Bizonyság: gyógyulás lisztérzékenységbıl — 2012.02.15. — Nagy Edina
Gyógyulásomról szeretnék bizonyságot tenni! 2010.
márciusában egy vizsgálat során lisztérzékenységet állapítottak
meg nálam. Ez többek között kellemetlen emésztırendszeri
rendellenességet okozott. Betartottam a diétát és közben
elkezdtem járni a ságvári gyülekezetbe. Ahogy ott az igei
tanításokkal tápláltak, egyre növekedett a világosságom.
Megértve az Ige fontosságát és természetfeletti erejét,
elérkezett a szabadulásom órája! Két év múltán kontroll
vizsgálatra rendeltek vissza, ahol kiderült, hogy az Úr
kegyelmébıl már nem vagyok lisztérzékeny! Dicsıség Istennek
és az İ Fiának! Bebizonyosodott számomra, hogy Jézus ma is
gyógyít! Hit által elfogadtam a gyógyulásomat, amit Krisztus a kereszten megszerzett az
emberiség számára! Hálát adok Istennek a pásztorainkért és azokért a Testvérekért,
akikkel összekapcsolt. Nagyon sokat segített számomra az, hogy Ici néni, a gyülekezet
egyik régi tagja, bevezetett az Ige világába és általa az Úr megváltoztatta a szívemet.
Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl
- Április 28. szombat, 13 óra – Siófok, Ezüstpart Hotel – Jim Sanders gyógyító alkalma
Felekezeti hovatartozástól függetlenül, hozzátok magatokkal a gyógyulni vágyókat is!
- Június 2. szombat - Ságvár – részt veszünk a Falunapon, „Országunkat” képviselve
Békevár Egyesület hírei
A civil szervezetünk januárban közgyőlést tartott. A Civil törvény 2011. év végi
módosítása értelmében 2012-tıl a közhasznú egyesületeknek kettıs könyvelést kell
vezetni. Mivel a többszörös könyvelési díjat az Egyesület nem kívánta felvállalni,
ezért a ‘közhasznúsági’ fokozatról lemondott. Ennek ellenére a tevékenységek között
továbbra is szerepelnek a közhasznú feladatok. A 2011. évi munkáról egy összefoglaló
tájékoztató olvasható a következı weboldalon: www.bekevar3882.x3.hu/naplo.htm
Az Úr kegyelmébıl egy reklámértékő újságcikket kaptunk februárban. Ez online és
nyomtatásban is megjelent a Somogyi Hírlapban. A cikk a következı linken érhetı el:
www.bekevar3882.x3.hu/sajto.htm
Egyesületünk még nem fogadhatja az 1%-os felajánlást, de akinek a szívén ég az Úr
szolgálatának támogatása, keresse fel a www.ksze.org oldalon az Aktuális híreket.
AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI: Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból?
Megkérted İt, hogy legyen az életed támasza és Ura? Hívd be most a szívedbe!
AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — Teremtı Istenem, Eléd állok, és fennhangon imádkozom:
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Megkérlek Jézus,
legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe,
és teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat és
Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom által megváltást
nyertem, és újjászülettem Krisztusban! Az İ szent vére megtisztított minden
bőntıl. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)
TANULJUNK EGYÜTT! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45 (a templom felıli bejárat)
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, vasárnap 15.00 óra (iskoláskorúak számára)
Internet rádió és tévé, videó és audió bibliatanítások ingyenes letöltése: www.ksze.org
Impresszum és elızı számok: http://www.bekevar.x3.hu/info.htm E-mail: bekevar@fw.hu
Békevár Egyesület: www.bekevar3882.x3.hu — Számlaszámunk: 14100110-17632849-01000009
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ vallásoktól független ingyenes lap, terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása!
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Bármi történjék is, azzal az Evangélium üzenete semmit nem változik, mert Isten ‘alkotmánya’ örökérvényő!

BIZONYSÁGOK — HÍREK

A Gyülekezet gyıztes feje Jézus, aki a mi Urunk!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2012. március

ISTEN SZEMSZÖGÉBİL MI NEVEZHETİ EGYHÁZNAK?
„És İ [Jézus] a feje a Testnek, a Gyülekezetnek [Egyháznak]: aki a kezdet,
elsıszülött a halottak közül; hogy mindenekben İ legyen az elsı.” — Kolosse 1,18
Akik a felıl tudakozódnak, hogy milyen
vallású vagyok, többnyire azt felelem rá,
hogy keresztény. A világban élı emberek
ugyanis egy sokszínő vallásban gondolkodnak.
