BIZONYSÁG AZ ÚR CSODÁIRÓL
Az ima hatalma! — Amit a bizonyságomban megosztok veletek, az példaértékő lehet
mindenki számára, hogy Urunk Istenünk nem csak rólunk, emberekrıl gondoskodik, hanem
minden teremtményérıl a földön, így az állatokat is meggyógyítja. A közelmúltban történt,
hogy a kutyánk — annak ellenére, hogy mindent megkapott tılünk — megbetegedett.
Kihívtuk az állatorvost, ı a szükséges beavatkozást megtette. Az utolsó injekciózáskor
az állatorvos sajnálkozva tudatta velünk, hogy a kutyusnak gyógyíthatatlan betegsége van.
Szomorkodva, de tudomásul vettük. Mielıtt az orvos elment volna, megkérdezte, hogy
tudjuk-e, mi segíthet a kutyán? „Az ima!” — mondta a doktor.
A Szent Szellem ezután munkálkodni kezdett bennünk, hogy a hitünkre alapozva
imádkozzunk érte. A csoda megtörtént, másnap már szépen evett, ivott! Teljesen
meggyógyult, és a mai napig is jó egészségnek örvend.
Ezt a bizonyságomat mindenütt elmondom, hogy mások is lássák: az Úr milyen
hatalmas, szeretı Isten. Az egyik karádi testvérünk visszaemlékezett a bizonyságomra,
amikor a portájukon két disznójuk súlyosan megbetegedett. A Szent Szellem késztetésére
imádkoztak a disznók felépüléséért, kézrátétellel. Az imádság oly eredményes lett, hogy
már másnapra meggyógyultak. Dicsıség és hála Istenünknek a csodálatos gondoskodásáért!
„Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban.”
(Filem. 1,4) Jézus nevében! Ámen!
Vörös István, Ságvár

KERESZTÉNY HÍREK
Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl
- Békevár Ifiklub – péntekenként a ságvári Mővelıdési Házban, 17 órai kezdettel
- Tanuljunk együtt – csütörtöki napokon a ságvári Általános Iskolában, 17.45 órakor
- Március 26. 9.30 óra – Siófok, Hotel Vértes – a Békevár Egyesület Házaspárképzı
programjának 2. része: Problémakezelés a házasságban – www.hotelvertes.hu
- Április 3. 16 óra – Ságvár, Mőv. Ház – a Békevár Egyesület ismeretterjesztı elıadása:
Az egészségmegırzés ısi módjai címmel
- Április 18. 17 óra – Karád, Mőv. Ház – Evangelizációs összejövetel (Varga István)
- Május 15. vasárnap du. – Ságvár, Mőv. Ház - Evangelizációs összejövetel (Varga István)
- Június 4. szombat – Ságvár – részt veszünk a Falunapon, „Országunkat” képviselve
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, 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! — Ságvár: Általános Iskola, csütörtök 17.45 (bejárat a templom felıl)
Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió és tévé, videó tanítások
Impresszum és elızı számok: http://www.bekevar.fw.hu/info.htm E-mail: bekevar@fw.hu
Békevár Egyesület: www.bekevar3882.fw.hu — Számlaszámunk: 14100110-17632849-01000009
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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Kezdj Jézushoz hasonlóan gondolkodni!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2011. március

