Tiszteletadás — Aki megtiszteli Istent, az İ Beszédét, munkáját és munkatársait,
azokat İ is tisztelettel illeti! (1Sám. 2,30) Bennünket a szüleink tiszteletére tanítottak,
de mi is elvártuk ezt a gyermekeinktıl, mert ez a biblikus. Ha például az angol királynı
meghívna minket vendégségbe, akkor feltehetıen elfogadnánk azt, és a legmesszebbmenıkig mi is megtisztelnénk ıt a pontos megjelenésünkkel és illı kinézetünkkel. Ha a
királyok Királya hív bennünket egybegyülekezésre a helyi gyülekezetbe, akkor ezen a
szent helyen is hasonló hozzáállást illene tanúsítanunk hétrıl hétre.
Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl
- Augusztus 18. szombat, 13 óra – Enying, Mővelıdési Ház – Jim Sanders misszionárius
Felekezeti hovatartozástól függetlenül, hozzátok magatokkal a gyógyulni vágyókat is!
Ságvári evangelizáció — A Békevár Egyesület meghívására június 24-én Ságváron tartott gyógyító összejövetelt Varga István evangélista, aki már több mint 15
éves tapasztalattal rendelkezik a betegek felé való
szolgálatban. A Jóisten akarata a gyógyulás! O hozta
mőködésbe a szellemi ajándékokat, amelyek által
szabadulások és áttörések történtek. Már a gyógyító
Vendégeink
sorban is többen jelezték, hogy fájdalmaik csökkentek,
illetve panaszaik megszőntek! Örvendetes az, hogy a
gyógyító kenet az alkalom befejezte után is munkál a
testben, ami biztosítja a folyamatos felépülést. A
rendezvényen 80 fı vett részt, s akik elıször jöttek el,
azok átélhették az újjászületés csodáját! Az alkalom
célja az volt, hogy minél egészségesebb emberek
éljenek a községben és környékén. Az Úr jelenlétében és
örömében töltött délután szeretetvendégséggel zárult.
Bizonyságtevı
Errıl részletesebb beszámoló a weboldalunkon található:
http://bekevar.x3.hu/sagvar.htm és http://www.bekevar3882.x3.hu/naplo.htm

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, válaszolva a hívásodra, 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)
Hálózat TV, internet rádió és tévé, ingyenes 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 ingyenes lap, terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása!
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A hit motorja az isteni fajta szeretet!
Mindenképp kapcsold az imádhoz a szívbéli hitedet, mert csak a hittel mondott imádság hallatszik fel a mennybe!

