AZ IMA VILÁGNAPJA — Március 2-a az Ima világnapja,
amelynek gyökere a XIX. századig nyúlik vissza. Hazánk 1985ben csatlakozott a világot átfogó mozgalomhoz. Pál apostol a
levelében int bennünket, hogy elsıként a mindenkori politikai
vezetıkért imádkozzunk. (1Tim. 2,1-2) Ugyanis nagyon sok
múlik a vezetıinken, hogy milyen lesz az anyagi életünk, miféle
törvényeket hoznak, s milyen adózási módokat vezetnek be.
A becsmérlés helyett hálát kellene adni a vezetıink munkájáért, és kiárasztani
felettük Isten bölcsességét. A zúgolódás ugyanis visszahat a politikusokra, akik azt a
pénzügyi rendszert mőködtetik, amiben mi is élünk. A Római levél 13. fejezetében
olvashatjuk, hogy Isten elrendelte a földi élet szabályozására az államapparátus létrehozását. A polgári vezetıink Isten szolgái, mégpedig a javunkra rendelte ıket az Úr. A
nehézségek legfıbb oka az, hogy a hívık megvonják a vezetıktıl az imatámogatást.
Üdvös lenne kiaknázni az e napban rejlı lehetıségeket, minél több településen
imanapot szervezni és erre meghívni a települési- valamint országgyőlési képviselıket,
vezetı beosztásban dolgozókat egy közös fohászra. Az ökumenikus jellegő imanapon —
fénymásolt vagy kivetített imákat — lehetne közösen elmondani az imakönyveinkbıl.
Bizonyára sokak szíve megnyílna az életeket megváltoztató imádságok hatására.
Március 2. szombat, 15:00 óra – Ságvár, Mővelıdési Ház – Ima világnapja
HÁZASSÁG HETE — Február 10-e a Házasság világnapja, amelyhez az idén nyolcnaposra hirdetett Házasság Hete országos rendezvény is kapcsolódik. A Békevár Egyesület
házassággal összefüggı programjaival az alábbi helyeken találkozhatnak az érdeklıdık:
Február 10. vasárnap, 15:00 óra – Kaposújlak, Dózsa Gy. u. 33. - problémakezelés
Február 11. hétfı, 17:30 óra – Ságvár, Általános Iskola - helyreállítás
Február 16. szombat, 15:00 – Enying, Régi Iskola – kapcsolatok áldottsága
Február 17. vasárnap, 13:00 – Budapest XX., Török F. u. 70. – író-olvasó találkozó
Javasoljuk, hozzátok magatokkal azokat is, akiknek nagy szükségük van Jézusra!
KÖNYVKIADÁS — A Békevár Egyesület kiadásában elıkészület alatt áll a „Békevár —
Családi fészek és mentsvár 2. Problémakezelés a házasságban” címő könyv.
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
A nagylelkő adományokat köszönjük! — Békevár Egyesület új számlaszáma: 10700749-67761939-51100005
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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A Biblia a számodra íródott, hogy a belsı embered szellemileg felnövekedhessen és elfoglalhasd a hatalmi helyedet!

KERESZTÉNY HÍREK

Szellemünk számára az Ige az egyedüli eledel!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2013. február

ÉTREND ÉS TÁPÉRTÉK
„Mint most született csecsemık, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok,
hogy azon növekedjetek.” — 1Péter 2,2
Vannak emberek, akik komoly figyelmet szentelnek az étrendjükre, és gondosan számolgatják annak tápértékét. Akadnak,
akik ezt a fogyás érdekében teszik, míg mások a felépülésüket
szeretnék elérni vele. Köztudott, hogy az étrend és az élelem
tápértéke az állapotunk meghatározója.
Az Ige arra figyelmeztet bennünket, hogy ügyeljünk a teljes valónk (szellemünk, lelkünk, testünk) jó karban tartására.
