Bibliai fogalmak: a bizonyságtétel és a megvallás különbsége
Még a keresztények is gyakran összekeverik e két fogalmat, s ez esetenként zavaró
lehet. Vizsgáljuk meg a Biblia tükrében, hogy valójában mit is jelentenek ezek.
A bizonyságtétel = a hálaadó ajkak gyümölcse. (Zsid. 13,15) Ez Isten természetfeletti
csodáiról és szabadításáról szól. Amikor egy hívı bizonyságot tesz Isten jóságáról és
segítségérıl, akkor egyrészt hálát adva dicséri és felmagasztalja az Urat, másrészt ezzel
másokat megerısít a hitében. Ezért van nagy jelentısége a bizonyságtevésnek!
Hálaadásunkkal szerfelett megörvendeztetjük Isten szívét!
A megvallás = az Ige imádkozása, a bibliai hitünk rendszeres megvallása. (Zsid.
4,14. Jer. 1,9. 1,12. 5,14. 23,28.) A Menny egyedül az Ige nyelvét érti meg. Az angyalok
az Ige elhangzására várnak, hogy a kihirdetett rendeleteink
alapján munkálkodhassanak az érdekünkben. (Zsolt. 103,20) A
kitartó megvallásaink aktivizálják a felkent Ige természetfeletti
erejét és meghozzák az áttörést az életünkben. A saját
érdekünkben életbevágóan fontos napi hitmegvallásokat tenni,
mert a kudarcból ez visz át gyızelem útjára és tart ott!
Ahhoz, hogy kézzelfogható legyen a megvallásaink
sokasága, a következıt tehetjük. Állítsunk a lakás egy
forgalmas helyére egy kelyhet vagy poharat, amely a
megvallásaink győjtıedénye lesz. Ez egyrészt figyelmeztet
arra, hogy ne feledjünk el gyakran megvallást tenni egy adott
területen, másrészt a magvallásunkat követıen dobjunk bele
egy babszemet vagy gyöngyöt, hogy így láthatóvá tehessük a megvallásaink
mennyiségét. Ahogy egyre telik a kehely, a látvány hitben tart és megerısít
bennünket abban, hogy mind közelebb kerülünk a célunk eléréshez.
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
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)
Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió és tévé, videó tanítások
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!

4

Dicsıséges és örömteli feltámadási ünnepet kívánunk!
A megváltás bevégeztetett, a kereszt és a sír üres, Krisztus gyıztesen feltámadt és él! Dicsıség érte Istennek!