KERESZTÉNY HÍREK

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

A MEGVÁLASZOLT IMÁDSÁG
„…amit csak kértek imádságban, higgyétek (bízzatok benne és legyetek megbizonyosodva
felıle), hogy az néktek adatott, és meg is kapjátok.” — Márk 11,24 (Bıvített fordítás)
Az újjászületéskor Isten mindenkinek egyformán adja oda a
hit mértékét (Róm. 12,3), amit fejlesztenünk szükséges. A hit
minden területen mőködik, ha mőködésbe hozzuk! Az ehhez
kapcsolódó alapelveket meg kell tanulnunk, hogy az Ige alapján
tudjunk cselekedni és általa jobbá váljon az életünk, továbbá
mások szorongatott helyzete is megoldást nyerjen!
Isten ott akar állni melletted, de ezt csak akkor tudja
megtenni, ha te az İ Igéjén erısen állsz! Egyetlen módon képes
munkálkodni az érdekedben — a felkent Igéjén keresztül. İ
csak akkor képes megválaszolni az imáinkat, ha mi az Igére
alapozott imáinkkal felhatalmazzuk İt a cselekvésre. A Krisztusban hívı ember és a menny
egyedüli közös nyelve az Ige! Az alábbi hét lépés vezet el a megválaszolt imához:
1./ Egyértelmően fogalmazd meg a kérést! — Pontosan meg kell határoznod azt,
hogy mit szeretnél Istentıl. Ehhez meg kell találnod az oda vonatkozó Írásokat,
amelyek az imáid alapját fogják képezni. Mivel az Ige adja a hitet, ezt be kell építeni
a szívedbe, hogy kísértés esetén meg tudj felelni az ördögnek: — Meg van írva … (ez
és ez)! (Mát. 4,4) Ilyenkor addig kell válaszolni az Igével, amíg le nem áll a kísértı.
2./ Kérj, majd ragadd meg hittel a választ! — Istentıl, Jézus nevében kérned kell az
óhajtott dolgot. (Mát. 7,7-8) Amiért imádkoztál, azt az ima pillanatában meg is kell a hit
kezével ragadnod. (Márk 11,24) Ez egy teremtés a részedrıl, ami ezt követıen jön valóságba!
3./ A válaszra fókuszálj! — Az elmédet állítsd rá a válaszra, hogy valamennyi
gondolatod a kérésedet támogassa. Minden más képet ki kell törölnöd az elmédbıl.
(Fil. 3,14) Isten nem tud együtt lépni a kétséggel és hitetlenséggel. (Jak. 1,6-8)
4./ İrködj a gondolataid felett! — Az elmédtıl távol kell tartani a gonosz
gondolatokat. (2Kor. 10,5) Isten csak az Igéjén keresztül képes kiárasztani az áldásait
az életedben. A Filippi 4,8 meghatározza, hogy min kell gondolkodnia egy hívınek.
5./ Készíts jövıképet! — Folytonosan azon az igei ígéreten gondolkodj, amelyre
alapoztad a hit imáját. Lásd magad annak a birtokában, amit kértél, és ennek alapján
készítsd a jövıbeli terveidet. Csak az érdekeljen, hogy mit mond a Biblia az adott
dologról. A hit figyelmen kívül hagyja a láthatókat! (2Kor. 4,18)
6./ A hálaadás áttörést hoz! — Miután imádkoztál az adott dologért, kezdj el hálát adni
érte, mert a hited szerint az úton van hozzád. (Fil. 4,6) Isten hatalmas, dicsérete elısegíti a
válasz valóságba jövetelét. Ugyanazt ne kérd többször, mert az hitetlenséget tükrözne.
Mindaddig emlékeztesd Istent, hogy te már befogadtad a választ, amíg az valóságot ölt.
7./ A hitmegvallás valóságot szül! — A hit imáját követıen csak olyan megvallást
tegyél, ami támogatja azt, hogy megvan neked, amit kértél. A hitgondolatokra épült
hitszavak fogják kivezetni a szívedet a legyızöttségbıl a gyızelembe! (Zsid. 4,14)
Bıvebben errıl: Alaptanítások > Imádság — http://bekevar.x3.hu/alap.htm
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„Aki pedig magot szolgáltat a magvetınek, kenyeret is szolgáltat eleségül, és megsokasítja
a vetéseteket, és megnöveli megigazultságotok gyümölcseit...” — 2Korinthus 9,10
Fontos tudni, hogy kétféle gazdasági rendszer létezik: az
