Bizonyíték Betlehem létezésére
Világraszóló leletre bukkantak a régészek Jeruzsálem Óvárosában, amely bizonyítja,
hogy Jézus születésének városa, Betlehem már 2800 évvel ezelıtt is fennállt! A másfél
centis égetett agyagból készült, három sor héber feliratot tartalmazó pecsét az elsı írásos
bizonyíték arra, hogy az elsı zsidó szentély idején létezett az ısi város, s ez alátámasztja
a Biblia hitelességét. A Biblián kívül most találták meg elıször Betlehem nevét korabeli
feliraton. Betlehem héber jelentése: „a kenyér háza”. Jákób fiai közül Júda telepedett le
ezen a környéken, akinek itt született Dávid fia, majd leszármazottja, Jézus.
Jézus halálának idıpontja: 33. április 3.
Földrengésekbıl számította ki két geológus Jézus keresztre feszítésének napját.
Négyezer évre visszamenıleg vizsgálták a Holt-tenger hat méter vastag üledékében a
szeizmikus aktivitást. Az Evangéliumok tanulmányozása, valamint a csillagászati
számítások alapján arra a következtetésre jutottak, hogy Jézust 33. április 3-án,
pénteken feszítették keresztre — olvasható a http://news.discovery.com/ hírei között.
Teljes cikk: http://facepress.hu/hirek/megvan-jezus-halalanak-pontos-datuma-201205292303
Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl
- Június 24. vasárnap, 15 óra – Ságvár, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista
- Augusztus 18. szombat, 13 óra – Enying – Jim Sanders és Erzsébet misszionárius
Felekezeti hovatartozástól függetlenül, hozzátok magatokkal a gyógyulni vágyókat is!
Ságvári Falunap
A Békevár Egyesület másodízben vett részt
tevékenyen a ságvári Falunapon, június 2-án. Az
Egyesület színeiben lépett fel a Tabi Tanárok
Tánccsoportja, amely nagy sikert aratott a közönség
körében. A mősor közepette nem feledkeztünk meg arról
sem, hogy „Országunkat” képviseljük. Az evangelizációs
munka eredményeként új élet is született.
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 A SIKERES ÉLETÉRT! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, vasárnap 15.00 óra (iskoláskorúaknak)
Ingyenes központi internet rádió és tévé, videó tanítások: www.ksze.org
Impresszum és elızı számok: http://bekevar.x3.hu/ohm.htm E-mail: bekevar@fw.hu
Békevár Egyesület: www.bekevar-portal.hu — Számlaszámunk: 14100110-17632849-010000
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ vallásoktól független, ökumenikus jellegő ingyenes lap, amely tetszés szerint sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása!
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Isten = Aki többet ad, mint ami elegendı!
Aki azért olvassa a Bibliát, hogy abban hibát találjon, hamar felismeri, hogy a Biblia talál hibát ıbenne!