Az üdvösség szempontjából valójában az
embereknek csak két nagy csoportja létezik:
akik Krisztus elfogadásával üdvözültek és Isten
dicsıséges országához tartoznak, továbbá a
Krisztus nélküli elveszettek, akik a sötétség
fejedelme alatt sínylıdnek. (Luk. 17,34-36)
A Biblia világosan fogalmaz — Krisztus
egyedül a globális keresztény Egyháznak a
feje! (Ef. 5,23) Ebbıl kifolyólag az Egyház
elnevezés jogszerően nem a keresztény
felekezeteket illethetné meg? Mint az Írásokban is olvasható, a mindenható Isten az İ
Fiát, Jézust „tette mindeneknek fölötte a Gyülekezet [Egyház] fejévé”! (Ef. 1,22)
Következésképpen a ‘fej’ a Krisztus! (Ef. 4,15) Többek között az Efézus 1,22 az 5,23
és a Kolosse 1,18 igeversekben a görög ‘ekklészia’ szó egyaránt jelent egyházat,
gyülekezetet, szó szerint pedig a [világból] kihívottak közösségét. Az Írás tisztán
fogalmaz: Jézuson kívül nem létezik más név, amely által üdvözülhetnénk! (Csel. 4,12)
Aki ezen a bibliai igazságon áll, az nem is tudakozódik más vallások iránt.
Két nagy vallási irányzatról beszélhetünk — az egy igaz Istent imádó kereszténység
és az idegen isteneknek hódoló más népcsoportok. A keresztény vallás tömöríti magába az
újjászületett hívık alkotta felekezeteket, akik új parancsolatot kaptak Jézustól, hogy
mások javát szolgálva, mindenkihez isteni-fajta szeretettel viszonyuljanak. (Ján. 13,34)
A nem keresztény vallás a Krisztus Testén kívüliekbıl álló közösségek. Közöttük igen
nagy ellentmondás fedezhetı fel, mivel találhatók ott békés szándékúak, de olyan
szélsıségesek is, akik például a kereszténységet akarják eltörölni a föld színérıl.
Mind többen az Úrhoz térnek — közülük is, a médiában közzétett bizonyságok
tanúsága szerint! Amikor lehull a sötétség leple a szemekrıl és azok megnyílnak a
látásra, felismerik, hogy az egy igaz Isten valóságos, mert választ ad imáikra.
Aki olvassa az Apostolok cselekedeteit, az láthatja a korai Egyház mőködését. Ahol
az élı Isten Evangéliumát hirdetik, ott ugyanazok a jelek, csodák történnek ma is, mint
kezdetben! Azokban a felekezetekben, ahol nincsenek gyógyulások, szabadulások, ott
nem az eredeti és teljes Evangéliumot hirdetik, hanem afféle erıtlen pótszert!
İrizkedjünk az idegen istenektıl! — intenek az Írások. A Teremtınk elıtt nem
kedves, ha valaki hamis és idegen isteneket tisztel: „Most azért hányjátok el az idegen
isteneket, akik köztetek vannak, és hajtsátok szíveteket az Úrhoz!” (Józs. 24,23) Talán
el kellene azon töprengeni, hogy ahol nem Krisztus a ‘fej’, ott biblikus-e az Egyház név
felvétele? Vagy nem lenne helyénvalóbb inkább a vallási közösség elnevezés használata?
A kereszténység azért nem tekinthetı csupán egy vallásnak, mert amit Krisztusban
kaptunk, az igen óriási dolog. Megigazultunk hit által és így békességünk van Istennel, a
mi Urunk Jézus Krisztus által, aki értünk feláldozta az életét. Így hát nem azokat illetné
meg az egyházi minısítés, akik az eredeti Evangéliumot hirdetik, jelek kíséretében?
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„És micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?” — Máté 24,3
Ez a rész az újszövetségi Gyülekezeti kort hamarosan
követı, megpróbáltatásnak vagy ítéletnek nevezett hét
éves idıkorszakról szól. Az idıkorszak fogalma így
határozható meg: egy idıkeret, amelyen belül Isten egy
maghatározott módon foglalkozik az emberiséggel.
A hitetlenkedıket félelemmel tölti el a ‘világvége’
híre. A tanítványok is érdeklıdtek e felıl. De a Máté
24,3 vers a görög (aión) ‘világ’ szó jelentése alapján
inkább ‘idıkorszak végének’ fordítandó. Az Újszövetség
idıszaka pedig két évezredben határozható meg a János
4,40 és a 2Péter 3,8 igeversek világosságában.
Az ószövetség idején Izráel népére 490 év ítélet
szabatott, amit Jézus a megszületésével kettészakított.