BIBLIAI FOGALMAK — HÍREK

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

HÚSVÉT: AZ ÚJJÁSZÜLETÉS CSODÁJA!
„Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan [fentrıl] születnetek. […]
ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát” — János 3,7. 3,3.
A húsvétkor ünnepelt feltámadást tartja az
egész keresztény világ a legnagyobb ünnepnek, mert a
megtestesült Ige (Jézus) a kereszten maradéktalanul
beteljesítette Atyjának megváltási tervét! Ahhoz nincs
mit hozzáadni, mert ez egy teljesen bevégzett isteni
mő! Kellı világosság hiányában mégis akadnak
olyanok, akik helytelenül maguk is szeretnének tenni
valamit a megváltásukért, de ez lehetetlen, mert a
megváltás szellemi dolog és nem fizikai! (Ef. 2,8-9)
A világban élık a különbözı beavatkozásoktól és kozmetikumoktól remélik a testük
megújulását. De bibliai értelemben az újjászületés a belsı emberünkre, a szellemünkre —
az Istentıl származó igazi lényünkre — vonatkozik. Megfigyelhetı az Írásokban, ha Jézus
nyomatékosan mond valamit, az igen nagy súllyal bír! Háromszor mutat rá az újjászületés
fontosságára (Ján. 3,3. 3,5. 3,7.), ami nem azonos a vízkeresztséggel! (Ef.5,26)
Az újjászületés egy természetfeletti csoda! Maga Isten teremti újjá annak a szellemét,
aki Megváltóként elfogadja az İ Fiát! Azért illik rá a születés kifejezés, mert egy élettelen
egy szempillantás alatt élıvé válik. Az újjászületés elengedhetetlen ahhoz, hogy üdvözülj és
igazzá válj Krisztusban a Szent Vér mindent eltörlı ereje által! (Róm. 4,25) Egy olyan új
teremtmény jön létre így, amely korábban még soha nem létezett! (2Kor. 5,17)
Újjászületni — élet-halál kérdése! Miért? Azért, mert az ember úgy látja meg a
napvilágot, hogy élet és halál van benne. Ugyanis magában hordozza az ádámi bukott, bőnös
természetet. A legnagyobb csoda az, ha valaki befogadja az isteni Örök Életet és ezáltal egy
‘rendszerváltás’ történik az életében: az ördög rabjából Isten szeretett gyermekévé lesz!
(Kol. 1,13) Az újjászületés nem köthetı egyetlen felekezethez sem, maga Jézus tanít errıl!
Egy mennyei ‘útlevelet’ biztosít az újjászületés Isten országának felfedezésére,
ahogy a földi csecsemı is beletanul a földi élet dolgaiba. Hogy mit kell tenni az embernek
ahhoz, hogy újjászülessen az igazi valója, a szelleme? Az Írások világosan mondják, hogy a
Krisztusba vetett hitérıl — haláláról és feltámadásáról — kell hangosan bizonyságot
(megvallást) tennie az Atyaisten elıtt. (1Kor. 15,3-4) İ mindenkit ‘hazavár’! (Ján. 20,31)
Sajnálatos, hogy még keresztény körökben is kevesen ismerik az újjászületés rendkívüli
jelentıségét, így nem is tudnak azon munkálkodni, hogy Isten elveszett teremtményeit az
Úr Jézushoz vezessék. Ha a hátoldalon levı, a páli evangéliumra épülı imádságot — Jézust
tisztelve — hittel és hangosan elmondod, az életed Urává teheted İt! (Róm. 10,9-10)
Jézus volt az, akinek a szellemét Isten elsıként teremtette újjá a pokol erıi felett vett
gyızelmét követıen. A feltámadása után vele együtt mentek a Mennybe azok az
ószövetségi igazak is, akik Ábrahám kebelén várakoztak erre a pillanatra. Ezt követıen
mindazoknak megvan a lehetısége, hogy egy tudatos döntéssel Jézust életük Urává tegyék,
akiknek valaki hirdeti az örömhírt! Az utolsó napok katonájaként légy te is Istennek egy
aratómunkása, hogy így lelkeket menthess meg a pokoltól! (Márk 16,15) Az újjászületés
igazságát mindenki szívébe be kellene sulykolni! Link: http://bekevar.x3.hu/ujjaszuletes.htm
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„És az Isten eltöröl minden könnyet az ı szemeikrıl; és a halál nem lesz többé;
sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé…” — Jelenések 21,4
A befejezı részben a Millennium korszakával és az azt