KERESZTÉNY HÍREK

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

A GONDVISELİ
„És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét a Gondviselés Istenérıl Jehova
Jirének. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés.” — 1Mózes 22,14
A Jehova Jire, Isten egyik neve a hét közül,
amelynek van olyan jelentése is a héber nyelvben,
hogy gondoskodik, ellát. Tehát a hívı keresztény
embernek egy gondoskodó Istene van, aki túláradó
mértékben el akarja látni az İ gyermekét minden
jóval. A gondviselı szinonimája a gyám, akinek
kötelessége, hogy a rábízott személynek a gondját
viselje. A gondoskodó szó rokon értelmő szavai:
törıdik, foglalkozik, vigyáz, gyámolít, gondját viseli.
Igencsak szembetőnı Isten gondoskodása, amikor
az Ószövetségben negyven éven át ellátta a pusztában bolyongó választott népét.
A világi beszédben is használatos a Gondviselı vagy a Gondviselés olyan összefüggésben,
hogy valami történt valakivel. Ennek kétirányú a használata, egyrészt pozitív, másrészt
negatív. Ha arra utal valaki, hogy a Gondviselı megóvta valamitıl, akkor az építı jellegő.
Amennyiben olyan jelentéssel használják, hogy a Gondviselı tanítani kíván valakit egy
betegséggel vagy balesettel, akkor az igen téves! De nem is nevezhetı gondviselınek az,
aki gonoszul bánik a rábízott személlyel, s nem a hasznára, hanem a kárára van! Az
Írásokból egyértelmően kitőnik a következı állítás, amely ma az újjászületett és Szent
Szellemmel betöltekezett hívıkre igaz: a Gondviselés Istene olyannyira velünk van, hogy
bennünk él és értünk munkálkodik, nem pedig ellenünk! A mennyei Atyánk annyira a szívén
viseli a sorsunkat, hogy felszólít bennünket, valamennyi gondunkat és problémánkat adjuk
át Neki megoldásra! (1Pét. 5,7) A következı jelmondatot — az ismerethiány csökkentésére
— érdemes lenne minden hívınek megszívlelnie és felírnia a szíve táblájára, hogy mindenkor
szem elıtt lehessen: Isten jó, Isten szeret és egy jó terve van velem!
Mivel a Gondviselı szó kissé elvontnak tőnik, ezért egyértelmőbb lenne a Jóisten
vagy a mennyei Atya elnevezés használata. A sorscsapásra való hivatkozás teljesen
hibás, bibliai ismerethiányra vall és erısen ködösít. A sors szót szerencsésebb inkább
‘személyes történelem’-ként értelmezni és nem elkerülhetetlen végzetként.
Fontos tudni, hogy van sátánnak is és Istennek is terve az emberek életére
vonatkozóan. A Szentírás ebben is biztos támpontot ad, amely egyértelmően fogalmaz:
az ördög a tolvaj, aki elrabolja az emberek egészségét, életét és pénzét; az Úr Jézus
pedig a Szabadító, a Gyógyító! (Ján. 10,10) Ha korábban mást tanítottak veled, itt az
ideje, hogy kiigazítsd a gondolkodásodat Isten Igéjének megfelelıen!
Isten ígérete a Hozzá ragaszkodóknak: megszabadítja és felmagasztalja ıket, válaszol
az imáikra, velük lesz a bajban, megdicsıíti és hosszú élettel elégíti meg ıket,
megmutatja nékik az İ szabadítását! (Zsolt. 91,14-16) Az İt és a népét tisztelıket
viszonttiszteli és megáldja! Istennek egy másik neve az El Shaddai, Aki az ellátásunk és az
élet forrása. (1Móz. 17,1) İ többet ad az elegendınél, s hatalmasabb a tragédiáknál!
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„Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre [Igémre] hajtsad füledet. Ne
távozzanak el a te szemeidtıl, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek
azoknak, akik megnyerik és egész testüknek egészség.” — Példabeszédek 4,20-22
Az Ige legfıbb értéke az, hogy életet ad! Isten ugyanis az
élet oldalán áll, így a Beszéde nem hiábavaló. Elénk tárja az
életet és a halált, hogy válasszunk. S mivel az élet az Igében
lakozik, így ragaszkodnunk kell hozzá, szorosan átölelve azt!
A Biblia a négyféle talajhoz négyféle termést társít. (Márk
4,14-20) A szívünk (szellemünk) a jó föld. A legelsı teendı a
talaj elıkészítése, ami valójában a szellemünk felkészítése az
Ige romolhatatlan Magjának befogadására. Döntést kell
hoznunk, hogy Isten Igéje igaz, mert így elkerülhetjük, hogy a
kételkedés meglopjon. A Mag elvetésével az Ige a lelkünkön
(elménken) keresztül bekerül a szívünkbe, ha az nyitott rá.
Ahogy a kikelı növény is gondozásra szorul, úgy a szívünkbe
vetett Ige úgyszintén. Megfelelı idıt szükséges töltenünk vele
ahhoz, hogy az növekedhessen és gyümölcsözıvé válhasson.
Soha nem szabad megengednünk, hogy bármi is elterelje a figyelmünket róla. Ha az Igei
tanításokban kitartunk, akkor az igazság megismerése és megértése szabaddá tesz! (Ján.
8,32) A szellemi növekedés érdekében igen fontos rendszerességgel gyülekezetbe járni! Ez
a saját felelısségünk! Mert aki marad, az halad, aki kimarad, az lemarad!
Isten a legjobb tanító! (Jób 36,22) Igéje tájékoztat, utat mutat, fegyelmez,
buzdít, rendre utasít (2Tim. 4,2), de soha nem okoz félelmet, mert az a Szeretettıl
származik. Mindig meg kell vizsgálni a gondolatainkat, hogy azok megegyeznek-e az
Igével, s az azzal ellentéteseket ki kell zárni. Ha korábban valamit másként tanítottak
velünk, ki kell magunkat igazítani és az Ige világosságának vonalára kell átállnunk. Az
Írásokat mindig a szövegkörnyezetében és más Igék fényében szükséges vizsgálni!
Az akadémikus tudásnál sokkal fontosabb a szellemi, mert általa nyílik meg a Biblia világa!
(1Kor. 2,14) A bető alatt az intellektuális tudás értendı, amely által nem lehet megérteni a
szellemi dolgokat. (2Kor. 3,6) Az Ige szellemi mondanivalóját kell kutatnunk. Ehhez meg kell
‘rágni’ az Igét! A következı eset nagyon jól szemlélteti ezt: a férj felesége keresésére indult.
Bibliával a kezében, nyelveken imádkozva találta meg ıt a fürdıszobában. Ilyen módon
‘rágta’ meg a kiválasztott Igét, hogy az az elméjébıl lecsusszanjon a szívébe.
Az isteni (dzoé) túláradó élet kulcsa a bibliai ismeretben rejlik. Csak az isteni
alapelvekben való jártasság adhat megelégedést! A tájékozatlanság és tudatlanság
elidegenít a Jóistentıl, így azok nem lehetnek részesei annak a ‘dzoé’ életnek, amit a
mennyei Atya készített a számukra. (Ef. 4,18) Ezért az ördög minden eszközt felhasznál
arra, hogy tudatlanágban tartsa Isten teremtményeit. De jó hír számunkra, hogy az Úr
azon munkálkodik, hogy kiszabadítson a tudatlanságból. E célból adta nekünk az Igéjét!
Isten a bölcsességet és ismeretet adó ágazatban van. (Préd. 2,26) Ezek birtoklásához
az İ tetszését kell elnyernünk, ami kizárólag hit által lehetséges. (Zsid. 11,6) A hit pedig
a prédikált Ige hallásából nyerhetı el. A bölcsesség egy isteni ítélıképesség az İ Igéjének
helyes alkalmazására. Az ismeret akkor termékeny, ha azt bölcsesség kíséri és helyes
alkalmazás. Nem sikert kell kérni Tıle, hanem bölcsességet, ami sikerre visz!
Mivel a mi képességünk korlátozott, de az Övé korlátlan, ezért Jézus legyen a
‘vezérigazgatód’! Amíg az Igével (igazsággal) töltesz idıt, addig feltétel nélkül bízol
Istenben, így İ sikerre tud vinni! Valósítsd meg azokat az ötleteket, amelyeket Tıle
kapsz! Az isteni bölcsesség és ismeret a jólét és egészség kulcsa!
2

