SZEMELGETÉS A KÖRNYÉKÜNK KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
Március 30. 17:30 péntek és március 31. 9:30 szombat – Budapest, KSZE, XX. Török F. u. 76.
Vendég Bret Sipek – CfaN szeminárium – Téma: személyes szolgálat az elveszettek felé
Április 7. szombat, 10 óra – Budapest, KSZE imanap – vendég a CfaN imacsapata
Május 23. szerda, 17:30 óra – Budaörs, Sportcsarnok – Heidi Baker szolgálata (regisztrációs)
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus vár rád!
IMA A VÁLASZTÁSOKÉRT — Drága mennyei Atyám! Nem személyekért imádkozom, hanem azokért, akik a Te akaratodban vannak és
kedvesek előtted, hogy a Neked engedelmes szívűek kerüljenek a
hatalmi pozícióba. Áldott legyen az Isten, mert Ő változtatja meg az
időket; ledönt és felemel vezetőket; bölcsességet és tudást ád. Köszönjük, Atyám, hogy Te olyan vezetőket adsz nekünk, akik igazságosan, Isten félelmével kormányozzák az országot, és az istenfélő
emberek számára a legkedvezőbb döntéseket hozzák meg. Hittel megvallom, hogy a
választások során azok kerülnek hatalmi pozícióba, akik a Te akaratod szerint valók,
mert őket kedvessé teszed a választópolgárok előtt. A nem odavalókat pedig félreállítod az útból. A Jézus nevében kiárasztom a kijelentés, bölcsesség, józan ész, tisztánlátás és különbségtétel szellemét a szavazók felett, hogy a Te útmutatásodra hagyatkozva voksoljanak. A Jézus hatalmas nevében, megkötöm a sötétség minden erejét és
befolyását, a megtévesztés szellemét, hogy döntéshozatalkor semmi és senki ne tudja
rossz irányba befolyásolni a szavazó polgárokat. Ámen. (1Tim. 2,1-2)
MI A KERESZTÉNYSÉG? — Azt mondani, hogy „Keresztény szeretnék lenni, de nem
akarok az egyházhoz tartozni” éppen olyan, mintha azt mondanád: „Szeretnék megházasodni, de egyedül akarok maradni”. Senki nem élhet úgy keresztény életet, hogy
ne tartozna sehova. Az újjászületéssel beleszülettél Isten családjába. Ez azt jelenti,
hogy egy közösséghez tartozol, és nem valami szervezethez. Ahogy Jézus körül ott volt
a tizenkét tanítvány, nekünk is Jézus követői között a helyünk. — Reinhard Bonnke
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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Nem létezik nagyobb ajándék, mint a Krisztus által a kereszten megszerzett üdvösség, és az általa elnyert örök élet!

KERESZTÉNY HÍREK

Járj a feltámadás győzelmében!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2018. április