A KÉPZELİERİ FONTOSSÁGA AZ EGÉSZSÉG ÉS A GYARAPODÁS TERÜLETÉN
„… semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak…” — 1Mózes 11,6
A hívı ember ismeri és alkalmazza a gondolkodás > hit >
szavak > életminıség szorosan összefüggı alapelveit. A lélek
területén található az értelem, érzelem, akarat. Az értelemhez
kapcsolódik az elme, a gondolkodásmód, a képzeletvilág. A
Biblia tanít az elme megújításáról és a helyes gondolkodásról.
Hatalmas szerepe van a gondolatainknak; a képzelıerı nagy
fontossággal bír! Nem is gondolnánk, hogy a Bibliában az „ímé”
szó milyen jelentıségteljes! Jelentése: lásd, nézd, nyisd meg a
szemed! Isten akkor használja az „ímé” szót, amikor szeretne
velünk megláttatni valami fontosat. Isten képekkel párosítja az
ígéretét, hogy azt megláthassuk és valósággá is válhasson. Nézzünk erre példákat az Igébıl.
A gyermektelen, idıs Ábrámnak Isten ígéretet tett, hogy sok nép atyjává teszi ıt.
Ezen ígéretét a csillagos égbolt képével kapcsolta össze. Ábrám a képzeletvilágában
képes volt társítani a hasonlatot az ígérettel. Akkor vált képessé hitben elfogadni a
születendı gyermeket, amikor meglátta a szemléltetı képet. (1Móz. 15,5) Tanulság:
amíg nem látjuk a lelki szemeinkkel a célt, nem tudjuk a hitünkkel valóságba hozni azt.
Mózes tizenkét kémet küldött ki Kánaán földjének felderítésére, amelyet Isten nekik
adott ígéretként. Mivel a tizenkét vezér kétféle képzelıerıvel rendelkezett, így kétféle
jelentéssel is tértek vissza. (4Móz. 13,25-32) Életbevágó tehát, hogy milyen képet alkotsz
az egészségedrıl, gyarapodásodról! Ebbıl adódik az is, hogy két ugyanazon beteg közül az
egyik életét veszítheti, míg a másik felépül. Ez rávilágíthat korábbi hibáinkra is. A hit
fontos segítıtársa a képzeletvilágunk! Ezért igen veszélyes kudarcokon elmélkedni.
Isten Józsuéval elıre közölte a gyızelmet, megadva a város bevételének módját.
Így kezdi az üzenetét: „Lásd! Kezedbe adtam Jérikót…” (Józs. 6,2) A „lásd” héber szó
jelenti még: várakozóan nézd, magad elıtt lásd (mint okot vagy célt). Józsué tehát
rendelkezett a gyızelemhez szükséges képzelıerıvel, mert a hadviselését siker
koronázta. A gyızelmet ugyanis elıször a lelki szemeinkkel kell látni, még mielıtt az
valósággá válna. Ha a sikert nem látod elıre, akkor a hitnek nincs mivel dolgoznia.
Az elme úgy van teremtve, hogy a szavakhoz képet társítunk. Az már a mi
felelısségünk, hogy Istennek kedves dolgokon gondolkodunk-e, vagy sem. (Fil. 4,8)
Döntı fontosságú, hogy milyennek látjuk az adott helyzetünket! Amikor angyal szólt
Máriához: „ímé”, lásd és nézd a Messiás megszületésének természetfeletti módját, ı
ezt a képet megragadta és beteljesítette Isten életére vonatkozó tervét. (Luk. 1,31)
A Bethesda tónál várakozó beteg, mivel csak kifogásokat sorolt, nem is történt vele
semmi. (Ján. 5,2–10) A vérfolyásos asszony viszont a képzeletvilágában már elıre
gyógyultnak látta magát, s Jézus megérintésekor azonnal éppé lett. (Mát. 9,20-22) A vak
a gyógyulásába vetett hitét a megkülönböztetı öltözékének levetésével és szavával elıre
kifejezte, s Jézus parancsára látott. (Márk 10,46-52) Ezen isteni alapelveket a világ csak
silány módon képes utánozni, mert kihagyja belıle a Szentháromságot.
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„A názáreti Jézust, mint kené fel İt az Isten Szent Szellemmel
és erıvel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván
mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az
Isten volt İvele.” — Apostolok Cselekedetei 10,38
A betegek láttán, Jézust a szeretı szíve minden
alkalommal gyógyításra indította. „Hát ezt, az Ábrahám
leányát, kit a sátán megkötözött, ímé, tizennyolc esztendeje,
nem kellett-é feloldani e kötélbıl [megkötözöttségbıl] szombatnapon?” (Luk. 13,16)
İ az irgalmasságából azokat gyógyította, akik az ördög elnyomása alatt voltak.
Kétezer évvel ezelıtt is a sátán volt az elnyomó, és Jézus a szabadító! A Messiás a
szolgálata alatt nem emberekkel csatázott, hanem gonosz szellemi lényekkel, a
démonokkal. Jézus ma is gyógyít, İ soha nem változik: „Jézus Krisztus tegnap és ma és
mindörökké ugyanaz.” (Zsid.13,8) Mégis vannak, akik eltiltják a híveket a kézrátételes
imádságtól, mert tévesen úgy tartják, hogy ezek a gyógyulások az ördögtıl származnak.
Ha így lenne, akkor Istennek és sátánnak foglalkozást kellett volna cserélnie.
A következı verset a Biblia vízválasztójának is nevezik: „A tolvaj [aki az ördög]
nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én [Jézus] azért jöttem,
hogy életük legyen, és bıvölködjenek.” (Ján. 10,10)
Soha ne fogadd el, hogy a betegség Isten akarata lenne az emberiség számára. Ha ez
így lenne, akkor a menny tele lenne betegséggel. De Isten eszköztárában nincs semmiféle
kór, csapás. A gyógyulás és az egészség a mennyei Atya akarata mindannyiunk számára!
Jézus földi szolgálata során világosan látható, hogy Isten Rajta keresztül
nyilvánította ki az akaratát: gyógyította a betegeket, amerre csak járt. Krisztus Isten
Igéje, İ a hozzánk beszélı Isten (Zsid.1,1-2.) Ha szeretnéd tudni, mit gondol az Atya
a betegségrıl, tekints Jézusra. Isten akaratát az İ Igéjébıl ismerheted meg.
„Pedig betegségeinket İ [Jézus] viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt
hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentıl! És İ megsebesíttetett
bőneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és
az İ sebeivel gyógyulánk meg.” (Ésa. 53,4-5)
Ebben a próféciában egyértelmően látható, hogy Isten a Megváltónkra helyezi a
fájdalmakat és betegségeket. Itt elırevetíti, hogy a nép Jézus sebei által fog
gyógyulást kapni a kereszten. A Máté 8,17-ben idézet olvasható ebbıl a szakaszból.
A Szent Szellem — visszatekintve a Kálvárián álló keresztre — múlt idıben közli
Péteren keresztül: „Aki a mi bőneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bőnöknek
meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek [Jézusnak] sebeivel gyógyultatok meg.” (1Pét.
2,24) A múlt idı egyértelmően azt jelenti, hogy a szent egészség a rendelkezésünkre áll!
A gyógyulás, egészség — mint Krisztus szent örökségének része — az újjászületett
keresztényekhez tartozik! Ezért szent egészségben is kellene járnunk, ami a szívbéli hit
által ragadható meg. Az Atya arra a hitszintre nyúl le értünk, ahol éppen vagyunk. De az
Úr leginkább arra vágyik, hogy a hitünket megerısítve gyógyultan megállhassunk az
Igén, hogy az İ szenvedése és kereszthalála a számunkra se legyen hiábavaló.
Az orvoslás ugyanazzal — az ördög által okozott — tünetekkel harcol, mint aminek mi a
hitünk, továbbá a Krisztusban kapott hatalmunk által állunk ellen. Istennél nincs lehetetlen,
így — az Úr dicsıségére — halálos betegségbıl is felépültek már sokan. (Márk 10,27) Rajtad
múlik, hogy elfogadod-e a rossz jelentést, és annak megfelelıen alakul-e a további életed,
vagy felöltözöd az Úr Jézus Krisztusban kapott szent gyógyulást és abban is jársz!
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Öltsd magadra a Krisztus sebeivel kapott, a megváltás részeként jog szerint neked járó gyógyulást!

