DANNY POLLOCK — Közösségünk július 21-én délután Kaposváron találkozott az ausztrál apostol erőteljes szolgálatával.
Magvas tanítások. valamint jelek, csodák és gyógyulások kísérik
szolgálatát. Képes beszámoló: http://bekevar.x3.hu/sagvar.htm
ZAJOK NÉLKÜL — A versengő hírek, és az értelmet kábító média mérhetetlen világi zajt zúdít ránk, ami eltereli a figyelmünket
Istenről és akadályozza a kommunikációt Vele és egymással. Az
érzelmi zajok (stressz, féltékenység, irigység, keserűség, harag)
meggátolnak abban, hogy pozitívan gondolkodjunk és munkálkodjunk. (Zsolt. 131,2) Némelyek annyira hozzászoktak a lármához, hogy a csendet nem képesek elviselni, azonnal
keresnek valamit, amivel megtörhetik azt. Pedig a zaj megöli a kenetet és korlátozza a
szellemi növekedést! Az étkezés közbeni tévénézés pedig olyan hatással bír, mintha egy
vadidegen ülne az asztalnál, akire nem tartoznak a családi ügyek. (1Ján. 2,15)
Nagyra kellene értékelnünk a csendet, mert nyugalomban lehetünk szellemileg a legaktívabbak. Ugyanis csak csendességben vagyunk képesek vezetést venni Isten Szellemétől, akkor születnek, formálódnak és szelektálódnak a gondolatok. (Jak. 3,15) A Biblia beszél olyan értékről, amit a lármától való tudatos félrevonulással érhetünk el. (Zsolt. 37,7.
46,10) Ez a csendes elmélkedés biztosítja a szellemi feltöltődést. Tünetek esetén ajánlatos egy időre elzárkózni a világtól, s ez idő alatt megvallásokat tenni! A zajok kiiktatásával képesek leszünk meghallani az Úr „hangját”; befogadni az isteni bölcsességet; elmélkedni a siker útjáról; megszilárdítani a hitünket; felállítani a fontossági sorrendet.
BIZONYSÁGOK — E sorok is az Urat dicsérik, és lelkesítően hatnak mindannyiunkra:
Kedves Feri! Hálásan köszönöm áldozatos munkádat, melyet az Örömhírmondó újsággal mindenki számára elérhetővé teszel. Az írások nagyon színvonalasak, és mindenkor lényegre törőek. Kérem az Urat, hogy segítse tovább a Krisztusban elkezdett
munkádat a Szent Szelleme által! Áldott vagy Őbenne! — Imre, Kecskemét
Kedves Feri! A legutóbbi tanításod is nagyon tetszett és nekem is segített, a hitemben megerősített. Áldottak a testvérek, akik hallgatják ezeket. Egyszerűen és érthetően tanítasz. Tetszettek a megvallások is. Miután elmondtam, utána én is sokkal
jobban éreztem magamat. Áldottak vagytok! — Éva, Budapest

JÉZUS AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?
A Z É LE T LE G F ON T O SA B B K ÉR D É SE : Ki az é l ete d U ra ?
Teremtő Istenem, megtéve az első lépést, Eléd állok, és fennhangon elimádkozom a
Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus az Isten Fia, Aki
értem halt meg a kereszten, majd feltámadt és él! ÚRRÁ TESZLEK JÉZUS, AZ ÉLETEM
FELETT! A Te Szent Véred megtisztított minden bűntől és igazzá tett. Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást
és üdvösséget nyertem! Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)
TANULJUNK EGYÜTT A SIKERES ÉLETÉRT! — ÁDÁND: Kultúrház, vasárnap 15.00;
NYIM: Önkormányzat, péntek 17.30; SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17.45
Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: www.ksze.org
Impresszum és előző számok: www.bekevar-portal.hu E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com
Köszönjük a nagylelkű adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: 10700749-67761939-51100005
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való megosztása > másoknak az élet lehetőségével való megáldása!
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Gyülekezetbe járva nemcsak a dicsőségben növekedsz, hanem a szeretetben járást is tudod gyakorolni a testvérekkel!
irányába, és ott tudsz növekedni dicsőségben.

