Az adventi gyertyaláng = a világosság térnyerése!

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL
November 9. vasárnap, 14 óra – Nagyberény, Ifjúsági Ház – Labát Istvánné evangélista
November 9. vasárnap, 15 óra – Fonyód, Művelődési Központ – Varga István evangélista
December 7. vasárnap, 15 óra – Szántód, Közösségi Ház – Bereczky Kálmán evangélista
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el a gyógyító összejövetelre!

www.bekevar.x3.hu/sagvar.htm

25 ÉVES JUBILEUM! — A házasság egy igen becses dolog, ami Isten terve szerint való.
Október 20-án az Úr színe előtt a ságvári gyülekezetben erősítette meg a 25 éves frigyét
Horváth Sándor és Takács Éva. A bensőséges ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

KÉSLEKEDÉS — >>> folytatás a 2. oldalról >>> Józsué és Káleb rövid jelentésében benne
volt Isten: „de az Úr velünk van”! (4Móz. 14,9) A rabszolgának eladott József mire hivatkozott? „Isten küldött el”! (1Móz. 45,7) Ha valamilyen nehézségen mész át, te se hagyd
figyelmen kívül Istent! Ha valaki el akarna bizonytalanítani, csak jelentsd ki bátran: Istennel együtt képes vagyok…! Ez a hozzáállás mindent felülír! Mások hibája miatt Józsué és
Káleb 40 évig várakozott, de Isten mentesítette őket az ítélet alól, így nem öregedtek
meg. Amíg a többiek korosodtak és meghaltak, ők fiatalosak maradtak: „az Úr megtartott
engem élve és jól!” (Józs. 14,10 NLT) Olyan erős volt Józsué, mint négy évtizede, ezért
így szólt: ugyanúgy tudok harcolni 85 évesen is, mint fiatalon! Az ő szövetségük a bakok
vérén alapult. A mi szövetségünk Krisztus vérén áll, azonfelül kegyelem alatt élünk. Ebből
kifolyólag mennyivel inkább tudunk ma életben maradni és jól élni, mint ők!?
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JÉZUS AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?
AZ 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)
HITHUSZÁROK KÉPZÉSE! — ÁDÁND: Kultúrház, vasárnap 15.00;
NYIM: Kultúrház, 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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A világosság képes elnyelni és felszámolni a sötétséget, de a sötétség nincs hatással a világosságra!

