BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL!
Elsı nyilvános imádkozásom — 2011.12.21. — Takácsné, Irénke
Árubemutatóval egybekötött kirándulásra indultunk 2011. december
5-én. A híres vörsi betlehem megtekintése volt a cél. Egy éve készültem
arra, hogy láthassam Jézus születésének szimbólumát. Balatonmárián
volt a termékbemutató. Az elıadó épp csak elkezdte tájékoztatóját,
mikor az elıttem ülı férfi nagy hirtelen rosszul lett. Elfehéredett,
elvörösödött, aztán ismét elsápadt és a mellettem ülı felé dılt. Szeme
fennakadt, halálhörgése hallatszott. Mindenkit félelem fogott el, hogy
meghal, de az Úr nekem bátorságot adott és engedelmeskedtem a belsı késztetésnek! Bor
Ferenc pásztorunk elızı héten a gyógyulásról tanított bennünket a ságvári gyülekezetben.
Épp a táskámban velem volt a tanításról készített jegyzetem, amit elıvettem: „Néktek
adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok…” (Márk 4,11) „Ha ugyan hallottátok Isten
kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben…” (Ef. 3,2) Tudtam,
hogy nekem feladatom van, mégpedig imádkozni a betegért, aki már a bemutatott ágyon
feküdt, sápadtan, szürke szemmel. Felesége Istent hívta segítségül. Ekkor odamentem a
férfihoz, de közben kértem Jézust, vezessen az imában. Homlokára téve kezemet, annyit
mondtam: „Áradj kenet, áradj! Mentsd meg ıt Uram!” Fejét elkezdte jobbra-balra forgatni,
aztán szemérıl eltőnt a szürkeség és rám mosolygott. Engem egy különös boldogság töltött
el. A kiérkezı orvos megvizsgálta, vérnyomása és vércukra rendben volt. „Ha ez úgy
történik a beteggel, hogy egyedül van, akkor menthetetlen!” — mondta. A kórházban
szívritmuszavart állapítottak meg nála. Szívemben még ekkora öröm, megnyugvás és Jézus
iránti tisztelet, hála nem volt! Rajtam kívül mindenki megijedt, pedig én is csak nemrég
lettem hívıvé, szeptember 22-én születtem újjá Krisztusban! Imában megköszöntem Jézus
Krisztusnak, hogy a régi félelmem elszállt, és mint ‘edényt’ tudott használni a férfi
gyógyulásában. Ez a házaspár ugyan nem jutott el a betlehemhez, de sokkal többet kaptak!
Egyikük Isten hatalmas kegyelmébıl visszanyerte életét! Különös, hogy Vörsön mottóként ez
állt felírva: „Ébredj ember mély álmodból…”. Az ima ereje gyümölcsöket teremhet ott,
ahol élünk és mőködünk. A nagy kegyelem által olyan dolgokat tudunk megtenni, amire
saját erıbıl nem vagyunk képesek. Köszönet és hála az Úr Jézus Krisztusnak!

Örömteli, boldog és mindenben gyarapodó új évet!
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Az Örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása!

