Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl
- December 9. vasárnap, 15 óra – Siófok, MÁV, Fı u. 117. – Varga István evangélista
Felekezeti hovatartozástól függetlenül, hozzátok magatokkal a gyógyulni vágyókat is!
Ünnepi rend — Ságváron a karácsonyi ünnepi úrvacsorára december 17-én, hétfın kerül sor. A december 24-i és 31-i összejövetel
elmarad, helyette 27-én, csütörtökön tartunk alkalmat.
Úrvacsora a Holdon — Csak késve értesülhetett a világ arról, hogy
1969. július 20-án az Apolló 11 őrhajó egyik személyzeteként utazó
Edwin Aldrin, egyben a holdkomp pilótája, egy speciális szertatást
végzett a holdra lépés alkalmával. Úrvacsorát tartott a magával vitt
ostya és bor használatával, miközben a János 15,5 igeverset idézte.
Naptárak 2013-ra — A Békevár Egyesület kétféle kártyanaptárt is nyomtattatott.
Ezek segítségével tálcán kínálja az újjászületés csodáját, illetve a házasságról szóló
könyv elsı kötetét. A háromszög alakra összehajtható asztali naptáron pedig megtalálható a „Házastársak imája”, amelyen a munkanap áthelyezések is be vannak
jelölve. A naptárak megtekinthetık, illetve letölthetık: http://www.bekevar3882.x3.hu/
Ságvári mini Betlehem — A Békevár Egyesület
másodízben állította fel advent elsı vasárnapjára
Ságvár központjában a saját készítéső Betlehemét.
Így december 1-én a Ságvárért Egyesület által megtartott gyertyagyújtási ünnepségen a betlehemi
jászol meghitt fényei is kigyulladtak. Ehhez a füzéreket a ságvári Önkormányzat biztosította.
Békevár Ifiklub — A december 2-i Mikulás ünnepségrıl készült képes beszámoló a weboldalunkon tekinthetı meg: 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: www.bekevar-portal.hu E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com
Megköszönjük a nagylelkő adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: 14100110-17632849-01000009
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása!
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Áldott, békés és szeretetteljes ünnepeket kívánunk!
Karácsony = Isten szeretetének, békeségének és jóakaratának kinyilvánítása a földön élı emberek felé! (Luk. 2,14)