(Dán. 9,24) A fennmaradó hét év ítélet lesz a következı bibliai idıkorszak. A jövıre
vonatkozó próféciákat szükséges megvizsgálni, mert azok szólhatnak: a zsidóknak, a
Gyülekezeti Testnek vagy a világnak. Lényeges felfigyelni arra, hogy az Egyiptomot ért
csapások sem érintettek mindenkit. Az Úr most nem a bárka által, hanem az elragadtatás
révén fogja kimenteni és megóvni az újjászületett és üdvösséget nyert gyermekeit.
Az elragadtatás egy természetfeletti, szükségszerő esemény, amely az érdekünket
szolgálja és nem ellenünk van. (1Kor. 15,50-54) A Biblia tanít errıl, de a természetes
emberi gondolkodás ezt nem képes felfogni, a hitetlenek csak gúnyolódnak ezen. (1Kor.
2,14) A világ mindössze a hatását és a következményeit látja majd. A Gyülekezet jelen
pillanatban Jézus megjelenésére vár, s ez fogja majd lezárni az Újszövetség korszakát.
Jézus a felhıkön fog megjelenni, s egy szempillantás alatt magához vonzza azokat,
akik az újjászületés által İhozzá tartoznak. Az idık végén lévén ez bármelyik pillanatban
bekövetkezhet! Aki nem tagja Krisztus Testének, az ekkor már nem tehet semmit, itt éli
át a rettenetes idıket. A hét év alatt is lesz az embereknek lehetıségük arra, hogy
elfogadják Jézust Uruknak, és életük végén a Mennybe kerüljenek, de üldöztetés mellett.
Elıször a Krisztusban elhunytakat fogja Jézus magához vonzani, majd azon élıket,
akikben az újjászületés által Isten élete benne van. Az elragadtatott emberek teste
megváltást kap oly módon, hogy ugyanolyan megdicsıült testet kapnak, mint amilyen
Jézusé. Vér helyett Krisztus dicsısége áramlik majd az ereikben, halhatatlan testükben.
Többféle elragadtatásról számolnak be az Írások: Illés, Énok és Jézus már
felemeltetett; de a Gyülekezet, a 144 ezer evangélista és a két tanúbizonyság esetében
ez még hátra van. Illés készült rá és a környezete is tudta, hogy elragadtatik a Mennybe.
Bennünket sem fog váratlanul érni, mert Isten Szelleme megjelenti nekünk. (Ján. 16,13)
Három érv arra, hogy az Úr a megpróbáltatás elıtt kimenti az övéit: 1./ a Gyülekezetre
nem vonatkozik az ítélet; 2./ az antikrisztus nem jelenhet meg addig, amíg a hívık szívében
lakozó Szent Szellem a földön van; 3./ az újjászületett hívıknek meg kell jelenniük Krisztus
elıtt, jutalomért. Az elragadtatást követıen a földön színre lép az antikrisztus. Az elsı
három és fél évben a jó arcát mutatva békét hoz. A második félidıben fény derül a valódi,
gonosz természetére. Felrúgja a békeszerzıdést és utasít, hogy istenként imádják.
A Jelenések könyve sok szimbólummal, a hét év alatti katasztrofális eseménysort is
magába foglalja. A pecsétek feltörésekor, a hét trombitaszó elhangzásakor és a poharak
kiöntésekor ítéletként háromszor hét csapás éri a földet, megtisztítás céljából. Ez a
föld negyed részét és az emberiség egyharmadát érinti. E rettenetes idıket jellemzi
többek között meteorit becsapódás, jégesı több, mint negyven kilós darabjai, stb.
A hét év alatt — újjászületett keresztényként — mi Isten vendégszeretetét élvezve a
Mennyben vészeljük át a csapásokat. A hetedik év végén részt veszünk odafent a Bárány
menyegzıjén. Utána Jézus második eljövetele következik, amikor visszajövünk İvele
együtt Isten természetfeletti hadseregeként. (Júd. 1,14) Az armageddoni gyızelemmel
zárul a hét éves megpróbáltatás, s az ördög és serege ezer esztendıre láncra verettetik.
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További tanítások az idık végérıl: http://bekevar.x3.hu/idokvegen.htm és http://bekevar.x3.hu/alap-ut.htm

BIBLIAI IDİKORSZAKOK 2.

HÁZASSÁG HETE — 2012.
A Házasság Hete nemzetközi mozgalom 10 éve
indult útjára, amelyhez országunk immár ötödik
éve csatlakozik. Ez a programsorozat Valentin
naphoz kötıdik, amelynek kevésbé ismert az
eredete. Rómában a hite miatt bebörtönzött
Valentin nevő keresztény férfi a kedvesének írt levelét így írta alá: „a te Valentinod”. A
szerelmesek valójában egy keresztény mártírt ünnepelnek február 14-én.
A Békevár Egyesület már másodízben csatlakozott a Házasság Hete mozgalomhoz.