KERESZTÉNY HÍREK

Királyként uralkodj a földön! (Jel. 5,10)
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SZEREZZ MENNYEI RANGFOKOZATOT!

„Hanem növekedjetek [gyarapodjatok] a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó
Jézus Krisztusunknak ismeretében [igei tudásban]. — 2Péter 3,18
Korábban megírtuk, hogy miként lehet gazdagabb áldást
nyerni, például az élettársi kapcsolathoz képest mennyivel
több a hozama a házassági szövetségnek. Ezúttal vizsgáljuk
meg, hogy milyen előnyökhöz juthatnak azok a szentek, akik
felismerik, hogy a földi életük végén nem zárul le a létezés.
A világban is mindenki törekszik magasabb pozícióra. A bölcs
hívő jó előre gondoskodik a jövőjéről, mennyei rangjáról.
DICSŐSÉG — Jézus megmutatta a dicsőségét két tanítványának az Átváltozások hegyén. Nekünk is lesz egy dicsőségünk, amivel innen elmegyünk. Aki rendszeresen jár a helyi gyülekezetbe, azokon — a csillagokhoz hasonlóan — látszik egy ragyogás. (Fil. 2,15) A gyülekezetbe járók nagyobb
dicsőséggel távoznak az alkalomról, mint amilyennel jönnek, mert a prédikált Ige megvilágosítja őket. Isten teljes
dicsősége ugyanis az Igében lakozik. (Kol. 1,19) Nem lehet
másként az Úrban felnövekedni és dicsőségesebbé válni, csakis Isten Igéjén keresztül!
Rendkívül fontos növekedni a dicsőségben, mert az határozza meg a mennyei besorolásunkat. Azt a rangfokozatot, amellyel majd a mennyben kezded a szolgálatodat és
az életedet, az dönti el, hogy a földön milyen dicsőségszintre növekedtél fel.
VESZTESÉG — Az ördög számos új teremtést rászed, akik az Úr útjától elfordulnak
a világ felé. Ők is a mennybe kerülnek majd, de nagy veszteség fogja érni őket. Odafent ugyanis nem fogják tudni felmutatni azt a dicsőséget, amit itt a földön kellett
volna megszerezniük. Zavarok érhetik a keresztényeket a szellemi felnövekedés során, félrevezethetik és elvihetik őket arról a helyről, amit Isten a felnövekedésükre
rendelt. Kevélységgel, szakadást okozó viszály szításával el lehet veszíteni nagyon sok
dicsőséget és a rangfokozatot is. A lázadó ugyanis nem képes növekedni a dicsőségben. Az utolsó időkben nincs helye annak, hogy a saját fejünk után menjünk.
RANGFOKOZAT — A mennyei rang kizárólag a Jézust követők számára adatik, s az
egy meghatározott jogkört biztosít. Ezt a rangfokozatot egyedül a megszerzett bibliai
ismeret határozza meg, mert minden földi titulus semmivé lesz. Ha az ember nincs újjászületve, akkor semennyi dicsőség sincs benne Istentől. Aki hűséges ahhoz a gyülekezeti
helyhez, ahova Isten elplántálta, akkor ő növekedni és tündökölni fog. A dicsőségeknek
fokozatai vannak. Minél szorosabb a közösséged az Úrral, annál hatalmasabb a ragyogásod
is. Ha szűkös az Ige a szívedben, akkor a dicsőség is kevesebb benned. Ébredj rá, hogy az
igei ismeret alapján itt a földön dől el az, hogy milyen rangban kezdesz odafent. Még
nem késő bekapcsolódni egy teljesevangéliumi gyülekezetbe! Amíg az Igét szolgálják feléd,
addig a tündöklésed csak növekszik. Örömteli hír, hogy a dicsőségben való növekedésnek soha nem lesz vége, a mennyben is csak növekszünk és növekszünk ebben.
-bf1