MEGVÁLTVA A BETEGSÉGBİL

A HÁZASSÁG HETE — 2011.
A Házasság Hete — a Valentin naphoz kötıdik. Voltaképpen
1996-ban kezdıdött Angliában és mára egy globális mozgalommá
nıtte ki magát, amelyhez hazánk is csatlakozott.
A Békevár Egyesület Házaspárképzı Programsorozata 2011.
február 19-én a Házasság Hete országos rendezvénysorozat
jegyében vette kezdetét a párválasztás és házasság kérdéskört
taglalva: http://www.hazassaghete.hu. A következı örökzöld téma a
problémakezelés lesz, március 26-án: http://www.hotelvertes.hu/index.php?page=menu&id=2002#hazaskepzes
A 700-as Klub — egyik februári adása arra indított, hogy mélyebben tekintsek be a
házasság hátterébe. A házasság intézménye súlyos válságban van. Riasztó statisztikák láttak
napvilágot errıl. Úgy tőnik, sokan megbarátkoztak a magas válási aránnyal, pedig vannak
bizonyított módszerek, melyekkel a házasságok mindenki örömére tartóssá tehetık.
A mősor szerint 1996-ban két lelkész összefogott a házasságok megmentéséért. A rossz
házasságnak generációkon át érezhetı az utóhatása. Az Egyháznak feladata lenne, hogy
foglalkozzon ezzel. De amíg mi a mennyre koncentráltunk, úgy tőnik, elfeledkeztünk a földrıl.
A két buzgó lelkész felhívására a házasságmentı akcióhoz végül több mint 220
gyülekezet pásztora csatlakozott. Házasokat és házasodni vágyó párokat képeznek. A
szerelem egyáltalán nem biztosítéka annak, hogy életre szóló társakká váljanak!
Segítenek a még nem érintett és a problémás területek feltérképezésében is.
A felmérések szerint, ha a válságban levı párok nem hamarkodnák el a válást, 66 %-kal
több boldog, erıs és teljes 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 következményekkel jár egy válás az egyénre, a gyermekekre és a
társadalomra egyaránt. A házasság megmentése 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.
Az összefüggés — lehet, hogy megdöbbentı, 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 fizeti majd akkor a
költségvetési hiányt és a 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 igei tanítást ennek óriási
elınyeirıl. Várják a tökéletes párt, s inkább élettársi kapcsolatban élnek, mintsem
elköteleznék magukat, de ez a döntés kihat a következı nemzedékre is. Manapság
egyre többen világi módon csak együtt élnek, de mi maradjunk a saját portánkon.
Amerikában a gyülekezetek 28 %-ánál van házassági felkészítés. De miért nem
mindenhol? Pedig nagyon kellenek a bibliai tanítások a házasságról, nemcsak a
jegyeseknek, hanem házaspároknak is a házasság megújításáról. Erısíteni kell a
házasságokat, és az Egyháznak sokkal jobban kellene jeleskednie ebben! Közös hittel
szólítsunk elı hazánkban is egy házasságépítı hálózatot, az Úr dicsıségére!
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Az ÖHM újság 2011. márciusi számának melléklete