(1Thes. 5,23) Mivel az ember hármas felépítéső szellemi lény, így nem elégséges csak a
testünkkel törıdnünk. Gondot kell fordítanunk a belsı emberünk ellátására is.
Amíg a fizikai testünk tápláléka a kenyér és a mellé való, addig a szellemünk
egyedüli eledele Isten eredeti és tiszta Igéje. Erre utal a Lukács 4,4 verse: „Meg van
írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden Igéjével.” A
szellemünkben kiépülı hit az Ige hallásából nyer növekedést. (Róm. 10,17)
Jézus példabeszéde arra sarkall, hogy a bibliai ismeretben felnövekedvén segítségére lehessünk a bajban levıknek: „Vajon a vak vezetheti-é a világtalant? Avagy nem
mindketten a verembe esnek-é?” (Luk. 6,39) Ugyanis csak azt az ismeretet tudjuk
átadni másnak, amivel mi is rendelkezünk. Ezért folyamatosan szükséges tanulnunk!
Elıfordulnak olyan esetek, amikor a betegágyon fekvı ugyan üdvösséget nyer azzal,
hogy Jézust megvallja élete Urának, de a Bibliát már nem hajlandó tanulmányozni. Így a
szelleme éhen marad, s igei ismeret hiányában (Hós. 4,6) nem képes megragadni a megváltás részét képezı gyógyulását, amit Krisztus sebei biztosítanak számára. (1Pét. 2,24)
A betegek étrendjébe mindenképp be kell kerülni az Igének is! Fel kell ismerned,
hogy azzá válsz, amivel táplálkozol! Az igei tanítás folyamatos hallgatása hitet épít ki,
amely elısegíti a gyógyulás megragadását. Mivel a szellemünk soha nem alszik, éjszaka is
célszerő halkan hallgatni a felkent Igét, mert a kiáradó kenet megtöri a sötétség erıit.
Otthonukba térve a hívık egy részének sajnos az elsı dolga az, hogy bekapcsolják
a tévét vagy a zenét. De nem gondolnak bele, hogy a világi mősorok nem képesek
táplálékot nyújtani a szellemük számára. Mielıtt bármit magukhoz engednének, meg
kellene vizsgálniuk, hogy az milyen táplálékot biztosít a bensı lényük számára.
Az alapigazság az, hogy amit nem táplálnak, az egyre gyengébb lesz és csak idı
kérdése, hogy mikor hal éhen. Egyesek a hasukat kényeztetik és legalább napi háromszor
különbözı finomságokkal tartják jól. Ugyanakkor a szellemüknek jó, ha hetente egyszer
odavetnek egy szendvicset. Így bizony szellemi csecsemık maradnak.
Ha növekedni akarsz Krisztusban, a helyes étrendet kell választanod! Isten akarata,
hogy felnövekedjünk az Igében. (1Pét. 2,5) Csupán idı kérdése, hogy mikor lesz hitre
szükséged, magad vagy szeretteid számára. Ha nem építesz ki erıs hitet, lépéshátrányban
leszel. Az Úr a táplálásunkat a rendszeres gyülekezetbe járás által rendelte.
–bfKönyvajánló: Kenneth Hagin — A szellemi felnövekedés címő könyve
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„Hogy a te alamizsnád [jótékony adakozásod] titkon legyen; és a te Atyád, aki
titkon néz, megfizet [visszafizet] néked nyilván.” — Máté 6,4
Alapvetıen két módon helyezhetünk el
bankbetétet a mennyei folyószámlánkra: a
tizedfizetéssel és adakozással. A tized feletti
adakozás formái: jótékonykodás (alamizsna)
a szegények felé, befektetés az Evangéliumba és Isten dicsıítése anyagi áldozattal.
Ugyan van átfedés e befektetési formák
között, de mégis elkülönülnek egymástól.
Mindegyiket a rá vonatkozó igei törvények
szabályozzák, és ennek megfelelıen is profitálnak. Nem azért tanít errıl Isten Igéje, hogy nekünk kevesebb legyen. Egyik sem
kötelezı, ámde nagyon is hasznot hajtó lehetıségek ezek a számunkra.