Az újjászületés után jogod van a szent egészséghez, mivel azt Jézus Krisztus megszerezte számodra a kereszten!

AZ ÉLETADÓ IGE

BIZONYSÁGOK ÉS EGY MEGOLDÁS
Teljes gyógyulás — Bizonyságommal az Úr Jézust szeretném
dicsérni! 2008. ıszén kezdıdött Benjámin fiam autóimmun betegsége
(dermatomiositis), ami az izmait támadta meg. Majdnem lebénult.
Betegsége alatt sokféle gyógyszert szedett, többek között szteroidot. A
fiam állapota gyorsan javult, mert tudom, hogy megvolt a hite hozzá!
2010. júniusában teljesen meggyógyult ebbıl a betegségébıl. A
gyógyszerek viszont tönkretették a gyomrát és gyomorfekély alakult ki
nála. Undorodott az ételektıl. Újra lefogyott és fájt a gyomra.

Én 2011. októberétıl járok a KSZE ságvári gyülekezetébe, ahol befogadtam Jézust a
szívembe. Ez egy csodálatos dolog! A bibliai tanítások által folyamatosan erısödik a
hitem. Nagyon sokat imádkoztam a fiamért, s ebben a hívıtársak is támogattak. Hála az
Úrnak, a fiam minden bajból meggyógyult és az orvosi vizsgálat szerint nyomtalanul
eltőnt a fekély. Még a helye sincs ott, a két szememmel láttam, amikor az orvos
vizsgálta! Amikor vizsgálat közben folyt a könnyem, akkor kaptam meg a bizonyságot a
fiam természetfeletti gyógyulásáról. Az Úr Jézusé minden dicsıség, aki elhordozta a
betegségeinket, megváltva bennünket a kereszthalála által! Köszönöm Istennek, hogy
mindig velem van, és gondja van a családomra! Ámen.
Horváthné Éva

Átruházott hatalom — Még a múlt században történt a következı eset a sátoros
összejövetelek idején, egy esti alkalmon. A prédikátor arra lett figyelmes, hogy a
sátor végében az emberek felállva csapkodnak a kezükkel. Elıször nem ismerte fel,
hogy a világosságra betódult szúnyograjt igyekeznek maguktól távol tartani. Ez a nem
várt jelenet megzavarta az alkalom menetét, mert mindenki azt kezdte figyelni. A
prédikátor az Úrhoz fordult tanácsért, aki emlékeztette ıt az 1Mózes 1,28 versére:
hatalmat kaptunk arra, hogy uralkodjunk az élılények felett! A prédikátor ezt
megértve Jézus nevében kiutasította a sátorból a vérszívókat, és azok engedelmesen
eltávoztak, mert Jézus nevére meghajol minden térd! (Fil. 2,10)
A lepkeszúnyog ellenszere — A média egy hazánkat is elérı,
két mm-es, veszélyes moszkitóról tudósított, amely a világban élıket
sokkolja. A fentiek alapján a hívık máris megragadhatnak egy
hatásos ellenszert, az alábbi, hittel és hatalommal elmondott imát:
A gyıztesként feltámadt Jézus Krisztus nevében megtiltom,
hogy a lepkeszúnyog tovább terjedjen, és kórokozókat terjesszen!
Kiküldöm a szolgáló angyalokat, hogy állítsák le a terjedését és szorítsák vissza annak
életterét. Hittel megvallom, hogy bármilyen káros anyag, ami a testembe jut,
semmilyen módon nincs hatással rám, a Jézus nevében! Mert hatalmat kaptam, hogy
kígyókon és skorpiókon tapodjak és az ellenségnek (ördögnek) minden erején, és semmi
nem árthat nékem! Én szabad vagyok a terjesztett kórokozóktól, mert a Jézus
Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított a bőn, a betegség és a halál
törvényétıl! Minden sejtemben Isten élete áramlik és ott hatalmat vett! Ámen!
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