1% FELAJÁNLÁS — Köszönjük mindazoknak,
akik az elmúlt évben is támogatták a közhasznú
tevékenységet is végző civil szervezetünket! A Békevár Egyesület ez évben is hálásan fogadja az adó
1%-os felajánlásokat. Adószámunk: 18151709-1-14

MIÉRT JÁRJAK GYÜLEKEZETBE? — Nézd ezt ilyen szemszögből: a
gyertyák gyertyatartókban égnek, a villanykörtéket lámpafoglalatba
csavarják, a növények talajban növekednek. Gyertyatartó nélkül a
gyertyák eldőlnének, érintkezés nélkül a villanykörték nem adnának
fényt, termőtalaj nélkül a növények egyszerűen élni sem tudnának.
Nekünk, keresztényeknek a gyülekezeti közösség a gyertyatartó, hogy
megállhassunk; az áramforrás, hogy világítsunk; és a talaj, hogy felnövekedjünk. A Biblia olvasása és az imádkozás mellett a gyülekezet az a gazdag forrás, amelyet Isten biztosított a keresztények számára. — Reinhard Bonnke
A HÁZASSÁG HETE 2018. RENDEZVÉNYEINK PILLANATKÉPEIBŐL

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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Az emberek üdvösségre vezetését végezheted közvetlenül vagy akár közvetve is úgy, hogy támogatod a szolgálatokat!

KERESZTÉNY HÍREK

Március 2. az „Ima világnapja”!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2018. március

SZOLGÁLJÁTOK AZ URAT, A TI ISTENETEKET!
„... szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és járjatok minden Ő útján... és szolgáljatok néki teljes szívetekből és teljes lelketekből.” — Józsué 22,5.
BILLY GRAHAM — 99 éves korában, 2018. február
21-én átköltözött a dicsőségbe. Ő egy amerikai baptista szolgáló volt, aki evangélista hivatalban állt.
Hazánkba először magyar baptisták invitálták, majd
hivatalos meghívást is kapott. Négy évtizede szolgált
először Magyarországon, 1977. szeptember 4-én a
tahi táborban tízezer ember felé, valamint helyi baptista gyülekezetekben. Billy Graham kapcsolatainak
köszönhetően 1978 januárjában Magyarország visszakapta a szent koronát. A következő útja hazánkba
1989-ben volt, amikor a Népstadionban százezer ember felé szolgált. Negyven ezren mentek le a küzdőtérre, amikor újjászületésre hívta az embereket.
Isten ereje hatalmasan kiáradt, és gyökeres változásokat hozott. Az imáknak köszönhetően három hónappal később ledőlt a berlini fal, harcok nélkül. Hat hónap múlva
megbukott a román diktatúra. Néhány hónapra rá tagállamokra hullott szét a Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia. Ezzel átrendeződött Közép-Európa és Kelet-Európa politikai rendszere. Megszűnt az Állami Egyházügyi Hivatal, amely az egyházakat ellenőrző, nyomozó szervezetként működött. Isten új ajtókat nyitott a magyar keresztények
számára. A társadalom kezdett jobban odafigyelni a baptistákra, a kisebb evangéliumi
felekezetek életére, és az Istentől kapott küldetésükre. — Forrás: Kossuth Rádió
Személyes meggyőződésem az, hogy az 1989-ben kiáradt kenet és az imák hatással
voltak az elveszettek megnyerésére, többek között az én újjászületésemre is, amely
1996. tavaszán történt. Szintén erre a kiáradásra tudom visszavezetni a Krisztus Szeretete Szolgálat alapjainak lerakását 1990-ben. Ehhez minden bizonnyal még az is
hozzájárult, hogy Bill Kaiser már az 1970-es években összejöveteleket tartott hazánkban, megalapozva ezzel a szellemi ébredés kapuinak megnyílását. — bf —
HEIDI BAKER — egy misszionárius hölgy Afrikában, Ázsiában és Angliában. Szolgálatának két
évtizede alatt 10.000 gyülekezet plántálódott el!
A Szent Szellem tüze hatalmas módon nyilvánul
meg a szolgálatán keresztül, így számos természetfeletti csoda tanúi lehetnek. Szolgálatában
már több mint 100 ember támadt fel a halálból!
Heidi Baker 2018. május 23-án Magyarországra
jön! Az öt órásra tervezett szolgálata 17 órakor
kezdődik Budaörsön. Bővebb infó:
http://dunamisfamily.weebly.com/heidi-baker-fordiacutetaacutesok.html
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AZ IMAFAJTÁK

„Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk.” — 2Korinthus 4,13.
ALAPELV — Az újjászületéskor megkaptuk az isteni fajta hit egy mértékét. Alapigazság, hogy mindig azt fogjuk szólni, amiben hiszünk, továbbá minden a hitünk alapján fog működni, mind negatív, mind
pozitív irányban. (2Kor. 4,13) Amikor hitben szólunk,
akkor ne a saját erőnkre támaszkodjunk, hanem Istenbe kell vetnünk a bizalmunkat. A hit szavának az
alapelve a Márk 11,23 versben található. Ebben az
Igében egyszer szerepel a hinni szó és háromszor a
mondani szó. Ez arra mutat rá, hogy a megvallás (hit
szava) háromszor annyira fontos, mint a hit. Tehát
nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az Istenbe vetett hitünket ki is mondjuk.
HITET SZÓLJ! — Amit hiszünk, azt rendszeresen ki is kell mondanunk, mert így
tudjuk magként elvetni azt a szellemi világba, hogy idővel gyümölcsöt teremhessen. A
hívőknek általában nem a bibliai hitükkel van gondjuk, hanem azzal, hogy nem mondják
ki azt, amiben hisznek. A gyülekezetben tanítják őket a hitről, de a hitet a szavainkkal
tudjuk felszabadítani. Csak az lehet a tiéd, amit hittel kimondasz! Sokan tévesen gondolkodnak úgy: „Ha erősen hiszem, akkor meg fog történni!” De Jézus nem azt tanítja,
hogy meglesz néki, amit hisz, hanem azt hangsúlyozza ki, hogy meglesz néki, amit mondott. Ha nem vagy elégedett az életedben azzal, amid jelenleg van, akkor ellenőrizd le
azt, amit kimondasz. Mindaz, amid van, és mindaz, ami ma vagy, az annak az eredménye, amit a múltban hittél és mondtál! A vetés-aratás törvénye itt is működik.
SZÍVBEN HINNI — A hit ebben az imafajtában is szükséges, mert nincs értelme úgy
szólni, hogy közben kételkedés van a szívünkben. Jézus ezért teszi hozzá: „és szívében nem kételkedik, hanem hiszi”. Hinnünk kell abban, hogy amit hittel kimondunk,
az meg is fog történni. Biztosnak kell lenned abban, hogy a te szavaid is ugyanolyan
erővel bírnak, mint amikor Jézus szólta a hit szavát a földi szolgálata során. A hit
szava akkor működik hatékonyan az életünkben, ha tisztában vagyunk azzal, hogy Jézus nevében milyen gigantikus erő rejlik. (Fil. 2,9-11) Légy tudatában annak, hogy Jézus neve ma is ugyanolyan eredményt hoz, mint amikor Ő maga itt szolgált a földön.
EGYÜTTMŰKÖDVE — Az imaéletünkben több imafajta is működhet együtt. Amikor
imádkozunk, akkor összekapcsolhatjuk azokat, így az előző számban olvasható hit
imája (kérés) és a most taglalt hit szava is összekapcsolható. Például az Atyától egyszer kérjük a gyógyulásunkat, majd ezt követően többször hálaadással kijelenthetjük,
hogy a betegség megtört, a Jézus nevében! A hit imáját (kérést) csak egyszer kell elmondanunk, de a hit szavát többször kell kimondani mindaddig, amíg meg nem jön a
megoldás. Tehát nem kell ismételten elmondani a kérés imáját, hanem a továbbiakban a hit szavát szóljuk az adott helyzet felett: Úton van a válasz, Jézus nevében!
LEGFELSŐBB HATALOM — A meglevő hitünket kell használnunk ahhoz, hogy eredményeket érhessünk el. A végeredmény elsősorban nem a hitünk nagyságán múlik, hanem
inkább a hitünk kitartásán van a hangsúly. A hit szavát két irányba lehet működtetni: egyrészt távol tarthatjuk a rossz dolgokat, másrészt felszólíthatjuk a szükséges dolgokat,
hogy hozzánk jöjjenek. (Mát. 18,18) Isten Igéje uralkodik, hatalmat vesz, és győzelmet
arat a helyzetek felett. Mert Isten Igéje a legfelsőbb hatalom mennyen és földön! — Hné Éva
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A helyzetek nem képesek hatni az Ige örökérvényű igazságára, de az Ige ereje képes megváltoztatni a körülményeket!

