Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl
- Október 14. vasárnap, 15 óra – Fonyód, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista
- Október 20. szombat, 14 óra – Edde, Községháza - A Békevár 1. Párválasztás, házasság
címő könyv elsı kötetének bemutatója a Reformáció havában - Békevár Egyesület
- Október 22. hétfı, 16-17 óra – Ságvár, Mővelıdési Ház – Békevár Egyesület ruhabörzéje
- Október 28. vasárnap, 15 óra – Tab, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista
Szent munkatúra — Marcsi és Irma az idei ıszi üdülésüket is az Úr munkájának szentelték. Abaliget és Orfő községekben 900 db „Örökkévalóság” szórólapot postaládáztak. Ez a munka immár
nyolc éve folyik a Dunántúlon annak a felhívásnak a
nyomán, amely annak idején megjelent az Örömhíradó
újságban. Zsombor tette közzé az Úr tervét, amely szerint
hazánk minden postaládájába kerüljön be az üdvösség
lehetısége. A statisztikák szerint a keresztények több mint
fele a nyomtatott anyagok alapján nyer örök életet.
Ugyan a csapat összetétele az idık folyamán változott, de
munkájuk során nem csak új életek születtek, hanem egy
gyülekezet is kinıtt Bakonybélben. Ám erısen hiszik, hogy még újabbak is fognak alakulni.
Házassági évforduló — Bor Ferenc és Ágnes már 11 éve
hőséggel pásztorolják a ságvári közösséget. A 35. házassági
évfordulójuk napján az Úr szent színe elé álltak, hogy İ
megerısítse a szövetségüket. A szertartást követıen a hívek
a szeretetük jeleként több meglepetéssel is szolgáltak
számukra, ajándékkosárral és tortával kedveskedtek. >>>
Evangélium hallássérülteknek — A Békevár webkikötın egy új menüpont található, amely a hallássérültek
számára ajánlja az Örömhírt: www.bekevar-portal.hu
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! Teremts újjá
engem! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat és Gyógyítómat!
Hiszem, hogy Te beköltöztél a szívembe! A hittel elmondott megvallásom (imám) 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)
Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: www.ksze.org
Impresszum és elızı számok: www.bekevar-portal.hu E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com
Megköszönjük a nagylelkő adományokat! Békevár Egyesület számlaszáma: 14100110-17632849-010000
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 bibliai igazság megismerése szabaddá tesz!
A gyógyulásunk ára a kereszten kifizettetett! Jézus megtört teste révén, hit által birtokolhatjuk a szent egészséget!