ADAKOZÁS A SZEGÉNYEK FELÉ — Az Úr azt üzeni azoknak, akik a szegények felé adakoznak, hogy ne búcsúzzanak el a pénzüktıl, amit támogatásként adtak. Ha alamizsnát
vetettél, akkor számítanod kell rá, hogy visszakapod! Isten kölcsönnek tekinti azt, amit a
szegények megsegítésére adtál. Mivel İ sem akar tartozni, ezért visszafizeti. (Péld. 19,17)
Isten velünk van, hogy megáldjon bennünket, és rajtunk keresztül a szőkölködıkhöz is eljusson az áldás. A nincstelen számára lehet, hogy te képviseled az
egyedüli ellátást, és az egyetlen reménye vagy a szőkölködınek.
Az Írásokból láthatjuk, hogy a teljes gazdagság itt van a földön. (5Móz. 33,19) És
sokkal több van belıle, mint amennyire szüksége lenne a világon élı valamennyi
embernek. Csak az a probléma, hogy nem ismerik az elérési módját.
Ha megértést kapsz arról, hogy a sátán áll a szegénység, a szőkölködés és a
nyomor mögött, akkor azt is meg fogod látni, hogy nekik Isten erejére van szükségük,
hogy áttörés jöjjön az életükben. Ezért, amikor adakozunk a szegények felé, akkor
egyúttal meg kell osztanunk velük az Evangélium örömhírét is.
Ha odajön valaki hozzád kéregetni, akkor mondd el neki, hogy Jézus a te forrásod,
és folytasd azzal, hogy ez az ı számára is lehetséges! Fel kell kelteni az érdeklıdését,
hogy van egy biztos forrás. Fel kell nyitni a szemét, mert a világban élı ezt nem látja.
Amikor megtalálják ezt a forrást, akkor ık is lehetnek áldáscsatorna mások felé.
Ha kimondottan csak etetünk egy szegényt, egy szőkölködıt, akkor mi történik?
Jóllakott lesz, de semmi más nem változik. De ha egyúttal az Igével is tápláljuk, akkor
az Ige ıt belülrıl át fogja formálni. A kettıt tehát lehet kombinálni.
Miközben a Szent Szellem vezetése szerint adakozunk, mondjuk el, hogy: az én ellátásom forrása az Úr Jézus, és az Öné is lehet, ha ezt megragadja és kíváncsi rá.
Elmehet a gyülekezetbe, és ott megtanulhatja. Ha egy szőkölködı részesülni akar abból
az adományból, amit te készítesz a számára, akkor meg kell, hogy hallgassa az Örömhírt.
Az adakozás örömet okoz a számunkra, de ha ezt névtelenül tesszük, akkor az még
csodálatosabb. Ha adakozunk, akkor a legjavát kell adnunk, és ne nézze az egyik
kezünk, hogy mit adott a másik. Se úgy, mintha valakinek a fogát húznák!
Egy valaki látja az adakozásunkat, akkor is, ha titkon van. Az Úr nézi, és számon
tartja alamizsnáinkat, mint például Kornélius esetében is. (Csel. 10,4) Isten maga
sokasítja meg a vetéseinket, mert İ kamatostól fogja visszafizetni. Dicsıség Neki ezért
a nagylelkő üzleti lehetıségért, a mennyei bankbetéteinkért!
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Egy ország nem lehet jobb a benne mőködı Gyülekezeteknél, valamint az azt alkotó házasságoknál, családoknál!

ÁLDÁSÖZÖN — adakozás 1.

HÁZASSÁG HETE — Az elkötelezıdés ünnepe!
„Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz…” — Prédikátor 9,9
Ha február, akkor Házasság Hete! Hazánkban immár
hatodik éve, hogy Valentin-nap tájékán a különbözı felekezetek programok sorával népszerősítik a házasság intézményét.