Három helyszínen, négy programra várta a téma iránt érdeklıdıket. Ugyan sokhelyütt
rendeztek kedves és játékos mősorokat, de ettıl jóval többre van szükség ahhoz, hogy a
házasságok az idı múlásával is boldogok és erısek maradjanak. Arra az ismeretre van
szüksége a pároknak, amit Isten a Szentírásban útmutatásul adott az embernek.
A párkapcsolatok sarkalatos kérdései — témakör ízelítıt próbált adni az ötvenórányi
tananyagból. Az ember hármas felépítésének megismerésén keresztül születik meg a
felismerés arról, hogyha az ember egyik alkotóeleme, a szelleme Istentıl származik,
akkor İt lehetetlen kihagyni az életünkbıl. A társkeresık is támpontot kaphattak, hogy
milyen keresztényi elvek alapján tudnak legjobban párt választani. Szóba került, hogy
Isten elıtt kedves a tisztaság megırzése, mivel a test ‘ajándék’ a házastárs számára.
A párkapcsolatok típusait taglalva fény derült arra is, hogy nemcsak a ‘papír’ a
különbség a házasságban illetve a kapcsolatban élık között. Akik nem kötötték egybe az
életüket Isten szent színe elıtt, azok: elesnek Isten Szellemének a pecsétjétıl, ami
ragasztóként mőködik; nem birtokolhatják a tízezerszeres szellemi erıt; nélkülözik az
áldások teljességét; csorbul az örökre szóló mennyei jutalmuk. A szövetség támaszainak
(győrő, tanúk, gyülekezet) szerepe is kellıen ki lett domborítva.
Mivel az édenkerti bukás után az ember nem tudja úgy megırizni és tisztán tartani a
kapcsolatait, mint ahogy az kívánatos lenne, ezért szükséges foglalkozni a problémakezeléssel is. A helyreállítás képlete: visszaemlékezni + megtérni + cselekedni az elsı
cselekedeteket. (Jel. 2,4-5) Isten örökérvényőnek tervezte a házasságot, ezért mindent el
kell követni annak helyreállítása érdekében, azaz visszatérni az elsı szeretethez. A válás
egy világmérető kór és sok sebet okoz, ezért tanácsos csak a legvégsı esetben élni vele.
Sor került a szeretet fajtáinak ismertetésére. A születésünk óta velünk levı önzı,
emberi szeretet érzéseken alapul és a saját érdekeit keresi. A magasabb rendő, istenifajta szeretet (agapé) épít, gyızelemre visz, a döntésünkön múlik és a mások érdekeit
tartja szeme elıtt. Ha a házaspárok a szerelem halványodása során áttérnének a
feltételnélküli, természetfeletti agapé szeretetre, sikeresen hajózhatnának tovább az
élet tengerén. Az agapé megszerzése iránt érdeklıdıkkel elmondtuk az üdvösség imáját.
A szeretet hatása a házasságban — kérdéskör sokkal nagyobb érdeklıdést váltott
ki. Ugyanis mindenkinek a szíve mélyén ott ég a vágy egy meghitt és szeretetteljes
kapcsolatra. A házasság rendeltetése az, hogy betöltse a párok szeretetéhségét, és
megelégedést adjon. Ha edényünk szeretettel teli, akkor jól érezzük magunkat, ha
szeretettankunk üres, akkor az elégedetlenség, zsörtölıdés, viszály utcájába jutunk.
A szeretetnek is van nyelve, nyelvezete, tájszólása. Mivel a szeretetnyelvünk más
és más, ezért fel kell azt deríteni, mert szeretni csak a másik szeretetnyelvén lehet,
mivel így képes azt elfogadni. A felderítés módja: figyelni kell a kritizált területeket,
mert az a társunk szeretetnyelve. A szeretettank feltöltésének öt módja ismert:
elismerı szavak, odaszentelt idı, ajándékozás, szívességek, testi érintés.
Csak akkor várhatunk szeretetet a társunktól, ha az ı tankja telve van agapé
szeretettel. A vetés-aratás szellemi törvénye alapján nekünk kell elıbb feltölteni
hitvesünk szeretettankját, mert ellenkezı esetben könnyen válás lehet a vége.
Hasonló a helyzet a gyermekek esetében is. Ha üres a szeretettankjuk, akkor a barátaik
társaságát keresve könnyen pótszerekhez (drog, alkohol, szex) nyúlhatnak, viselkedésük
szélsıségessé válhat (szökés, hiperaktivitás, bőncselekmény). A szülık feladata, hogy
feltöltsék gyermekük szeretettankját! (Meghallgatás: www.bekevar.x3.hu/hazassagtan.htm)
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