egyre labilisabb világi, és Isten királyságának stabil gazdasági
rendszere. Meg vagyok gyızıdve arról, hogy az Úr szeretné a
gyermekeit felkészíteni arra, hogy álljanak át a menny egyedüli
megbízható gazdasági rendszerére. Így akkor sem kerülnének
veszélybe, ha egy társadalom csıdöt mondana. Mert a mennyei
birodalomban a Jóisten már gondoskodott saját orvosról (Jehova
Raffa = az Úr a te gyógyítód — 2Móz. 15,26) és İ az ellátásunk
forrása (El Shaddai = mindenre elegendı — 1Móz. 17,1)!
Ne feledjük, a Biblia olyan kultúrtörténeti korban íródott,
amelynek az anyagi rendszere a gazdálkodásra épült, ezért
néha könnyebb egy földmővelı gondolkodásával megérteni az Evangélium üzenetét.
Jézus ezért többször tanított példázatok által. (Márk 4,3) Távol-Keleten a lakosság
mintegy 80%-a még ma is földmővelésbıl él. Ott az egyszerő embereknek mindössze
annyi az igényük, hogy naponta legyen elég rizs az asztalukon. Egy ötfıs családnak a
napi három étkezéshez majdnem 1500 kg rizsre van szüksége egy évben.
A földmőves két dolog között választhat: élhet a létfenntartás szintjén, vagy
továbbléphet a bıvölködés útjára. Ehhez el kell döntenie, hogy mennyit ehet meg a család,
és mennyit tart meg vetımagnak. De bizonyos mennyiségő magot mindenképp meg kell
tartania a következı aratás érdekében. Nyilvánvaló, ha mindent megesznek, nem lesz mit
elvetni, de minél többet szánnak vetés céljára, annál több mag kerülhet a földbe.
Tegyük fel, hogy egy kisgazda 1500 kg rizst termel évente! Ehhez a család 10%
magot különít el vetésre, így élelmezésre 90%-ot fordíthatnak. Ha a termésbıl 150 kg-ot
vetnek el, abból éppen annyi rizs fog teremni, hogy jövıre is lesz ugyanannyi vetımag,
amelynek újra 1500 kg hozama lesz. Tehát a családfı félretesz 150 kg vetımagot és a
házanépének be kell érnie 1350 kg-mal. De ez éppen csak a megélhetésüket biztosítja.
És ahogy ez ismétlıdik az évek során, csupán arra alkalmas, hogy biztosítsa a
fennmaradásukat, de ezzel a módszerrel egy tapodtat sem jutnak elıbbre!
Ezért a bölcs gazda azt mondja a családjának: "Már évek óta ugyanazon a szinten
élünk. Ki akarok törni a szegénység körforgásából. Ezt úgy érhetjük el, ha ezután 150 kg
helyett 300 kg magot teszünk félre vetés céljára." Tehát összehúzzák a derékszíjat, és
mindnyájan kevesebbet esznek, viszont megmarad kétszer annyi, vagyis 300 kg
vetımagjuk. Ezt elvetve dupla adagot, azaz 3000 kg rizst takaríthatnak be. Tehát
elkezdhetnek bıvölködni azon az áron, hogy egy évig szőkösebben éltek. (2Kor. 9,6)
Ezt követıen egyre többet tudnak vetni, miközben a családnak is bıven jut ennivaló.
Elindulnak tehát a meggazdagodás felé. Amikor megették a kilenc részt és egy részt
vetettek el, megragadtak egy adott szinten. De hoztak egy döntést, ami áldozatba került.
Meg kellett fizetniük az árát annak, hogy megtörjön felettük a szegénység körforgása és
átlépjenek a bıvölködésbe. Az alapelv: kevesebbet fordítottak magukra és több magot
vetettek. Két módon kezelhetjük az Istentıl kapott javakat, tanítja Pál.
1./ Az Úr szolgálatára adhatjátok a jövedelmetek tizedét (10%-át), de ezzel nem
juttok elıbbre, csak megtarthatjátok a pillanatnyi életszínvonalatokat. (Mal. 3,10; Zsid.
7,8) Ugyan távol tartjátok magatoktól az ínséget, csakhogy évtizedek után is átlagos
lesz a jövedelmetek, és nem tudtok belépni a túlcsorduló bıvölködésbe.
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Az Egyház jelenti az egyedüli kapaszkodót az összeomlás elıtt álló világgazdasági rendszer szerint élık számára!