Sokan fürkészik, hogy mire is számíthatunk majd az új
esztendıben. Mit tartogat 2012 a nemzetek, Izrael és a
Gyülekezet számára? Nézzünk részleteket az Úr üzenetébıl:
„Van egy hatalmas tárházam. Ebben a legmerészebb
álmaidnál is sokkal nagyobb gazdagság halmozódott fel, amit
számodra helyeztem el még e világ alapjainak felvetése elıtt.
Sokkal több van itt elraktározva, mint amit a Gyülekezet
valaha is igényelt. Én soha nem tartottam vissza semmit a
2012
Gyülekezettıl! — ezt mondja a bıség Istene.
Mindezt elérhetıvé tettem a számodra. Belehelyeztem
az Igémbe. Adtam neked egy ígéretet, és mögé álltam a Megváltód drága Vérével.
Viszont nagy elmaradásban van a népem azoknak a dolgoknak a megragadásában,
amit Én biztosítottam számukra. De ezt mondom: Van egy nép a földön. Van egy nép
ezen a világon. Van egy erıs és hatalmas nép, amely sokkal erısebbé, hatalmasabbá
és bátrabbá növekszik, hogy megragadja és igényelje hitben azokat a dolgokat,
amelyeket nekik halmoztam fel. Ez izgalomba hoz engem — mondja az ÚR — mert
mindez mindig is a tiétek volt!
2012 a csupa meglepetés éve! Néhány meglepı dolog fel fogja
rázni az embereket, némely pedig meg fogja rázni ıket. De
mindazoknak, akik hallgatnak az Én hangomra, akik elérhetıvé teszik
magukat a Szellemem és az Igém számára, azoknak meglepetéseket
tartogat. Ó, nem a világról és a testi keresztényekrıl beszélek. A ti
meglepetéseitek nagy hirtelenséggel jönnek majd. […]
A hatalmas öröm éve lesz ez azoknak, akik ismerik az örömöt.
Ez a bámulatos áttörések ideje lesz! A gyızelem ideje! Ez az az idı,
amikor az emberek elkezdik felismerni, hogy az Igém egy Élı Ige, hogy a Szellemem
az Élı Szellem, és azt, hogy Te vagy az én hangom a Földön.
És a te hangod a gyızelem hangja! Szóval örvendezz, és kiálts, és értsd meg, hogy
azokat az áttöréseket, amiket kerestél, ami felett virrasztottál, ami felett imádkoztál,
amikért megálltál hitben, ne engedd el. Ne add fel, mert már közel vannak! Ezek már a
küszöbön állnak! Hallassatok boldog hangot, mert a Dicsıség Ura még mindig a trónon ül, és
az imák megváltoztatják a dolgokat, s együtt még nagyobb gyızelmek felé megyünk! […]
2012 a csodák ideje, amik úgy tőntek, sosem jönnek el, de itt vannak! Olyan légkör
van jelen, ami elısegíti a csodákat, amelyek egyre csak növekednek, majd hatalmasan
megnyilvánulnak 2012 elején és folytatódnak egész évben, sıt 2013-ban is.
Elıre örvendezek 2012-nek! — mondja az Úr. — Én tudom, hogyan fog napvilágra
jönni. Már foglalkoztam ezzel az Igémben. A jövıtök minden eddigi idıknél jobbnak
látszik. Természetesen az Én szemeimen keresztül kell ezt néznetek. — mondja a
Kegyelem Szelleme. Ahogy korábban is mondtam, örvendezzetek, mert eljött a ti idıtök!”
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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, hétfı 17.45 (bejárat a Petıfi utca felıl)
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, péntek 17.00 óra (az iskoláskorúak számára)
Biblia-tanítások: www.bekevar.fw.hu és www.ksze.org > internet rádió és tévé
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.

(Kenneth Copeland teljes próféciája: www.bekevar.fw.hu/profeciak.htm)

„Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod… ”— Zsoltár 91,13
Kedves Testvérek! Szeretnék megosztani veletek egy álmot,
és az ezzel kapcsolatos kijelentést, amely három egymáshoz
tartozó részbıl áll. Az álmom Bor Feri és felesége próféciájáról
szól. Ezzel az Urat szeretném felmagasztalni és semmiképp sem
Isten szolgálójára irányítani a figyelmet. A célom az, hogy
megerısítsem ıt az alábbi ‘képpel’ a hatalom gyakorlásában,
Semmi nem árthat!
továbbá tudatosítani ezt azokban, akik a szolgálati ‘köpönyege’
(Luk. 10,19)
alá (nyáj, netszolgálat, kapcsok a Testben) tartoznak.
I. rész — Joe Christian próféciája 2011 januárjában hangzott el Feri és Ági fölött,
amelynek egy része különösen megragadott: egy erıs kenetnek, az Úr erejének és a Jézus
NEVÉBEN rejlı hatalomnak birtokában vannak. Egy olyan helyre viszi ıket az Úr, ahol
képesek lesznek arra, amit eddig megtettek és még a felett! Az fogalmazódott meg a
szívemben, hogy ez egy különleges kegyelmi ajándék számukra. Amikor Feri novemberben
megosztotta velünk az álmát, bennem ez mindjárt összekapcsolódott a próféciával.
II. rész — Feri álma emlékeztetıül: „Álmomban megtámadott egy goromba kutya.
Már majdnem a karomba kapott, amikor használatba vettem a gyıztes Jézus NEVÉT.
Háromszor gyakoroltam hatalmat a feltámadt Jézus NEVE által, majd elkezdtem
köszönni azt, hogy Jézus a Szabadítóm! És erre megszőnt a kínos helyzet. Tehát a
NÉVBEN rejlı erı és hatalom hittel való használata kulcs minden szorult helyzetre!”
Engem egyre jobban foglalkoztatott a próféciájuk. Megkérdeztem az Urat errıl az
erırıl, hatalomról és az erıs kenetrıl, mire ezzel kapcsolatban İ válaszolt.
III. rész — Kaptam egy álmot: Egy helyen sok ember, kis csoportokban beszélgetett.
Vártak valamire. Köztük volt Feri is, az egész családjával. Beszélgettünk a próféciájukról, és
teljesen más szemszögbıl világította meg azt a Szent Szellem, mint ahogyan mi gondoltuk.
Valamiben mintha bizonytalan lett volna Feri, vagy nem figyelt volna rá eléggé. Elkezdtem
beszélni és egy tőz volt bennem és a szavaimban. Aztán azon csodálkoztam, hogy ez olyan
volt, mint egy prófécia — és hogy egy próféciára prófécia a válasz?
S ami ezután következett, az olyannak tőnt, mint egy látomás. Elıször egy csupa
zöld terület tárult elém. Egy sík mezıhöz tudnám hasonlítani, amin sehol sincs fa vagy
bokor. Ahogy jobban szemügyre vettem ezt a zöld tájat, azt vettem észre, hogy ez nem
egy zöldellı rét, hanem különbözı kígyók sokasága, ami a sötétség erıit jelképezi. Én
teljes békességben voltam Jézussal. İ azt mondta: „Nézd, és értsd meg, így van ez!”
Ekkor megláttam Ferit, amint a kígyókat tapossa. İ a Jézus NEVÉBEN, szépen lassan, de
határozottan és bátran a kígyók fölött lépkedett elıre! Nem kellett, hogy hozzájuk érjen a
talpa. Emelt fıvel, a helyzeten uralkodva járt. Ahogy haladt, már jóval a lábai elıtt a kígyók
tekergése abbamaradt és azok magatehetetlenül lehanyatlottak! Ahol elhaladt, többé nem
mozdultak. De nemcsak a közvetlen környezetében lettek semmivé és bénává a csúszómászók, hanem ahogy ment elıre, a ‘mezı’ teljes szélességében erejüket vesztették.
Két bizonyosság, amit az Úr a szívembe adott. Az egyik az, hogy ez az az erı és
hatalom, amit Ferinek és Áginak fel kell gerjeszteniük, és amiben járniuk kell! A másik
dolog az, hogy ık és azok a szentek is, akiket az Úr hozzájuk kapcsolt, mindig biztonságban
lesznek, mert egy különleges kenetet kaptak Tıle! A ‘köpönyegük’ alá tartozók pedig
merítsenek ebbıl és árasszák ki a hitüket abban, hogy a Krisztusban kapott, ellenség feletti
hatalom gyakorlása az ı életükre is vonatkozik és kiárad! Minden dicsıség az Úré!
Litauszki Józsefné, Judit

(Teljes üzenet itt: www.bekevar.fw.hu/profeciak.htm)
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Áldást jelentene mindenkinek, ha felfedeznénk és elismernénk magunk és mások Szellemtıl osztott ajándékait!