követı Új világgal foglalkozunk, hogy a hívı keresztények
megfelelı jövıképet kaphassanak a dicsıséges örökkévalóságról.
Három ítélet — a tisztánlátáshoz, a Biblia tanítása alapján:
1./ Krisztus ítélıszéke — elé az újjászületettek járulnak,
közvetlenül az elragadtatást (elsı feltámadást) követıen. Nekünk,
hívıknek ez az egyetlen ítélet, amelynek során a hőségünk alapján
a jutalmat vesszük át (1Kor. 3,8). Az Isten akaratát cselekvıket az
Ige jó sáfárnak nevezi, ık nagyobb mértékre számíthatnak.
Motiváljon téged is a ‘versenydíj’! Vezesd az Úrhoz az
elveszetteket az utolsó napokban és jutalmad lészen érte! A hit
nélküli tettek pedig elégnek a tőzpróba során.
2./ Élı népek ítélete — a Millennium kezdetén lesz, amikor a meg nem tértek lépnek
Isten trónja elé. İ dönti el ugyanis, hogy mely népek mehetnek be az 1000 éves
királyságba, ahol evangelizálni is fognak. (Mát. 25,31-34. 25,46) A megítélés mértéke azon
alapul, hogy hogyan bántak a különbözı nemzetek Izraellel és a keresztényekkel.
3./ Utolsó ítélet — a Millennium végére esik. Az ördög utolsó lázadásának leverése
után, a meg nem tért népek járulnak (második feltámadás) Isten trónja elé. Nekik a
cselekedeteiket kell majd szembeállítani a Krisztus megváltó munkájával. Akik
visszautasították Krisztust, ítéletként a tőznek tavába vettetnek. (Jel. 20,12-15)
Millennium kora — 1000 év, amely nem az utolsó bibliai kor, amelyben mi,
újjászületett keresztények Krisztussal uralkodunk, teljes békességben. Az újjászületés
által ugyanis „királyokká és papokká” tétettünk (Jel. 5,10), s a Mennyben trónok várnak
ránk (Jel. 20,4). A majdani pozíciónkat itt és most alapozzuk meg a hőségünkkel!
A sátán meg lesz kötözve (Jel. 20,2), csak e korszak legvégén oldatik el kis idıre,
hogy az emberek választhassanak Isten vagy az ördög között (Jel. 20,7). Megdöbbentı
lesz a megtévesztés mértéke: azok közül, akik ismerték Jézus 1000 éves királyságát, az İ
szeretetét, hatalmát és erejét, mégis tömegesen állnak majd át sátán oldalára.
Az egybegyőlı ellenséges mega seregre Isten tüzet bocsát, hogy leverje a
lázadókat. A sötétség erıi véglegesen a tüzes tóba, a soha meg nem szőnı gyötrelem
helyére kerülnek. (Jel. 20,8-10) A halál lesz az utolsó ellenség, amit Isten eltöröl,
hiszen azt sem İ teremtette! Az ördög kiiktatásával megszőnik a szenvedés, ami szintén
bizonyíték arra, hogy a gyötrelmek sem Istentıl származnak. (Jel. 20,4) A korszak végén
Jézus átadja az országot az Atyának. (1Kor. 15,24-26)
Új Jeruzsálem — Isten szavára tőz emészti meg a megromlott állapotú földet, mert
İ új eget és földet szólít elı. (Jel. 21,1. 2Pét. 3,7-14) Ami megmarad a tőzben: az Ige,
a hit és a jutalmunk. Az új világ olyan lesz, mint kezdetben, igazság lakozik benne!
Ahhoz, hogy Isten a földön tudjon lakozni és uralkodni, vissza kell állítania annak
eredeti állapotát. İ mindent újjá tesz és új küldetések várnak majd, többek között a
föld újranépesítése. A Mennybıl pedig alászáll a gigantikus mérető Új Jeruzsálem,
amely a Világegyetem központjaként mőködik majd a Szentföldön. (Jel. 21,3. 21,10)
Egy csodálatos világ körvonalazódik ki, mert kizárólag szeretet, öröm és boldogság
lakozik benne! A Szent Városban az újjászületettek élnek, akik számára Jézus örök palotát
épített. Azért ık élhetnek az aranyból és drágakövekbıl épült gyönyörőséges városban,
mert elfogadták Krisztus véráldozatát! A városfalon kívül élı emberek pedig szabadon
bejárhatnak a Szent Városba. És ez a rendkívül dicsıséges jövı vár rád is, ha Krisztusé vagy!
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Újjászületés + üdvösség + megigazulás a húsvéti Báránynak köszönhetı, s általa jutsz az életed végén a Mennybe!