KERESZTÉNY HÍREK

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

MIÉRT JÖTT JÉZUS?
„… Isten Fia azonban éppen azért jött a Földre, hogy lerombolja és megsemmisítse mindazt, amit a sátán épít.” — 1János 3,8 (Egyszerő fordítás)
Az ördög munkáinak megsemmisítésén túlmenıen Jézus
megtestesülésének további célja az, hogy átvigyen a
sötétségbıl az Úr dicsıséges világosságába (1Pét. 2,9), hogy
Isten fiaivá lehessünk (Ef. 1,4-5), és İ túláradóan gondoskodhasson rólunk (Fil. 4,19). Jézus — korábbi nevén az Ige
— kezdettıl fogva létezett, csak két évezrede öltött emberi
testet. Az İ megszületését ünnepeljük karácsonykor.
Teremtınk elküldte az İ Fiát az emberiség megváltására, evvel mutatta ki határtalan szeretetét felénk. Mivel
az Édenben az ember elbukott, így Jézus nem származhatott földi apától. İ természetfeletti módon fogant
Istentıl, s Mária teste volt a magzat edénye. (Luk. 1,35)
Az Úr Jézus fizette ki a mindenkire kiható ádámi bőn
következményeként jelentkezı büntetésnek az árát. Így
az ítélet nem bennünket, hanem a Messiást sújtotta, hogy mi a kereszten bevégzett
isteni terv által élvezhessük a megváltás szabadságát és a bőneltörlést. (1Kor. 6,20)
Az átok alóli megváltás háromszoros, amely vonatkozik az örök élet, a gyógyulás és
a bıvölködés elnyerésére. Ezen túlmenıen igazzá tétettünk a Szent Vér által (Róm.
5,9), illetve Krisztusban elnyertük az ábrahámi áldásokat (Gal. 3,14). Mindezt azok
tudják birtokba venni, akik Jézus mellett döntve befogadják a Megváltót a szívükbe.
A legjobb út a számodra az, ha az Ige világosságában jársz, valamint követed Isten
Szellemének (a Szentléleknek) a vezetését. Ne a saját utadon haladj, és ne vallásokat
kövess, mert azok erıtlenek. Az isteni fajta (dzoé) élet az Igébe van becsomagolva! Szők
látókörre vall az, amikor azt mondja valaki: „Maradok annál, amit gyerekként tanultam!”
Az Írások világosan mondják: mindent megvizsgáljatok, s csak azt tartsátok meg, ami
az Ige igazságának a vonalában van! (1Thes. 5,21) Jézus további útmutatása így hangzik:
Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis Énáltalam!
(Ján. 14,6) Nincs más út, ami által a Mennybe juthatnánk!
Ezért kizárólag Jézus nyomdokait szabadna követni!
Légy hajlandó tanulni, bibliai ismeretben növekedni,
ami nem azonos a vallási tanokkal. És a Szentírás igazságának megismerése fog szabaddá tenni valamennyi
területen! (Ján. 8,32) A Jóisten azért adta az Igét a
számunkra, hogy legyen mihez kiigazítani magunkat.
Az Ige igazsága legyen számodra is a szegletkı, a
fix tájékozódási pont. Maradj a Biblia tanításánál,
mert Isten Igéje mindazok számára mőködik, akik ismeretet szereztek belıle, és hittel mőködtetik azt.
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„A földnek minden tizede… az Úré; szentség az az Úrnak. […] Minden tizede a
baromnak… az Úrnak legyen szentelve.” — 3Mózes 27,30-32
A tized egyik jelentése: minden növekménynek
a 10%-a. Ebbıl az következik, hogy a 2% nem tized!
Másik jelentése: a halom csúcsa, vagyis az elsı és a
legjobb mindenbıl. Meglepıen hangozhat elsı
hallásra az, hogy a Biblia háromféle tizedrıl tanít.
De nem az elkülönített 10%-os szent részt kell
háromfelé osztani, hanem három különbözı célú
tizedrıl olvashatunk, ami így a bevétel 30%-át teszi
ki. Az Írások a tizednek csak az alsó határát rögzítik, annak mértéke valójában a szívünk hozzáállásán múlik. A Biblia tizedrıl szóló
tanítása valamennyi keresztény felekezet híveire egyaránt hatályos!
Elsı tized — A léviták támogatását szolgálta, akik teljes idıben a papok szolgálatában álltak. Mivel ık nem kaptak örökséget, sem földet, ezért Izrael többi népe a tizedével támogatta Lévi törzsét. Ugyan Krisztus Testében nincsenek léviták, de az alapelv
ma is érvényes, hogy az Úr elhívottjai teljes idıben szolgálhassanak. Nem a fölöslegünk
a tizedszámítás alapja! A halom tetejérıl adunk, s így támogatjuk a szolgálatukat.
Aki meg akarta tartani a termésének és jószágainak tizedét, az 25%-kal megnövelt
összeggel válthatta meg. (3Móz. 27,30-31) Az elsı tizedbıl Isten szolgálatában álló
embereket tartottak el. Kimondottan azok ellátását biztosította, akik teljes idıben
szolgálták Istent. Nem használták azt sem építkezésre, sem a templom üzemeltetésére. (Templom építését céladakozásból, annak karbantartását a fél sékel templomadóból fedezték.) A törvény kora ugyan lejárt, de az alapelv megmaradt.
A lévita szolgálók a másik 11 törzs átlagjövedelmének 110%-ával rendelkeztek. De
ebbıl ık is fizettek tizedet az ároni papságnak. A léviták kezelték a Szent Sátor összes
berendezését. Azokat senki más nem érinthette, mert különben meghalt. Itt egy isteni
alapelv rejlik: mindenki maradjon a saját elhívásában! Ha ma például egy evangélista
ellátás híján pásztorolni kényszerül, az végzetes lehet mind a nyáj, mind a maga számára.
Csak a fennmaradó részt használhatjuk fel saját céljainkra, mert egyedül így lehetünk
áldottak! Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy az Úrtól visszatartsuk a szent részt!
Ilyen esetben nem igényelhetnénk a tized hét áldását sem. Gyermekkoromban a felszedett burgonyát három kupacban tárolták a pincében: étkezésre, állatoknak és vetésre.
Ez utóbbihoz semmiképp sem nyúltak, mert veszélybe sodorták volna a jövı évi aratást.
Második tized — A bevételünk egy újabb része a szellemi és fizikai felfrissülésünket
szolgálja. (5Móz. 14,22-26) A törvény egy második tizedet is kívánt a néptıl, amit nem
közvetlenül Istennek adtak, hanem félretették. Ezt saját ellátásukra költötték el akkor,
amikor évente háromszor a jeruzsálemi ünnepekre mentek. Az ebbıl adódó tanulság: nem
szabad felélni minden bevételünket, hanem egy részét félre kell tenni felüdülés céljára.
Ez ma jelenthet például hitkonferencián való részvételt, ahol Isten Beszéde megáldja
a résztvevıket. Ehhez kapcsolódik az utazás, a szállás, étkezés és szórakozás költsége is.
Így felfrissülhetünk az Úr további hőséges szolgálatára. Isten bölcsessége rámutat arra,
hogy szükségünk van regenerálódásra, hogy megújult erıvel folytathassuk pályafutásunkat.
Harmadik tized — Ebbıl támogatták a rászorulókat (özvegy, árva, idegen, jövedelem
nélküli nyugdíjas lévita). Ezt az újabb tizedet háromévente szedték, amelyben ismét fontos alapelvet láthatunk: „Kitakarítottam a szent részt a házból…”. (5Móz. 26,12-13)
2

Az Atya szíve izgalomba jön, amikor mi — akár gyógyulásra, akár gyarapodásra — használjuk a mennyei alapelveket!

