulják Jézus tetteit, és annál nagyobbakat is
véghezvigyenek. (Ján. 14,12) Jézus megtanította a követőit imádkozni, amihez mintaként adta a Miatyánkot. A bibliatanítók szerint a Miatyánk ma nem időszerű, mert azt az
átmeneti időszakban a kereszt előtt használták, és nincsen benne Jézus neve sem. Az
Újszövetségben pedig arról olvashatunk a levelekben, hogy Jézus nevében kell imádkoznunk, sőt maga Jézus is így tanította, hogy eljön a nap, amikor az én nevemben kértek.
(Ján. 16,23) Nem arról van szó, hogy nem szabad imádkozni a Miatyánkot, csak ma már
nem időszerű. Viszont a Miatyánk imádságból alapelveket vehetünk az imáinkhoz!
DICSŐSÉG — Figyeljük meg, hogyan kezdődik, és hogyan végződik a Miatyánk? A 9.
versben egy dicsérettel kezdődik, és ugyancsak dicsérettel végződik: „Mert tiéd a
királyság és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen!” (Mát. 6,13/b) Tehát a sikeres imádság úgy kezdődik, hogy szenteltessék meg Isten neve, és úgy végződik, hogy
Istené a dicsőség mindörökké. A Máté 6. fejezetében a 9. és 13. versekben Jézus az
imádság második nagy titkát tárta fel. Az az imádság, amely eléri Isten tróntermét,
imádattal kezdődik, és imádattal végződik. Életünk minden napján dicsőítenünk kellene Istent, mert Ő egyetlen dolgot vár el tőlünk, imádást szellemben és igazságban.
(Ján. 4,23-24) Két példa következzék erre. Amikor a Salamon templomában dicsérték
Istent, akkor Isten dicsőségével telt meg a templom. A köd a megnyilvánult dicsőséget
jelenti. (2Krón. 5,13-14) Jézus mennybemenetelekor a tanítványok dicsőítették és áldották az Istent. Majd Jeruzsálemben együtt imádkozott a 120 főnyi sokaság. A Szent
Szellem leszállt, és betöltötte a házat dicsőséggel. Bővebben: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm
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Egy látás kell arról, hogy világméretű evangelizációt csak Krisztus Testének egyesített munkájával lehet véghezvinni!

2. A DICSŐÍTÉS TITKA

3. A KIRÁLYSÁG KITELJESEDÉSE

„Jöjjön el királyi uralmad, és akaratod teljesüljön itt a Földön is, ahogy a Mennyben teljesül!” — Máté 6,10. Egyszerű fordítás [EFO]
KIRÁLYSÁG — Imádkoznunk kell azért,
hogy Isten királysága kiteljesedjen a földön, ami egyúttal magával hozza Isten akaratát is az életünkre. A legfontosabb dolog
az, hogy megismerjük Isten akaratát és meghozzuk azt a döntést, hogy belépjünk abba,
mert minden szempontból ez a legjobb hely
egy keresztény számára. Jézusnak az a kijelentése, hogy az imádság hegyeket mozgat,
egyeseket zavarba hozhat, mert a hegynek
több jelentése is van. (Mát. 21,21)
ISTEN HEGYE — Az Írásokban a hegy
gyakran átvitt értelemben szerepel, de ez
nem csökkenti Krisztus ígéretének az erejét.
Imádkozzunk: az Evangélium
Amikor azt mondja a hegynek, hogy ugorjon
hirdetéséért, az elveszettek aratásáért,
a tengerbe, akkor jelképesen egy utunkat
és Isten királyságának kiteljesedéséért!
álló akadályról van szó, aminek az ima hatására el kell mozdulnia. De a hegy nemcsak akadályokat jelenthet. A hegy gyakran
Isten királyságának a szimbóluma is. A Dániel 2-ben arról olvashatunk, hogy Dániel
megfejtette Nabukodonozor király álmát. (Dán. 2,35-36) Ennek az álomnak az értelme
az, hogy Isten lerontja a bálványokat, és helyette Krisztus királysága tölti be a földet.
Az Ésaiás 2-ben is Isten királyságára utal a hegy, amelyet meg kell erősíteni a földön.
(Ésa. 2,1-4) Végül a közelgő millenniumi időkorszakban teljes béke lesz. A fegyverekből
mezőgazdasági eszközöket csinálnak, és nem lesz háború, harc, öldöklés.
MEGSZILÁRDÍTÁS — Hogyan kell megszilárdítani az Úr házának hegyét? Vizsgáljuk
meg ezt a kérdést. Isten királysága az újjászületéssel költözik az emberek szívébe.
(2Kor. 6,16/b) De ennek a királyságnak ki is kell teljesednie. Ez a királyság akkor fog
fizikailag megnyilvánulni, amikor Isten népe ezért imádkozni fog. Erre utalt Jézus,
amikor imádkozni tanította a tanítványokat. (Mát. 6,9-10) Jézus nem kérné, hogy
olyan dologért imádkozzunk, ami úgyis megvalósul. Például soha nem kérte azt, hogy
napfelkeltéért imádkozzunk, mert úgyis eljön az óra, amikor a nap fel fog kelni. Azt
viszont tanította a gyülekezeti Testnek, hogy imádkozzunk azért, hogy a menny birodalma kiteljesedjék, és láthatóvá váljék a földön, amely előtt a világ erői, a gonoszság hatalmai meg kell, hogy hajoljanak. Jézus a világegyetem győztes Ura! Őt még
senki nem győzte le, és a jövőben sem fogja. Hogyha mi Jézust tesszük életünk Urává,
és szilárdan megállunk ezen, akkor a krisztusi győzelem útján járhatunk.
EVANGELIZÁCIÓ — Néhányan azt gondolják, hogy ha eleget imádkozunk, akkor Isten királysága majd lepottyan az égből. De ez nem így van. A bennünk levő királyságnak kell kiteljesedni, hogy az emberek ezt megláthassák. (Luk. 17,21) Krisztus követőinek az elsődleges feladata az, hogy hirdessék Isten királyságát, mert így kerülhet be
a menny királysága a szívekbe. Ezt a hatalmas munkát az apostolok kezdték el két
évezrede, ami még most sincs befejezve. Az embereknek először Krisztust kell befogadni a szívükbe, és csak ezt követően tud Úrrá válni az életük felett. Tehát ha már
Jézus uralkodik a szívükben, akkor ezt ki tudják terjeszteni az életükre is.
-bf3