TEÉRTED TETTE!
„Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. — Róma 5,8.
HELYREÁLLÍTÁS — Ádám engeMiattam — Miattad! Helyettem — Helyetted!
detlen volt Istenével szemben, amiÉrtem — Érted!  ÉRTED?
kor felségárulást követett el. Ekkor
továbbadta az Istentől kapott föld
feletti hatalmát a sátánnak. Ekkor
az emberiség elszakadt Istentől, azaz szellemben elkülönült a Teremtőjétől. Így bejött a világra a bűn és a
halál. De Isten már a világ megalapítása előtt elrendelte Jézus megváltói munkáját, hogy az embert visszaállítsa a hatalmi helyére. (1Pét. 1,20)
Az ördög előtt azonban titokban tartotta a megváltási tervet, nehogy meghiúsítsa azt.
Jézus megváltása háromszoros: Ő az élete árán megváltotta az emberiséget a betegségtől, a szegénységtől és a szellemi halál átkától. Ez utóbbi azt jelenti, hogy eltörölte a bűneinket, és örök életet adott. Értünk volt ez a hatalmas megváltói munka,
és Jézus akkor is elvégezte volna, ha te egyedül lettél volna a földön.
JÉZUS SZOLGÁLATAI — Az Úr Jézus szolgálata három szakaszra osztható:
1.) Földi szolgálat — az a három és fél év, ami az Evangéliumokban olvasható.
2.) Helyettesítő munka — azt a megváltói munkát jelenti, ami a kálvárián és a pokolban történt értünk, amikor Jézus helyettünk mindent magára vállalt.
3.) Főpapi szolgálat — amit ma is végez az Atya jobbján. (Zsid. 6,20)
A továbbiakban a helyettesítő-megváltó munkát vizsgáljuk meg közelebbről. A helyettesítő munka során Jézus bennünket képviselt, mert azt az ítéletet és büntetést,
amit nekünk kellett volna kapnunk, azt Ő átvállalta. Mindezt értünk és helyettünk tette, hogy mi szabadok lehessünk az édenkerti bukás következményeitől.
ÉRTÜNK TETTE — Az Úr Jézus értünk tette a következőket:
Jézus értünk vállalta, hogy emberi formában megszülessen a
földre, és az életét adja értünk. (Fil. 2,7)
Isten bűnné tette értünk a Fiát, aki bűntelen volt. (2Kor. 5,21)
Krisztus átokká lett értünk a kereszten. (Gal. 3,13)
Ő értünk szenvedett, hogy az Atya előtt most képviseljen
bennünket (Zsid. 9,24)
Jézus előttünk ment, utat nyitva a számunkra. (Zsid. 6,20)
Jézus önmagát adta értünk, hogy megváltson minden
hamisságtól. (Tit. 2,14)
Krisztus érettünk meghalt. (1Thes. 5,10)
A szeretete jeleként életét adta értünk (Róm. 5,8. 1Ján. 3,16) >>>
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ÚJ ÉLETRE KELVE
„Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus…, azonképpen mi is új életben járjunk.” — Róma 6,4.
HELYREÁLLÍTVA — Egyedül az Úr Jézusnak köszönhetjük azt, hogy visszakerültünk a hatalmi helyünkre. Ha Ő nem
vállalta volna a kereszthalált, akkor ma
nem lennénk szabadok és győztesek Őáltala. Jézus, miután alászállt a pokolba,
a második és a harmadik nap között zajlott a diadalmenet. (Hós. 6,2) Jézus odalent ünnepelt. Örvendezz ebben a győzelemben! Gyakran gondolj erre a diadalmenetre! Tudd, hogy van egy hatalmi helyed Krisztusban! Nehogy megijedj, amikor ijesztget az ördög! Figyelmeztesd erre a győzelemre! Állj ellen neki!
ŐVELE EGYÜTT — Jézus azért tudott téged is megváltani, mert Isten szemében te
is ott voltál a megváltás minden egyes lépésénél. Ezek a következők voltak:
Jézussal együtt megfeszíttettünk. (Gal. 2,20) Ez a helyettesítő munka lényege.
Az óemberünk is szintén megfeszíttetett. (Róm. 6,6)
Majd Vele együtt eltemettettünk. (Kol. 2,12)
Isten bennünket is megelevenített Ővele együtt. (Kol. 2,13)
Jézus a győzelmet nekünk szerezte meg, és a neve által uralkodhatunk. (Csel. 4,30)
Isten a Fiával együtt támasztott fel minket, és Jézussal együtt ültetett az Ő jobbjára. (Ef. 2,6) Ez a megváltás jogi oldala! A gyakorlati oldala az, amikor birtokba
vesszük a Krisztusban kapott szent örökségünket, és abban járunk.
Jézussal együtt dicsőülünk meg. (Róm. 8,17)
DIADAL — Összefoglalva röviden Jézus győzelmét:
1.) Jézus legyőzte és megsemmisítette a sátánt és seregét (Zsid. 2,14/b)
2.) Jézus minden fegyverétől megfosztotta az ellenséget. (Luk. 11,22)
3.) Jézus kiforgatta a sátánt a hatalmából. (Róm. 5,17)
Az ördögnek hatalma volt (múlt időben!) az emberek fölött, de fordult a kocka.
Most nekünk, hívőknek van hatalmunk felette, a győztes Jézus neve által, mert Ő egy
új szövetség alá helyezett bennünket. Minden hatalom Jézusé, amit átadott nekünk!
Hirdessük ezt szerte a világban! (Mát. 28,18-19) Neked is megvan a szellemi hatalmad
és a fegyverzeted! (Luk. 10,19. Eféz. 6,12) Ki győzhet így? Csakis te! Ha ezt tudod, akkor te nyersz! Azért fontos megismerni Jézust, hogy megismerd a hatalmadat. Aki nem
ismeri és nem gyakorolja a hatalmát, az olyan, mintha nem is lenne. Vigyázz, mert az
ördög próbálkozni fog mindenkinél. Aki retteg, azt már megkaparintotta az ellenség,
pedig ez egy örökkön örökké való dicsőséges győzelem! Jézus érted hullatta a szent
vérét, amit felvitt bemutatni az Atyához. A megváltás minden egyes eseményénél te
is ott voltál. Most a hatalom legmagasabb pontján ülsz Jézussal, és Vele együtt uralkodhatsz! Ezt a győzelmet Jézus mindenki számára megszerezte. Ez egy valóságos
győzelem! Az ember akkor kapja meg a jogot e hatalom gyakorlásához, amikor Jézust
elfogadja élete Urának. Válj Jézushoz hasonlóvá! Nagyobb legyen a te hited Jézus
munkájában, mint az ellenség ténykedésében. — Forrás: KSZE 2000. 01. 02. Sandersné
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HÚSVÉT =
A MEGVÁLTÁS
BETELJESÍTÉSE