3. A HIT SZAVA

4. A HIT PARANCSSZAVA

„És akármit kértek [követeltek, mint jogaitokat és kiváltságaitokat] majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.” — János 14,13.
KÖVETELNI A NÉVBEN — Jézus a cselekedeteire irányítja rá a figyelmünket, hogy higygyünk azokban. (Ján. 14,11) Majd nyomatékosan hozzáteszi, hogy mi is megkapjuk azokat a képességeket, amivel Ő rendelkezett.
(Ján. 14,12) Az Atya nemcsak azokat cselekszi, amiket Jézus cselekedett, hanem rajtunk
keresztül nagyobbakat is. Miután az első pünkösdkor a Szent Szellem kiáradt, onnantól kezdve már nem csak egy helyre korlátozódik Isten erejének a munkája, mert a hívőkön keresztül bárhol meg tud nyilvánulni. Jézus a nevét is ránk hagyta, hogy használjuk azt
hatalommal, és Ő így tud rajtunk keresztül cselekedni. Mert Ő azt mondta, hogy amit
csak követeltek, parancsoltok ebben a névben, én megcselekszem azt. (Ján. 14,13-14)
„És akármit kértek” azt jelenti a görög szövegben: Jézus nevében követelitek az ellenségtől a jogaitokat és kiváltságaitokat. Jézus nevében követeljük az ördögtől a jogosan nekünk járó dolgokat, amiket az ellenség megpróbál tőlünk visszatartani.
SEGÍTSÉG A NÉVBEN — Különbség van a János 16. és a 14. fejezetében levő igazság között. A János 16,23-24 szerint Jézus nevében kérünk az Atyától, és nem követelünk. A János 14,13-14 szerint viszont Jézus nevében az ördögtől követelünk, nem pedig az Atyától. Ha Jézus nevében követeléssel állunk elő az ördöggel szemben, akkor
Jézus megcselekszi azt. Az ószövetségben élők csak Isten nevét hívhatták segítségül.
Az új szövetségben ez másként van, mert ez egy jobb szövetség, és nemcsak az van
megírva, hogy aki segítségül hívja a Jézus nevét, az üdvözül (Róm. 10,13), hanem arra
is lehetősége van a hívőnek, hogy hatalmat gyakoroljon, vagyis parancsoljon és követeljen Jézus nevében. Ezzel kapcsolatban találunk példákat az Írásokban.
CSELEKEDNI A NÉVBEN — Péter és János nem az Atyához fordultak imádsággal,
amikor az Ékes kapunál fekvő sánta felé szolgáltak. (Csel. 3,1-9) De ez nem azt jelenti, hogy ők ne imádkoztak volna, hiszen éppen a templomba tartottak. Ebben az
esetben mégsem kimondottan az imádság hozta meg az eredményt. Péter és János
Szent Szellemmel teljesek voltak, aki úgy vezette őket, hogy adják ki a hit parancsszavát Jézus nevében. Az eredeti görög szöveg sokkal pontosabban írja le: követeljük
Jézus nevében, hogy kelj fel és járj! Amikor az apostolok azt parancsolták a sánta
embernek, hogy keljen fel és járjon, akkor valójában az ördögtől követelték azt, hogy
vegye le a kezét róla és engedje szabadon. Ilyen esetekben nem imádsággal szolgáltak
a betegek felé, hanem követelték a gyógyulásukat Jézus nevében.
JOGALAP — Nekünk is ugyanúgy jogunk van követelni Jézus nevében a betegek gyógyulását, mint ahogy azt a korai Egyházban tették. Ilyenkor nem Istentől követelünk, mert
nem Ő betegíti meg az embereket, nem Tőle származnak a problémák. Hanem az ördögtől követeljük azt, hogy Jézus nevében engedje szabadon a betegeket és az elnyomottakat. Amikor a hit parancsszava alapján az Úr ereje meggyógyította a sánta embert, akkor nemcsak ő, hanem az egész nép dicsérte az Istent. Még mielőtt a sokaság elhíresztelte volna, hogy milyen csodaemberekkel találkoztak, Péter kijelenti mindenki füle hallatára, hogy nem ők, hanem Jézus neve cselekedte ezt a csodát. (Csel. 3,16) — Hné Éva
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RÁADÁS