ÁLDÁSÖZÖN — a tized fajtái

MENNYEI HÍRCSATORNA
„A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre.” — 1Korinthus 12,7
A hit imája — Az ima egy léggömbhöz is hasonlítható. Ha az
imát hittel mondod el, akkor az éppúgy felemelkedik, mint a
gázzal töltött lufi. Ha viszont az imához nem kapcsolsz hitet,
akkor az nem száll fel, ahogy a levegıvel felfújt léggömb sem.
(Zsid. 4,2) Látod, csak a hittel teli imádság jut fel a Mennybe!
Elolvasni vagy megvallani — E két fogalom között lényeges
különbség van. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy imát csak
elolvasol, vagy a hitedet hozzákapcsolva megvallod azt. Az Igén
nyugvó hitima aktivizálja ugyanis a Menny erıforrásait.
Olvasás = egy szöveg hanggá alakítása. Ez nem több, mint amikor vaktölténnyel lövöldöz valaki. Az isteni erı hiányában ilyenkor ugyanis semmi sem történik. Ismerünk
olyan esetet, amikor valakinek már rongyossá vált az imakönyve, de fohászainak
egyáltalán nem volt gyümölcse, mert ı csupán felolvasta azt, hit hozzákapcsolása nélkül.
Megvallás = hittel és hatalommal elmondott hangos ima, akár imakönyvbıl vagy kötetlen formában. Az imádkozó a hittel megvallott Igével mőködésbe hozza Isten természetfeletti erejét, és valóságba jön a kívánt dolog. (Márk 11,23) Ez azon alapul, hogy Isten
Igéje felkent, s ahogy mi a szánkra vesszük azt, a szavakból kiáradó kenet elvégzi a munkát. A szolgáló angyalok pedig várnak a rendeletünkre, hogy tevékenykedhessenek.
A hit megragadja a választ — Már az ima pillanatában hitben meg kell ragadnod a választ, és ragaszkodnod kell hozzá, egészen a megvalósulásig. (Márk 11,24) A vasúti kocsik
tartós összekapcsolása igen jól szemlélteti azt, amikor az imádkozó személy a hitével
szilárdan rákapcsolódik a kívánt dologra. Fogd te is a hit csavarkapcsát és akaszd rá az
ima tárgyát jelképezı vonóhorogra! Elıször hit által birtokba kell venned, majd valóságba
kell szólítanod a hın óhajtott dolgot. (A képen a csavarkapocs és a vonóhorog látható.)

Idézésen kötelezı megjelenni — Amikor hittel imádkozol valamiért, akkor valójában megteremted azt a szellemi birodalomban, majd átszólítod a fizikai világba. Ez
hasonlatos ahhoz, mint amikor idézést kap valaki, legyen az sorozás, kihallgatás vagy
tárgyalás. Azon bizony kötelezı megjelenni, ellenkezı esetben elıállítják az illetıt.
Amikor az áhított dolgot a hited alapján elıszólítod, mint meglevıket, akkor valójában
idézést adsz ki, amelyre köteles engedelmesen megjelenni az ima tárgya. (Róm. 4,17)
Ablaktörlı — Autókázás közben, egy esıs napon egy gyermek kapott megértést
arról, hogy a szélvédıre hulló esıcseppek a vétkeink, s az ablaktörlı lapát pedig Jézus
drága Szent Vére, amely folyamatosan eltöröl és megtisztít. (Ef. 1,7. Kol. 1,4)
Spájzolás — A börtönben nevezik így azt az eseményt, amikor a fogvatartottak egy
meghatározott idıben vásárolni mehetnek a büfébe. Ez számukra igen fontos, mert csak
így juthatnak hozzá extra dolgokhoz. Az egyik börtönmisszió alatt az ır név szerint két
személyt szólított spájzolni. Az egyik hívı kis gondolkodás után megszólalt: „Elnézést
kérek, maradok, én itt spájzolok!” Kisvártatva a másik társa is csatlakozott hozzá. Az ır
értetlenkedett, hiszen mindenki alig várja a lehetıséget, hogy a büfé elıtt kígyózó sor
elejére küzdje magát. Ezeknek a fogvatartott hívıknek már egy kijelentést volt a
szívükben arról, hogy az életadó Ige mindennél fontosabb! (Péld. 4,20-22)
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