„[Jézus] Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan
megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.” — Kol. 2,15.
Az Úr Jézus, mint a helyettesítőnk, az alábbiakat tette értünk:
POKOL — Jézus lement a pokolba, arra a helyre, ahová nekünk
kellett volna jutnunk. (Ef. 4,9-10)
Sátán azt hitte, hogy Jézust megkaparintotta, a hatalmába kerítette és a pokolban tudja tartani örökre, mert Ő követte el a bűnöket.
Az ördögnek nem volt megértése
arról, hogy ez egy helyettesítő munka volt. Jézus az embert helyettesítette, amikor az ő helyébe állt.
Jézusnak az volt a legszörnyűbb,
amikor szellemi halottként elkülönült az Atyjától. Ekkor Ő hangosan felkiáltott a
kereszten: Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engem? (Mát. 27,46)
VÉTELÁR — Jézus megfizette az árat, rendezte az adóslevelünket, amikor három
napot töltött a pokolban. (Mát. 12,40) Mi bűn alatt születtünk, és Jézus magára vette
ezt a bűnös állapotot. Az utolsó fillérig megfizette az árat, semmi adósságunk nem
maradt. Kifizette azt, amivel tartoztál, és amivel tartozni fogsz. Amikor már nem volt
adósság, az adóslevelet eltörölte. Ekkor váltál teljesen szabaddá! Az ördögnek nincs
mit behajtania a hívőkön. Ezért nem nyúlhat hozzád, és így nincs joga beteggé vagy
szegénnyé tenni. Jézus, amikor minket helyettesített, mindazt magára vette, ami
minket terhelt. A bűneink, mint szögek verték át a kezét és a lábát. Miattunk szenvedett a töviskoronától, a korbácsolástól és a keresztre feszítéstől. Jézus felvállalta a
bűnt és a vele járó büntetést, és mindazt, ami a bűn következményeként ért volna
minket. (1Pét. 2,24) Mert a bűn zsoldja a halál: betegség, fájdalom, szegénység. Jézus eltörölte a kézírást, és az adóslevelet eltette az útból. (Kol. 2,14)
GYŐZELEM — Jézus győzelmet aratott a pokolban az ellenség minden ereje felett! Előtte az ember le volt igázva, a szellemi halál állapotában volt. Amikor a
Mennyei Bíróság azt mondta: „Elég, az ár ki van fizetve!”, akkor Isten igaznak nyilvánította a Fiát. Jézus feltámadt, és megigazulva, hatalmas győztesként jött ki a pokolból. Az Atya egy szempillantás alatt újra szülte Jézust, új életet adott Neki. Kihozta a
szellemi halálból, Aki az elsőszülött a halottak közül. (Kol. 1,18) Közölte Vele az örök
életet, megelevenítette Őt. Isten szemében mi is ott voltunk minden egyes mozzanatnál. Ővele együtt megfeszíttettünk, eltemettettünk, győzelmet arattunk és dicsőségesen feltámadtunk. Még a feltámadás előtt történt valami lent a pokolban, amit így
ír le a Csia fordítás: „A fejedelemségeket és fennhatóságokat lefegyverezte, őket
nyilvánosan kipellengérezte (megszégyenítette) és ezzel diadalmenetben meghurcolta
őket.” (Kol. 2,15) Tudsz-e örülni ennek a diadalnak? Tudod, hogy milyen fontos az,
hogy egy helyes képet kapj erről? Jézus nemcsak lefegyverezte, hanem diadalmenetben mutogatta a legyőzött ellenséget! A győztes Jézus ment elöl, és Isten szemében
Ővele együtt mi is ott voltunk. Jézus mögött a sátán és seregei kullogtak, nyilvánosan
megszégyenítve. Járj ebben a győzelemben! >>>
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A kereszt Isten válasza a világ problémáira! Jézus a kereszten, a megváltás során a halált örök életté változtatta át!

HELYETTÜNK TETTE

RÁADÁS
ÖNFELÁLDOZÁS!
Micsoda önfeláldozás! Minden, amit Jézus Krisztus tett, értünk tette — neki magának semmi haszna nem származott belőle. Értünk született meg. Értünk élt, értünk
kísértetett meg, értünk prédikált, tanított és gyógyított, értünk szenvedett, értünk
támadt fel, értünk ment fel a mennybe, és értünk fog visszajönni. Soha egyetlen pillanatra nem tett semmit magáért; minden pillanatát nekünk adta ajándékba. Ez a
Jézus az, aki ma azt mondja nekünk: „JÖJJETEK ÉNHOZZÁM!” Megyünk?
Legyetek áldottak! — Reinhard Bonnke
TRÓN HELYETT KERESZT
Jézus könyörületessége és megértése egészen lenyűgözte az embereket. Szavaitól
tátva maradt a szájuk. Tömegek tolongtak körülötte, és azonnal trónra akarták
emelni. Ő ezt visszautasította, helyette hagyta, hogy ellenfelei emeljék a keresztfára.
Jézus Megváltónak jött közénk, nem földi uralkodónak. Szabadító volt, nem lázadók
vezére. Élete egészen rendkívüli volt. Ellenségei úgy gondolták, halálával lezárhatják
az aktáját, pedig valójában az csak a kezdet volt. Ezúttal olyan Valakivel akadtak
össze, akihez hasonlóval még soha nem volt dolguk. Jézus legyőzte a halált, kijött a
sírboltból, halhatatlanságot öltött magára, felment Istenhez, és azt az ígéretet hagyta
számunkra, hogy minden szem meg fogja látni őt újra. JÉZUS VISSZA FOG TÉRNI!
Legyetek áldottak! — Reinhard Bonnke