RÁADÁS

A HIT PARANCSSZAVA folytatása
Apostolok cselekedetei 3,16. Egyszerű fordítás
16. Ez a Jézus az, akiben mi hiszünk. Ő adott erőt a hit általi gyógyuláshoz ennek az embernek, akit itt láttok, s akit ismertek. Igen, a Jézusban való hit állította
helyre teljesen ennek a bénán született embernek az egészségét, mégpedig a szemetek láttára.
Természetesen ebben az esetben is hitre volt szükség, ezért Péter hozzá is teszi: a
Jézus nevében való hit által. Jézus akkor már nincs jelen a tanítványokkal, az Ő neve
mégis hatalmas csodákat cselekedett, ahogy a mai napon is. A papok is jól tudták,
hogy milyen hatalom van ebben a névben.
Apostolok cselekedetei 4,18-20.
Félni kezdtek attól, hogy ellenük fordulnak, ezért megparancsolták a tanítványoknak, hogy egyáltalán ne szóljanak e névben. A Jézus nevében mondott ima erejével ugyanis el lehet mozdítani a pozíciójukból az alkalmatlan vezetőket és ettől féltek
a főpapok is. De a tanítványok nem ijedtek meg a fenyegetéstől, hanem imádkozni
kezdtek.
Apostolok cselekedetei 4,29-30.
Éljünk a Krisztusban kapott hatalmunkkal, és bátran szóljunk, tanítsunk és parancsoljunk ebben a névben. Jézus áll a saját neve mögött, és azt tanítja nekünk: Én
megcselekszem. A hit parancsszava a hívő ajkán dicsőséget szerez az Atyának, mert
Jézus megcselekszi azt.
Vannak esetek a Bibliában, amikor a hit parancsszavát imádság előzi meg.
Apostolok cselekedetei 16,16-18. Egyszerű fordítás
16. Történt egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, szembejött
velünk egy rabszolgalány, akiben a jövendőmondás szelleme lakott. Ez a leány sok
pénzt szerzett a gazdáinak azzal, hogy jövendölt az embereknek.
17. Állandóan követte Pált és csoportját, és közben így kiáltozott: „Ezek a férfiak a Magasságos Isten szolgái, akik az üdvösségre vezető utat hirdetik nektek!”
18. Ez így ment több napon keresztül. Végül Pál megelégelte, hátrafordult, és
azt mondta a leányban lakó gonosz szellemnek: „Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki ebből a leányból!” Erre a jövendőmondó szellem
azonnal kiment belőle.
Ez a lányka nem volt újjászületve, azért lehetett a szellemében démon. (2Kor.
11,14) Ebben az esetben Pál adta ki a parancsot, a végeredmény viszont ugyanaz lett,
mint az Ékes kapunál, mert itt is Jézus cselekedett. De mégis van különbség a két
eset között: az Ékes kapunál Péter azonnal kiadta a parancsszót, Pál viszont várt a
szent időzítésre.
Amikor a Szent Szellem imádságra késztet egy adott esetben, akkor először imádságban kérünk segítséget az Atyától, majd ezt követően parancsolunk Jézus nevében
a problémák mögött álló sötétség erőinek. A győztes Jézus nevére minden szellemi
erőnek engedelmeskednie kell! (Fil. 2,9-11)
Kérésünkkel az Atyához fordulunk Jézus nevében, az életünkben felmerülő problémáknak pedig parancsolunk Jézus nevében.