KERESZTÉNY HÍREK

ÖRÖMHÍRMONDÓ

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2014. november

NÖVEKEDJ A VILÁGOSSÁGBAN!
„Ismét szóla… Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ,
nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” — János 8,12
ISTEN VILÁGOSSÁG — A Bibliában Istenre két alapvető meghatározás található: a szeretet és a világosság.
„Az Isten világosság és nincs Őbenne semmi sötétség”! (1Ján. 1,5) A görög nyelv nagyon nyomatékosan fogalmaz: semmi, még egy hajszálnyi sötétség sincs a mindenható Istenünkben!
VILÁGOSSÁG FIAI — Az Írások értelmében új
teremtésként „ti mindnyájan a világosság fiai
vagytok”. (1Thes. 5,5) Dicsőség Istennek azért a
kegyelemért, hogy ezt a pozíciónkat semmi nem
képes megváltoztatni! Ha olykor bohóckodunk is,
attól még nem leszünk bohócok. Ha nappal fiaiként
időnként el is követjük a sötétség cselekedeteit, attól
azonban még nem válunk sötétté! Továbbra is Isten királyai és papjai maradunk. (Jel. 1,6)
VILÁGOSSÁG ÚTJA — „Ha pedig a világosságban járunk…” (Ján. 1,7) A világosság
egy helyet határoz meg. Hol járnak a hívők, amikor esznek, dolgoznak, imádkoznak vagy
bármit is tesznek? Mindig a világosságban! És hívőként hol vétkeznek esetenként? A világosságban, mert különben miért állna ott a szent vér a vers végén? Az újjászületett hívők ugyan a világosságban járnak, de nekik is lehetnek vétkeik, amiről Jézus vére gondoskodik. A világosságban járva — ha rosszat gondolunk, mondunk és teszünk —, a
szent vér megtisztít és a világosságban tart, s így soha nem kerülünk a sötétségbe!
SÖTÉTSÉG MELLŐZVE — Akik tévesen úgy értelmezik, hogy a hívő néhanapján járhat a sötétségben, azoknak itt állnak Jézus egyértelmű szavai: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben…”! (Ján. 8,12) A görög nyelvben ez
kettős tagadás: semmiképpen, biztosan nem járhat Jézus egyetlen követője sem a sötétségben, mert övék „az életnek világossága”. A sötétségben az újjá nem született
emberek járnak. (1Ján. 2,9) „Aki pedig gyűlöli az ő atyjafiát…” versrész nem egy újjászületett hívőre, hanem egy üdvösség nélküli zsidó testvérre vonatkozik. (1Ján. 2,11)
RAGYOGJ! — Pál apostol idejében három embercsoport különböző dolgokat keresett. Mindaz, amire a világ sóvárog, csakis Jézusban lelhető meg! A zsidók a világosságot, a görögök a tudást, a rómaiak a dicsőséget keresték. De mindhárom felsorolt dolog
Krisztus ragyogó arcán található meg. (2Kor. 4,6) Isten világosságává tétettél a földön,
és a hegy tetejére lettél helyezve. Az emberek sem azért gyújtják a gyertyát, hogy a
véka alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóban világítson. (Mát. 5,14-16) Van egy elhívásod, hogy az Evangélium fényét kiragyogd másokra, mert mi vagyunk a nappal fiai!
Ha a szellemi birodalomba betekintést nyernél, akkor fénynyalábokat látnál kijönni a
hívőkből. Vagyis tudd meg, hogy te ki vagy téve a gyertyatartóba, és mindenki szeme
láttára ragyognod kell a világosságot, miközben az emberek figyelnek.
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„Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelemnek tartják...” „…ha késik
is, bízzál benne; mert eljön, el fog jönni, nem marad el! — 2Péter 3,9. Habakuk 2,3.
Időnként előfordul várakozás, de Isten kárpótol azzal,
hogy számos áldást ad hozzá és olyan kijelentést, ami senki másnak nem lesz. Néha várakozás közben jön a kijelentés az Úrról. Mivel Isten szeret, esetenként azért késleltet,
hogy egyedülálló kijelentés birtokába kerülhess! Ezzel kapcsolatosan tekintsünk az alábbi három bibliai történetre.
LÁZÁR FELTÁMASZTÁSA — Jézushoz egy futár érkezett:
„akit szeretsz, beteg”! (Ján. 11,3) Micsoda módja ez az Úrnál
való fellebbezésnek!? Miközben Lázár haldoklik, Jézus kijelenti: „Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való!” (Ján. 11,4) A hír ellenére még 2 napig várakozott.
Annyira szerette azokat, akiknél volt, hogy késlekedett.
Közben Lázár meghalt, s mire odaért a Mester, már 4 napja
élettelen volt. Jézus kijelenti, hogy a hívők számára nincs
halál! Jézus késlekedett, hogy a tanítványai nagyobb kijelentést nyerhessenek Róla,
ami ebben a versben csúcsosodik ki: „Én vagyok a feltámadás és az élet…! (Ján. 11,25)
ÁBRAHÁM ÍGÉRETE — Isten kihívta Ábrahámot és feleségét Ur városából (Babilon), ami
a világot jelképezi. (Csel. 7,2-4) Bálványimádó apjával, Táréval együtt indultak Kánaánba,
de Háránban letelepedtek. (1Móz. 11,31) Az apja neve ugyanis „késlekedés”. Sára 65 évesen még gyermektelen volt, amikor elhangzott Isten ígérete: mutatok egy földet és nagy
nemzetté teszlek. (1Móz. 12,1-2) De utódok nélkül hogyan válhat nemzetté? Az évek során
várják a megígért gyermek születését. A késést az ördög arra szeretné fordítani, hogy Isten
létezését megkérdőjelezze. Vádolni fog, hogy a kárhoztatással lezárja a hitedet. Isten megvárta Táré halálát, és Ábrahámot csak azt követően indította tovább Kánaánba. Sok baja
származott abból, hogy késve indult, s hogy Lótot is magával vitte. (1Móz. 12,4-5)
De rossz volt az időzítés, mert Kánaánban éhség fogadta, így tovább haladt. Ha nem
megy Egyiptomba, akkor nem kellett volna a fáraónak a feleségéről hazudnia. Ábrahám
hibázott, de Isten vele maradt! A rossz döntések miatt késett a baba 24 évet? Nem! Isten
olyan kijelentést akart adni magáról, ami a pogány nőknek soha nem adatott meg. Amikor
Isten várakoztat, Ő eközben helyreállít, megtart! Sára testét annyira megfiatalította, hogy
Abimélek filiszteus király szemet vetett a 90 éves gyönyörűségre és a háremébe kívánta!
Amikor várakozol, imádkozz másokért, ossz áldást, mint Ábrahám. Akkor se hagyd abba, ha beteg lennél vagy esetleg késne az imád megválaszolása. Ábrahám megnyíló méhekért imádkozott, miközben a felesége évtizedekig volt meddő! (1Móz. 20,17-18) Ezután a
következő két vers pedig már Sára fogantatásáról ad hírt! (1Móz. 21,1-2) Imádkozz te is a
szükségeid területén másokért, s az Úr neked szintén válaszolni fog. Isten addig várt,
amíg Ábrahám képes nem lett befogadni a szívébe a gyermekáldást, majd így szólt: felettébb megsokasítom a magodat! Mikor megszületett Izsák, minden dicsőség Istennek adatott!
JÓZSUÉ ÉS KÁLEB — Hosszú vándorlás után Izrael népe elérkezett az ígéret földjéhez.
Be tudtak volna menni Kánaánba, de hitetlenkedtek, s ezért előbb látni akarták. A 12 kém
40 napig vizsgálódott. Közülük 2 kedvező, míg 10 negatív jelentést hozott. A nép levette a
szemét a jóról és a többségre hallgatott, pedig az óriások olyanok voltak, mint a kenyér.
Lásd meg, hogy hittel a nehézség is megehető, felemészthető, felszámolható! A rossz
döntés miatt a 40 napért 40 évi vándorlás lett az ítélet. >>> folytatás a 4. oldalon >>>
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A példázatok elrejtik az igazságot azoktól, akiknek bezárt a szíve, de csodás drágaköveket jelentenek ki az azt éhezőknek!