BIBLIAI IDİKORSZAKOK 3.

PRÓFÉCIA
Konferenciaközpont Budapest, 2012.03.15. — Jim Sanders
Azt mondja az Úr, hogy új erıre kelj fel, egy új élettel, új
kegyelemben, egy új járással, egy új külsıvel. Az elme megint megújul,
amiben tudsz áradni, és Istennek Szelleme tud áradni, ha hagyod, tud
áradni az üdvösség, amiben a gyógyulás van és az İ élete. Az İ élete
tud szolgálni az İ népéhez. Egy új munka, egy hatalmas munka,
növekedni tudsz, fel tudsz növekedni benne. Fel tudsz növekedni
İbenne, olyan mértékben tudsz növekedni, amirıl soha nem
álmodtál. Olyan méretekben, amelyeket cselekedetekkel soha
nem tudtál volna elérni, nem tudod kiérdemelni, elérni a saját
erıdbıl. Ez ki nem érdemelhetı kegyelem, mind affelett, amit el
tudnál képzelni vagy megálmodni! Ki kell lépned, el kell vetni és le kell aratni, mert
magvetésbıl és aratásból van mindez. Neked kell fölkeni, neked kell kimenni a mezıre,
neked kell aratni. İ nem teszi meg helyetted. Nem kényszerít téged sem erre. A saját
magad elhatározásából teszed, és amit elvetsz, azt le is aratod. Ha várod a megfelelı
idıt, megjön az aratás, és gyarapodni fogsz, sikeres leszel, követvén a Szellemet! És Isten
kegyelmében és szeretetében kell mőködni. Az életed minden napján áldott leszel.
Ezekben nagy jutalom van, eljönnek a jutalom napjai, ahogy az Úrral jársz az
örökkévalóságban! Ámen
További próféciák: http://bekevar.x3.hu/profeciak.htm

BIZONYSÁG AZ ÚR CSODÁJÁRÓL
Az Úr megtartotta a munkahelyemet! — 2012.03.25.
Tizennyolc éve részmunkaidıben dolgozom a munkahelyemen, amit az
Úr adott nekem. Szinte az ölembe hullott. İneki köszönhetem, hogy még
mindig itt dolgozom, mert minden egyes leépítésnél engem szerettek volna
elbocsátani, holott túlteljesítem az éves tervet. De hála a Jóistennek, nem
sikerült! Az imatámaszaimmal közösen erısen megálltunk hitben és Isten
által bebetonozottnak neveztük a hivatali székemet!
Idén, február huszonnegyedikén szólt a fınököm, hogy március elsejétıl négy óráról
kettı órára csökkenti a munkaidımet, ami ellen a szívem tiltakozott, s legbelül egyáltalán
nem fogadtam el. Ez ugyanis anyagilag nagyon érzékenyen érintett volna. Nem volt mit
tennem, három nap múlva alá kellett írnom a szerzıdésmódosítást, de közös akaraton
továbbra is kitartottunk, hogy a lecsökkentett munkaidı rám nem vonatkozik.
Amikor hazamentem, a hír hallatán a férjem a legnagyobb megdöbbenésemre
elıvett egy márkás pezsgıt én pedig hozzá a kristálypoharakat és koccintottunk a
szebb és jobb jövıre! Most már tudom, hogy ez egy hitcselekedet volt, ami
elısegítette az áttörést. Minden nap vártam az értesítést: visszaállt a régi óraszám!
Szellemi szemeimmel láttam az új szerzıdés megsemmisítését.
Március tizenharmadikán telefonhívást kaptam a fınökömtıl, s közölte velem:
semmis a kétórás szerzıdés, visszaáll a régi rend, március elsejéig visszamenıleg!
Tehát igazából nem is voltam (és nem is leszek) kétórás! Dicsıség érte Istennek, nem
engedte, hogy rosszul járjak! Számomra ez nagy hitpróba volt. Így jött valóságba a
következı Ige: Minden lehetséges annak, aki hisz — és én hiszek, Uram! Bıséges
hálával és meghatottsággal öntöztem meg az Úr felettem megnyilvánuló megtartó
kegyelmét és jócselekedetét!
Békevár Egyesület egyik tagja
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