Aki világosságban jár
A következő két esetből is jól láthatjuk, hogy az imádság és a hatalommal kimondott hit parancsszava összekapcsolható.
1.) Lázár feltámasztása
János 11,3. 6-8. 11-14.
Jézushoz eljutott Lázár betegségének a híre. Majd később bejelentette tanítványainak Lázár halálát, és közölte velük, hogy oda kell menniük hozzá. Jézus két napot
várt, és csak azt követően indult el Lázárhoz.
Jézusnak meg kellett tudni az Atyától a szent időzítést, hogy mikor cselekedhet.
Ha Jézus nem Isten időzítésében megy Júdeába, akkor a szent védelem nélkül a farizeusok és a főpapok a megváltás beteljesítése előtt megölhették volna, és így nem
nyerhettünk volna üdvösséget.
Figyeljük meg, hogy Jézus nem azonnal cselekedett a rossz hír hallatán. Pál sem az
első napon szabadította meg a gonosz szellemtől a jóslással foglalkozó szolgálólányt.
Mindketten megvárták azt, amíg a Szent Szellem cselekvésre indítja őket, hogy mit és
hogyan tegyenek az adott helyzetben. Miután mi is útmutatást kapunk a Szent Szellemtől egy adott helyzettel kapcsolatban, akkor már bátran léphetünk.
Miután Jézus megkapta a vezetést a Szent Szellemtől, cselekedni kezdett. Lázár
feltámasztása előtt először imádkozott az Atyához, majd azt követően adta ki a hit
parancsszavát.
János 11,41-44.
Jézus először megköszönte az Atyának, hogy meghallgatta Őt. Innen tudjuk, hogy
Jézus imádkozott Lázár feltámasztásával kapcsolatban. Mert Jézus a saját akaratából
semmit sem cselekedett, amit nekünk is követnünk kellene. Tehát miután hálát adott
az Atyának, Jézus ajkait elhagyta a hit parancsszava: Lázár, jöjj ki! És Lázár, aki már
négy napja halott volt, épségben kijött a sírból.
Nem mintha Jézus nem tudta volna akár az összes halottat feltámasztani, az azonban csak a fizikai halálból való feltámasztás lett volna. Akiket Jézus feltámasztott a
fizikai halálból, azok továbbra is szellemi halottak maradtak, mert abban az időben
egyedül csak Jézus rendelkezett élő szellemmel.
Jézusnak nem az volt az első számú küldetése, hogy a fizikai halálból támassza fel
az embereket. A küldetése ennél sokkal hatalmasabb volt: a szellemi halálból kellett
megváltania az emberiséget azáltal, hogy legyőzte a halált, és elsőszülöttként támadt
fel a szellemi halálból.
Aki megvallja Jézust élete Urának, az követheti Őt az újjászületettek sorában,
mert Jézus a feltámadás és az élet. (Ján. 11,25) Ennek a hatalmas munkának a bevégzésére jött el Jézus, hogy átvigye az embert a szellemi halálból az örök szellemi
életbe. (Kol. 1,13)
2.) Tábitha feltámasztása
Nemcsak Jézus életében, hanem az Apostolok cselekedeteiben is olvasható olyan
csoda, amikor halottat támaszt fel az Úr ereje.
Apostolok cselekedetei 9,40-42.
Péter kiküldte a gyászoló, siránkozó hitetlen sokaságot, majd térdre esett, és Jézus nevében imádkozott. Ezután adta ki a hit parancsszavát: Tábitha, kelj fel! És ő
feltámadt a halálból! Jézus neve megcselekedte, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
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Hatalmat kaptunk
A hit parancsszava akkor fog hatékonyan működni az életünkben, ha megértjük:
hatalmat kaptunk arra, hogy parancsoljunk a körülményeknek és a mögötte álló ördögi erőknek, Jézus nevében. Jézus nekünk adta ezt a hatalmat az ellenség minden ereje felett. Ezt a hatalmat az Ő nevében gyakorolhatjuk.
Lukács 10,19.
A hatalmunk kiterjed az ellenség minden ereje felett, és ha ezt a hatalmat gyakoroljuk is, akkor semmi nem lesz képes ártani nekünk. A hit parancsszavának használatakor csak akkor lehetünk eredményesek, ha tudjuk a szívünkben, hogy aminek parancsoltunk, annak ugyanúgy kell engedelmeskednie, mintha maga Jézus parancsolta volna. Isten el is várja tőlünk, keresztényektől, hogy ne nézzük tétlenül a gonosz erejének pusztítását, hanem gyakoroljuk a hatalmunkat Krisztusban.
Az Ige bátorít minket: Amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világon. (1Ján. 4,17) Jézus
a mi példaképünk. Ahogy Jézusnak engedelmeskedtek a körülmények és az ördög, úgy
a mi szavunkra is engedelmeskedniük kell a Jézus nevére. Például a rendőr is a mögötte álló magasabb hatalomra hivatkozik, amikor azt mondja: A törvény nevében
állj! Mi azt mondjuk az ördögnek: Jézus nevében állj!
Jézus így bíztat bennünket: amit csak parancsoltok az én nevemben, én megcselekszem azt. Bátran használjuk Jézus nevét az életünkben, mert Jézus nevének
hallatán a Szent Szellem csodálatos kenete kiárad a bensőnkből és szabadulást hoz.
Ahogy már az Ószövetségből is tudjuk ezt: Jézus neve kiöntött drága kenet. (Én. 1,3)

BILLY GRAHAM SZOLGÁLATAIBÓL
 1977. Tahi tábor
Ez volt az első nyilvános szolgálat, amikor Dr. Billy Graham evangélista bejutott a
„vasfüggöny mögé”, a keleti blokkba. Billy Graham ekkor még nem kapott igazán nagy
nyilvánosságot, nem látunk sajtófotósokat, TV-stábot a kis hegyi üdülőtáborban. Az
események szervezője és tolmácsa Dr. Haraszti Sándor.
https://www.youtube.com/watch?v=EW2T8wKmJt4&t=386s
 1989. Budapest Népstadion (Rendszerváltás éve!)
A műsort az mtv2 közreműködésével a Billy Graham Evangelizációs Társaság készítette 1989-ben. VHS-ről digitalizálta a VHS mentő és Digitalizáló Stúdió.
https://www.youtube.com/watch?v=rvnL-blpXF8&feature=youtu.be
 Dél-Korea — Szöul, 1973. — 3,2 millió résztvevő
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