A KÉSLEKEDÉS CÉLJA

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL
FELKÉSZÍT AZ ÚR! — Egyik este nálunk volt a kis unokám, és lefeküdtem mellé aludni. Egyszer csak nagy morajlást hallottam. Felrezzentem, Úristen, mi történt? Álmomban futottam és kiabáltam: Itt van Jézus! Gyertek! Ekkor
fölültem és körülnéztem, Bence békésen aludt mellettem.
Elaludtam, de megint fölébredtem egy zúgó morajra. Futottam és kiáltoztam: Siessetek már! Gyertek, itt van Jézus!
Miért nem jöttök gyorsabban? Ez egész éjszakán át tartott.
Reggel hatkor felültem, és a szívemből annyira feltört a sírás, hogy alig bírtam abbahagyni. Jézust nem láttam, csak a morajt hallottam, és érdekes, hogy futás közben sem fáradtam el. Ilyen morajt, zúgást soha nem észleltem, így
nem tudom mihez hasonlítani. Ezek azok, amit nem tudunk szavakkal megfogalmazni,
leírni, mert mennyei dolgok. Bizonyos vagyok felőle, hogy Isten így készíti fel az Ő népét Fia megjelenésére! Jézus él, és hamarosan visszatér! — Vera
ÉJJELI LÁTÁS — Lefekvés előtt imádkoztam és a Szent Szellemhez fordultam. Valamikor hajnal felé azt álmodtam, hogy megyek Irmához (pásztor), és mondom neki, hogy indulnia kell gyülekezeti összejövetelt tartania. Ő azt válaszolta, hogy én most nem
tudok menni, mert a férjem nem enged. Engem küldött, hogy
menjek csak egyedül. Fogtam a táskámat, és tanakodtam, most
merre is induljak? Az erdőn keresztül haladtam, ahol nagyon jó út
volt. Kijelentettem, hogy az Úr velem, így nem fog történni semmi
baj. Nyimen (ott már van gyülekezet) keresztül kijutottam Somba
(ott nincs gyülekezet), ahol még nem jártam soha. Ahogy beértem a községbe, egy
épületnél kötöttem ki. Bementem az ajtón. Bejött vagy négy gyerek, valamint idős néni
és bácsi. Utána csak jöttek és jöttek. Egész tömeg érkezett. Azt mondtam magamban:
Édes Istenem, most mit mondjak? Én nem vagyok erre felkészülve. Mivel rengetegen
jöttek, azon tanakodtam, hová fognak leülni. Én nem szoktam álmodni, de ha mégis,
akkor is el szoktam azt felejteni. De ez olyan tisztán megmaradt bennem, hogy reggel
az ágyon ülve azon gondoltam, hogy ez most mit is jelent? Bizonyára az Úr arra figyelmeztetett ezzel az éjjeli látással, hogy terve van Som község lakóival. — Magdi
LÁBFÁJDALOM ELTÁVOZOTT! — Lajos jó fél éve a ságvári gyülekezet hűséges tagja. Édesanyját első alkalommal
október 5-én hozta magával a Tabon tartott evangelizációs
alkalomra, ahol a „márkaszervizben” Dr. Názáreti rendelt! A
lábfájás Júliát korlátozta a mozgásban, a munkában és mindenben. Még leguggolni sem tudott. Miután Varga István
evangélista kézrátétellel szolgált a betegek felé, a frissen
újjászületett testvérünk a következő bizonyságot mondta el
a gyógyító sorban: Mindkét lábam fájt már egy ideje, sokszor
meg kellett állnom. Az inak fájtak, úgy éreztem, mintha kő lenne a lábamban. A kézrátételes imádság után könnyedén le tudtam guggolni. Alig akartam elhinni, hogy szabaddá váltam a fájdalomtól. Úgy érzem, hogy csoda történt velem! Teljes „generáljavítást” kapott a lábam, nem fáj és nem is zsibbad. Dicsőség érte Istennek és az Ő
Fiának, „akinek sebeivel gyógyulánk meg”! Ebben az ismeretben növekedni kell! — Júlia
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