A kezdeményezés Angliából indult el, s minden évben egy
hétig a házasság fontosságára hívja fel a figyelmet: a házasság
Isten csodálatos terve a kapcsolatban élni kívánók számára.
A szervezık arra bátorítanak minden közösséget, hogy a
házaspároknak szóló alkalmak szervezésével csatlakozzanak a
mozgalomhoz, amelyet közzétesznek a www.hazassaghete.hu weboldalukon. Ezzel is
igyekeznek Istenhez közelebb csalogatni a Tıle távol élıket. Biztatnak minden házaspárt,
hogy a Házasság Hetében keressenek módot arra, hogy kifejezhessék az egymás iránti
szeretetüket és megerısítsék elkötelezettségüket. Ünnepeljék meg a házasságukat!
A szerelem egyáltalán nem biztosítéka annak, hogy a párok egy életre szóló társakká
váljanak! Ha a válságban levı párok nem hamarkodnák el a válást, 66%-kal több boldog,
és életerıs családot láthatnánk. A válások csökkenése hatalmas összeget spórolhatna meg
az államnak. Ugyanis milliárdokat fordítanak évente a széthullott, szegény családok
támogatására. A megelızı felkészítés sokkal olcsóbb lenne, mint a segélyezés!
Lesújtó és fájdalmas következményekkel jár egy válás mind a szülıkre, mind a
gyermekekre és a társadalomra egyaránt. A házasság megerısítése támogatandó, mert
ez a legjobb megoldás a társadalom problémáira is. Így a házasság valóban egy életen
át tartó intézmény lehetne, amire eredetileg Isten terve szerint is rendeltetett.
Lehet, hogy megdöbbentı az összefüggés, de a gazdasági válság a házasságok gyors
csökkenésének a következménye. Az alacsony születési arányból eredıen a következı
generációban csak feleannyi aktív dolgozó lesz. De ki biztosítja majd akkor a költségvetési fedezetet, nyugdíjat? Ezen változtatni kell! A kérdés az, tesz-e ezért valamit
az Egyház, akinek több lehetısége adódna erre, mint a világi rendszereknek.
A házasságkötések aránya az utóbbi 30 év alatt radikálisan lecsökkent. Mi lehet az
oka annak, hogy az emberek házasságon kívül akarnak szexuális életet élni? Félnek az
elkötelezettségtıl vagy a válástól? Egy fiatalokról készített felmérésbıl kiderült, hogy
a megkérdezettek fele elvált szülık gyereke, akik azt mondják: én nem akarok átmenni egy válási procedúrán. Ezért nem házasodnak, s nem alapítanak családot.
Miért nem akarják sokan a házasságot? Mert nem kapnak bibliai útmutatást ennek
óriási elınyeirıl, áldásairól. Miközben várják a tökéletes párt, élettársi kapcsolatban
élnek, mintsem elköteleznék magukat. Ez a döntés kihat a következı nemzedékre is.
Manapság egyre többen világi módon élnek együtt, figyelmen kívül hagyva, hogy Isten
csak az İ tervét tudja támogatni és a Vele azonos elveket megáldani.
Óriási szükség lenne a keresztény értékrend szerinti bibliai tanításokra a házasságról, nemcsak a jegyeseknek, hanem a házaspároknak is a házasság helyreállításáról
és megújításáról. Egyértelmő, hogy minden lehetı eszközzel erısíteni szükséges a
házasságokat, és az Egyháznak ebben sokkal jobban kellene jeleskednie!
Magam részérıl a házasság témakörét egy évtizede tanulmányozom. A rendelkezésre
álló tananyagot, továbbá a nyolcéves alpolgármesterségem alatt szerzett tapasztalatokat
az önkéntes egyesületi munkában is igyekszem kamatoztatni. Ily módon szeretnék a nemzetem segítségére lenni. A Békevár Egyesület színeiben az ország több pontján is találkozhatnak az érdeklıdık programjainkkal, benne az újjászületés csodájával.
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