„… és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a
világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!” — 1János 5,4-5
A CSELEKVŐ HIT — Egy vak lány édesanyja szüntelenül megvallotta a szent gyógyulásba vetett hitét, miszerint a lánya látni fog. Mivel ő hosszú időn át sem
adta fel, 14 év múlva megszületett ennek az eredménye, megtörtént az isteni csoda. Ő mindvégig a győzedelmes hitben maradt és ragaszkodott is ahhoz. A
győzedelmeskedő hit akcióba lép, mert az egy cselekvő
hit. Látjuk ezt abban az esetben is, amikor a négy férfi
a gyógyulás reményében a tetőn keresztül engedte le a
barátját Jézushoz. Ezzel kapcsolatban kiviláglik az is,
hogy a győzedelmeskedő hit látható, mert amikor Jézus
felnézett rájuk, akkor látta a hitüket. (Luk. 5,18-20)
A STABIL HIT — A következő esetben egyértelmű,
hogy a nem ingadozó hit mindenek felett győzedelmeskedik. Egy gyülekezet elhatározta, hogy évente egy vasárnapi adományával támogat egy missziós szolgálatot. Mivel
ők nem pásztorolnak gyülekezetet, így nincs olyan ellátási forrásuk, mint egy pásztornak. Amikor épp a gyűjtésre készültek, a pénztárosuk jelezte, jókora adományra van
szükségük, hogy ki tudják fizetni a számláikat is. Mivel a bevételre nekik is óriási
szükségük volt, a pásztor vívódni kezdett. De még az adománygyűjtés előtt határozott, hogy ő nem fog ingadozni, terv szerint az egészet átadják a missziós szolgálatnak. A döntését követően egy testvér lépett a terembe, kezében egy borítékkal. Két
csekk volt benne: 1000 dollár a gyülekezetnek, 750 dollár a missziós szolgálatnak. Ily
módon az Úr mindkét szükséget betöltötte, mert a pásztor szilárd maradt a hitében.
A DICSÉRET — A dicsőítés nem más, mint a működésben levő hit. (Csel. 2,47) A
dicsőítés a hit legmagasabb kifejezési formája, ami egyúttal közösséget biztosít Istennel. Isten szereti a dicsőítést, a dicséretet, a hálaéneket. (Zsolt. 22,3) A dicséret során
pedig az Úr jelenléte, dicsősége száll le. Zűrzavar közepette is dicsérd Istent, mert Ő
hatalmasabb a te problémádnál. Nem azért kell dicsérni, mert belekerültél egy nehézségbe, hanem azért, mert Isten képes kihozni abból, Ő meg tudja adni a kimenekedést.
Az áttörést gyorsabbá teheted, ha előre kihirdeted az Úr dicsőségét a helyzeted felett!
Pál és Silás a börtönbe zárva énekelve dicsérte Istent, s ennek eredményeképpen
szabadultak ki természetfeletti módon. (Csel. 16,25) A görögben az „énekelve” szó
jelentése: énekelve magasztal, újra meg újra elmond. Ez a görög jelentés miért párosítható a megvallással? Az énekben is vannak ismétlődő strófák, továbbá egy éneket
nem egyszer énekelünk el az életünkben, hanem ismételten újra daloljuk. Az énekeink valójában igei megvallások. Dr. Lilian Yeomans — aki újjászületett belgyógyász
orvosként egy „hitotthont” hozott létre — írt egy könyvet, amiben egy fejezetnek „A
dicsérő kúra” címet adta. A dicséret az imádatnak a szerves része.
A Zsoltár 50,23 versben a héberben a dicséret szó egy nagy súlyú megtisztelést
jelent. A hit és a dicséret szoros egységet alkot, ezen felül pedig a helyes beszédre, a
hit megvallására buzdít. A dicséreteink is az Igén alapulnak, s amikor ezeket szívből
énekeljük, akkor gyakorlatilag bibliai nyelven beszélünk. A dicséret hitből fakad, mert
akit dicsérünk, azt nem látjuk. S amit nem látunk, ahhoz hit szükséges. Kell hitünknek
lenni, hogy egy adott irányba dicsérettel és a hálaadással tudjunk mozdulni. -bf2

A bűn helyett az Igét kell megvallani: Köszönöm Jézus, hogy a szent véred megtisztított minden bűntől! Elfogadom ezt!