ÁLDÁSÖZÖN — a vetés-evés alapelve

2./ Ha viszont túlléptek a tizedfizetés határán, és még afölött adakoztok örömmel,
akkor léptek rá igazán a hit útjára. (1Tim. 6,18) Bár gyakran azt észlelitek ennek a
lépésnek az elsı hatásaként, hogy látszólag veszteség ér titeket. Miért engedi meg ezt
Isten? Mert a hitet meg kell próbálnia. Isten Beszéde több helyen mondja, hogy a hitet
mindig hosszú távú vállalkozásként kell kezelni. Rövid távon lehet, hogy veszteségnek
tőnik, de idıvel megtapasztalhatóvá válik Isten túláradó bısége. (2Kor. 8,1-4)
Tehát mindnyájunknak el kell döntenünk: csupán a kenyeret biztosító tizedfizetı,
vagy a bıvölködést nyújtó tizedfizetı+vetı életmódot kívánjuk-e élni. A földmővesnek
egy egész éven át kell hitben járnia, ha meg akarja érni a nagy aratást. Természetesen
jogunk van ahhoz, hogy magunkra költsük a pénzünket, de így megennénk a vetımagot.
Amennyiben megtartjátok a magvetésbe vetett hiteteket hosszútőréssel, meg fogjátok
látni a bıséget. Ezzel a hozzáállással átléphettek a bıvölködés oldalára, és semmi nem
gátolhat meg benneteket abban, hogy folytonosan növekedjenek az erıforrásaitok.

AZ EVANGÉLIUM SZÓCSÖVEI
„Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött az
Atya, én is akképpen küldelek titeket.” — János 20,21
„És monda nékik [Jézus]: Elmenvén e széles világra hirdessétek az Evangéliumot
minden teremtésnek.” — Márk 16,15
E versekben Jézus nem csupán a tanítványokhoz szólt, hanem
minden keresztényhez — így hozzád is —, akik hisznek İbenne.
Ugyanis mindnyájan el lettünk küldve a világba, mint az Evangélium
hirdetıi. A Mennyország konzulaként lettél kiküldve, hogy képviseld
és mutasd be a földön Isten dicsıséges Királyságát.
Ha úgy érzed, hogy az idézett igeverseken keresztül az Úr
közvetlenül hozzád szól, akkor azok a te személyes Rhema Igéid.
Igen nagy megtiszteltetés az Evangélium küldöttjének lenni! A
megbízásod az, hogy népszerősítsd és terjeszd Isten Királyságát — a
férfiakat, nıket, gyermekeket a sötétségbıl a világosság felé
fordítsd, kiragadva ıket a sátán megkötözöttségébıl és hatalmából.
Amikor felismered, hogy az Evangélium szócsöveként használ az Úr, akkor semmi sem tud
megállítani téged abban, hogy hirdesd az örömhírt. Folyamatosan képezd magad ebben a
gyülekezetben! A korabeli feljegyzések beszámolnak az Evangélium vértanúiról, akik — a
megpróbáltatásoktól sem riadva vissza — elszántak voltak az üzenet terjesztésére.
Figyelemre méltóak Pál apostol szavai. A kemény üldöztetés és az életveszélyek
ellenére kijelentette: „De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága
nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet
vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének Evangéliumáról”.
(Csel. 20,24) Figyeld meg újra, az 1Timótheus 1,11-ben az ösztönzı szavait: „Az áldott
Isten dicsıségének Evangéliuma szerint, mely reám bízatott”. Nem is csoda, hogy Pál
ilyen hatalmas benyomást tudott tenni a világra az Evangéliummal.
Még a jelenben is vannak olyanok, akiket kitagadott a saját családjuk, megvetnek a
barátaik és munkatársaik az Evangélium hirdetéséért, de mindez mégis megéri! Bármi is az,
amiért az Úr Jézusért szenvedsz, boldogan viseld el az İ Nevéért. Nem számit mennyire
durva vagy csalárd üldöztetéssel nézel szembe az Evangélium hirdetéséért, akkor se hátrálj
meg, mert az Evangélium hirdetése rád is bízatott. Eljön a nap, amikor az Úr megjutalmaz
a hőségedért, és azért hogy odaszántad magad az Evangélium szolgálatára. (Jak. 1,12)
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