PRÓFÉCIÁRA PRÓFÉCIA

TOVÁBBI ÉGI ÜZENETEK
Budapest, 2011.11.13. — Jim Sanders
Ésaiás könyvébıl kaptam az Igét, hogy a régiekrıl ne emlékezzetek, ímé, İ újat
cselekszik, most készül és elıjön, és ezt tudni fogjátok. És İ utat készít a pusztában és a
sivatagban folyóvizeket. (Ésa. 43,18–19) Egy nagyon erıteljes kenet van erre. İ ajtókat,
akadályokat fog letörni az életedben. Ha szeretné valaki ezt az Igét, vegye magához! A vakság
el fog távozni a szemekrıl! Áldott legyen az Úr Jézus neve! Ez a gyümölcstermés ideje. Isten
kegyelme és kenete készíti ezt az utat a számunkra, azt az „újat”, amit az Úr cselekszik.
Budapest, 2011.11.27. — Fábián Attila
Az Úr Szelleme szól a te szívedhez, szól az Úr a szívedhez: „Ismerlek téged,
ismerem a te helyzetedet, ismerem a te problémáidat, ismerem azt, amiben te benne
vagy, ismerem minden lépésedet, szíved minden dobbanását. Elterveztem már neked a
jövıt, amely egy jó jövı a számodra. Neked abba bele kell lépned, legyél kitartó abban
a hitben, amiben állsz, és ne add fel. Ne add fel, mert úton vagy, ezen az úton be fogsz
lépni arra a helyre, amit én már neked adtam, ami a tiéd. Emeld fel a szemed, Rám
nézzél, ne a láthatókra, ne a körülményekre, emeld fel a szemeidet, emeld fel az
elmédet, a látásodat Énhozzám. Az idefelvalókkal törıdj, ne a földiekkel, és meg fogod
látni a szemeiddel, a fizikai szemeiddel az Én áldásaimat a te életedben, a családod
életében, a szolgálatodban. Mert ez az Úr szolgáinak öröksége. Kedvem lelem benned,
örvendezek tebenned, ahogy te sok gyümölcsöt teremsz az Én dicsıségemre.” Hallelúja!
Budapest, 2011.12.10. — Jim Sanders
Nagyon sok prófécia van, amit ki kell mondani. Hamarosan belemegyünk ebbe a
szolgálatba. Mondja az Úr nekünk: „Járuljatok bizodalommal a kegyelem
királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjetek és kegyelmet találjatok; és a szükség
idején segítséget kapjatok!” Ámen.

KERESZTÉNY HÍREK
Mikulás ünnepség — A Békevár Ifiklub
tagjait elsı ízben december 9-én látogatta meg
a Mikulás. A kicsinyek és az egészen aprók nagy
örömmel fogadták a kiosztott ajándékot.
Karácsonyi támogatás — A támogatóknak
köszönhetıen — a KSZE Ifi szolgálat karácsonyi
vásárának bevételébıl — két, sokgyermekes
családból származó ságvári Ifiklub-tag házanépe
karácsonyi asztalára 10-10 ezer forint értékő élelmiszeradományt sikerült juttatni.
Mini betlehem — Az adventi idıszakban a
Békevár Egyesület Ságvár község központjában egy
saját készítéső szabadtéri betlehemet állított fel,
amely vonzotta a kíváncsiskodókat. Képes beszámoló
itt: www.bekevar3882.fw.hu/naplo.htm
Webhírek — A webszolgáltatás díjainak változása
miatt januárban egyes társoldalainkat — a Békevár
webkikötıbe történı egybevonással — megszüntetjük!
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