A HIT HASZNÁLATBAN – 6/2. A hit csúcspontja

A BŰNPROBLÉMA MEGSZÜNTETVE! — 4. Bűnvallás kérdése
„Akiben [Jézus Krisztusban] van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.” — Efézus 1,7
A mózesi törvény életbe lépése előtt
is volt bűn a világon, de érvényben levő
rendszabály hiányában az nem járt semmilyen következménnyel. (Róm. 5,13) Amikor bejött a törvény, általa felismerhetővé vált a bűn. (Róm. 5,20) Vizsgáljuk meg
a bűn megvallásának két oldalát.
ÚJJÁSZÜLETÉS HIÁNYÁBAN — Amikor
életbe lépett a mózesi törvény, az rávilágított a hibákra, a kisiklásokra, s kárhoztatást szült. Az ószövetségben nem kérte az
áldozatot bemutató pap a vétkező bűnének megvallását. Csak a zsidóknak volt ez szokásuk, amit a törvény nem is írt elő. A bűnért való áldozat bemutatása mindig arra emlékeztette az embert, hogy valamit elkövetett a múltban. Ez bűntudatot ébresztett, ami lezárta a hitet, s akadályozta az előbbre jutást. A bűnvallás még rosszabbá teszi a helyzetet.
Az újjászületett hívő számára sehol nincs megírva, hogy a bűneit vallja meg. Azért
nem találkozhatsz ilyen Igével, mert a keresztnél elnyertük a bűn eltörlését. Ez tény!
Jézus elfogadásakor vettük birtokba az örök életet és a bűnmentességet. Innentől
kezdve az igazak státuszába kerültünk, a menny családjához tartozunk. Az újjászületés
előtti múlt eltűnt, ezért visszamenőleg nincs mit megvallani. Az üdvösséghez sem kell a
vétkeket felsorolni, mert ez még inkább kárhozat alá helyezne. Ennek ellenére kijelentés
hiányában sok helyütt tanítják és gyakorolják a bűnvallást, mert nem értették meg, hogy
mi történt a kereszten, és mit végzett el az Úr Jézus kiontott drága szent vére.
ÚJJÁSZÜLETÉS BIRTOKÁBAN — A világban levő bűn ellenére a szent vér folyamatos
tisztításának köszönhetően tudunk mi új teremtésként dicsőségről dicsőségre elváltozni, a
görög szerint átalakulni. (2Kor. 3,18) A szent vér van felettünk, ami az ablaktörlőhöz
hasonlóan folytonosan tisztára mos. Azok a keresztények, akiket vakvágányra visz az
ördög, egyvégtében a bűnről és a bűnök megvallásról beszélnek, azt gyakorolják, s ez
számukra kárhoztatást szül. Bűntudat alatt pedig semmilyen vonatkozásban nem lehet
növekedni. Sem a hit, sem a gyógyulás, sem a bővölködés, sem a kegyelem területén.
Jézus mit mondott a béna embernek? Azt, hogy a bűneid megbocsáttattak, kelj fel,
és vidd magaddal a hordágyadat. (Márk 2,9) Először fel kellett szabadítani a hitét a
bűntudat alól, hogy az működhessen. Ha az ember bűntudattal terhelt, rosszul mennek
a dolgai, így a keresztény élet nem lesz vonzó sem saját maga részére, sem a környezete számára, pedig Isten tálcán kínálja ezt a gyönyörű életet. Jézus kifizette a súlyos
árat. Ez a felbecsülhetetlen ár az Úr Jézusnak a drága élete és a kiontott vére volt.
Nekünk csak el kell fogadni és elvenni mindazt, amit Ő megszerzett. (1Pét. 1,18-19)
A következő eset szolgáljon tanulságul. Évekkel ezelőtt megismertem egy fiút, aki az
egyházunkban született újjá. Több kérdésével fordult hozzám. Egyszer örömmel újságolta, hogy megnősül. A felesége egy olyan karizmatikus felekezethez tartozik ma is, ahol
gyakorolják a bűnvallást. A hír hallatán rossz előérzetem támadt. Az esküvő után elkezdtek járni mindkét gyülekezetbe. Amikor legközelebb találkoztam vele, alig ismertem
rá. Látható volt rajta az a hatalmas nyomás, amit a bűnvallás által keltett bűntudat
okozott. Tanulság: a kegyelem Evangéliumának vonalán járj és légy szabad!
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