Az ÖHM újság 2011. márciusi számának melléklete

Kedves Hittestvérek!
Akik figyelemmel kísérik a Békevár Egyesület www.bekevar3882.fw.hu sorsát, azok
számára egy rövidke tájékoztatás nyújtunk át. Az ez év január 4-i jogerıre
emelkedéssel szerezte meg az Egyesület a közhasznúsági fokozatot. Az egy évtizedre
visszanyúló munkánk innentıl jogilag is létezik. A február 26-án tartott Közgyőlés
elfogadta a 2011. évi Költségvetést, amelyet fıképp azzal a céllal teszünk közzé, hogy
mindenkinek lehetısége legyen szíve szerint támogatni munkánkat — akár imával (hittel
beszólítva a mőködéshez szükséges anyagiakat), akár pártolói vagy eseti támogatással.
Az elnökség a feladatokat meghatározta és nevesítette. A munkatervünk alapján
a szolgáltatásokat a weblapunkon tettük közzé, amelyben elsıdleges helyen szerepel
a Házaspárképzı Program. Már január hónapban pályázatot nyújtottunk be használt
számítástechnikai eszközökre, amelyet meg is nyertünk. Szükség van minden
lehetıség megragadására, mert a mőködtetést segítı komolyabb pályázatok csak 2 év
után vehetık igénybe. Az eddigi bevételeink java részét már fel is használtuk az
induláshoz szükséges kiadások fedezésére (pályázati önrész, közjegyzı, bélyegzı).
Bízunk abban, hogy tevékenységünk fontossága révén — ahogy mind szélesebb körben
válik ismertté — sok pártfogónk születik. Igen áldásos lenne, ha másokat is meg tudnátok
nyerni, hogy házasságokon segíthessünk. Köszönjük a hiteteket, amivel mellénk álltok!
BÉKEVÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
BEVÉTELEK
Egyesületi tagdíj (20 fıvel tervezve)
Ságvár Önkormányzat támogatása (tervezett)
Pártolói támogatás (becsült)
Adományok (becsült)
Pályázati bevételek (becsült)
Bevétel összesen:

Ft
24.000
70.000
80.000
145.000
50.000
369.000

KIADÁSOK
Könyvelı bére
Közremőködıi díj
Terembér (Ságvár iskola)
Rendezvények költségei
Internetes megjelenés
Kommunikációs költség (telefon, internet)
Irodai költségek (papír, festékpatron, irodaszerek)
Postaköltség (becsült)
Bankköltség (folyószámla havidíj)
Útiköltség
Továbbképzési költségek
Pályázati önrész
Tartalék
Kiadás összesen:

72.000
40.000
96.000
5.000
10.000
20.000
10.000
3.000
8.000
70.000
20.000
10.000
5.000
369.000

Kelt: 2011-02-26
Bor Ferenc elnök

Az Egyesület célkitőzései támogathatók:
1./ pártoló tagként, 2./ tagságon kívül, eseti támogatással.
A támogatásról bıvebb információ a weboldalunkon található.
BÉKEVÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SÁGVÁR
Web: www.bekevar3882.fw.hu

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
magánszemély pártoló tagként
Alulírott kijelentem, hogy a Békevár Egyesület pártoló tagja
kívánok lenni. Az alapszabályt megismertem, hozzájárulok
adataim nyilvántartásba vételéhez. Kész vagyok az Egyesület
tevékenységét rendszeresen és folyamatosan támogatni.
Nevem:
Születésem helye:
Születésem ideje:
Lakcímem:
E-mail címem:
Telefonszámaim:
Édesanyám neve:
Kelt:

aláírás

A Belépési nyilatkozat postán az alábbi címre küldendı:
Békevár Közhasznú Egyesület
Bor Ferenc elnök
8622 Szántód, Jókai u. 41