KERESZTÉNY HÍREK

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2012. október

HÉT ÚT A SZENT GYÓGYULÁSHOZ
„Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté ıt [a leprást],
és monda néki: Akarom, tisztulj [gyógyulj] meg.” — Márk 1,41
Isten akarata mindenki számára a gyógyulás! İ azon a
szinten tud segíteni, ahol mi épp a hitünkben tartunk, mert
csak elfogadó hittel tudunk Tıle elvenni bármit is.
1./ Használd Jézus NEVÉT a szabadulásod érdekében.
Légy tudatában annak, hogy a betegség okozója az ördög.
(Luk. 13,16) Követeld Jézus NEVÉBEN, hogy hagyjon el a gyengeség és a kór! Isten dicsıséges terve: „Hogy a Jézus NEVÉRE
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt
valóké.” (Fil. 2,10) Ma is épp annyi erı van a gyıztes Jézus
NEVÉBEN, mint amennyi İbenne volt a földi szolgálata során.
2./ Imádkozz gyógyulásért az Atyához, Jézus nevében.
Jézus szavai: „… amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben:
kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.” (Ján. 16,23-24)
3./ Imádkozzunk egy akarattal a gyógyulásért. Amikor két hívı egységben van, és
Jézus nevében követeli a beteg gyógyulását, akkor Istennek gondja van arra, hogy az
Igéjét beteljesítse. „Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton
lesznek a földön, bármely dolog felıl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei
Atyám.” (Mát. 18,19) Az Ige mögött Jézus áll, aki az ima alapján cselekszik.
4./ Kenjük meg a betegeket olajjal. Az olaj a Szent Szellem kenetének a jelképe.
„Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette,
megkenvén ıt olajjal az Úrnak nevében. És a hitbıl való imádság megtartja a beteget,
és az Úr felsegíti ıt. És ha bőnt követett is el, megbocsáttatik néki.” (Jak. 5,14-15)
5./ Fogadd el a gyógyulást kézrátétel által. Maga Jézus mondta, hogy a hívıket
jelek követik. (Márk 16,17-18) A görög szöveg szerint: „Azok, akik hisznek, kezeiket
betegekre fogják tenni és ık meggyógyulnak.” A kézrátétel során Jézus cselekedeteit
cselekedve a bennünk lakozó Nagyobb ereje árad át a másik ember testébe.
6./ Fogadd el a gyógyulást a gyógyítások ajándékain keresztül. Az 1Korinthus 12,9
szerint az egyik szellemi ajándék, amit Isten a gyülekezeti Testben helyezett el, a
gyógyítások ajándéka. Ez a gyógyító erı természetfeletti megnyilvánulása egyik hívın
keresztül a másik irányába, amit a Szent Szellem mőködtet az İ akarata szerint.
7./ Tudd, hogy a gyógyulás hozzád tartozik! A legjobb mód, amely által meggyógyulhatsz, ha ismered az Írásokból, hogy a gyógyulás benne van Isten megváltási tervében
és hozzánk tartozik Krisztusban. Sem az ószövetségben sem a jobb feltételekkel kötött
újszövetségben Isten nem hagyta magára a betegeket. Csak arra van szükség, hogy egyetérts az Igével és elfogadd azt a tényt, hogy ‘betegségeinket Jézus viselte és fájdalmainkat
hordozta’ és ‘az İ sebeivel gyógyultunk meg’. (Ésa. 53,4-5. Mát. 8,17. 1Pét. 2,24)
Könyvajánló: Kenneth Hagin — Hét dolog, amit tudni kell a szent gyógyulásról
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„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban,
és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura…” — Malakiás 3,10
A tizedfizetés kérdését tanulmányozva elsıként nézzük meg, hogy az Igét cselekvık
anyagi életére milyen hatással van az, ha hittel és örömmel fizetnek tizedet Istennek.
Minden esetben, amikor az Úr munkáit
támogatod, akkor mind magadat, mind a családodat elviszed az Istennel kötött szövetség
Isten megnyitja
helyére. A mennyei Atya elkötelezte magát
a menny ablakát,
arra, hogy megáldja a tizedfizetıket, s komohogy áldást árasszon…
lyan gondolja azt, hogy tegyük próbára İt.
A Jóisten hét ígéretet tartogat mindazok
számára, akik megtisztelik İt a jövedelmük tizedével. Nézzük meg ennek az Igei alapjait,
hogy tudd, milyen gazdagság és védelem tartozik hozzád, s ebbıl kijelentést vehess.
1./ Isten maga nyitja meg az egek csatornáit! „… ha nem nyitom meg néktek az
egek csatornáit...” (Mal. 3,10) Ez feléledést hoz minden adakozó életében. A héber
szövegben a csatorna jelent ablakot és zsilipet is. Az adakozásod elindítja Isten erejének hatalmas áradatát, hogy te a bıség útjára léphess, és áldássá válhass.
2./ İ maga fog áldást árasztani rád! „… ha nem árasztok reátok áldást bıségesen.” (Mal. 3,10) Isten gyarapodást ígér minden egyes újjászületett gyermekének,
aki hitbıl adakozik Isten munkája számára. A korai gyülekezetben nem volt egyetlen
szőkölködı sem. A bıkező adakozásuk révén megtapasztalhatták — a túláradó természetfeletti áldások által — minden szükségük betöltését. (Csel. 4,34)
3./ Az Úr megdorgálja a pusztítót! „És megdorgálom érettetek a kártevıt…”
(Mal. 3,11) Az eredeti héber szó itt: megnyomorít, megbénít. Az ördög már legyızetett! (Kol. 2,15) Amikor elkezdesz szívbıl adakozni, akkor az Úr meg fogja dorgálni a
kártevıt (az ördögöt) az életedben, a te érdekedben, hogy ne tudjon lopni tıled.
4./ A földed gyümölcse védelem alatt áll! „… nem veszti el földetek gyümölcsét…” (Mal. 3,11) Az ördög nem pusztíthat a felségterületeden! A bibliai idıkben a
termés nagy fontossággal bírt, ma ez minden anyagi dologra vonatkozik. Amikor hitben
elveted a magot, meg is fogod kapni annak bıséges hozamát. Áldott leszel, bármerre is
jársz! A kezed minden munkája fölé áldást parancsol az Úr! (5Móz. 28,6-8)
5./ Elkerül a meddıség! „… nem lesz a szılıtök meddı a mezın…” (Mal. 3,11) A
szılıskert alatt átvitt értelemben a családod és Isten családja is értendı. (Ján. 15,5)
Amikor Isten királyságába anyagiakat vetünk, a házunk népe soha nem fog szőkölködni. İ
aratást ígért nekünk és a gyermekeinknek. Az ellenség ugyan támadni igyekszik az anyagi
életünket, de Jézus nevében ellen tudunk állni. A szegénység szellemét ugyancsak meg
kell törnünk a Krisztusban kapott hatalmunk által. (Zsolt. 112,2-3)
6./ Isten bizonyságai leszünk! „És áldottnak mondanak titeket mind a nemzetek…” (Mal. 3,12) Amikor hittel magot vetünk, akkor Isten úgy megáld, oly sikeressé tesz, hogy az İ jóságának tanúságtevıi leszünk. Ahogy Isten elkezdte Jákobot
gyarapítani, az ellenség észrevette ezt, és irigység fogta el a hatalmas áldás miatt.
7./ Kívánatossá teszi Isten a földünket! „… mert kívánatos földdé lesztek ti…”
(Mal. 3,12) Olyannyira vonzóvá tesz az Úr, hogy mindenki szeretne az országunkba
jönni. Az Úr felken szolgálatra, használ téged és eközben kedvessé tesz mások elıtt.
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Amennyiben bibliai eredményekre vágysz anyagi téren is, akkor bizony a bibliai alapelvek szerint szükséges élned!

ÁLDÁSÖZÖN — a tized áldásai

MINDENSZENTEK KAPCSÁN
„Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!” — 1Thessalonika 5,21
„Én [Jézus] vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához [nem
juthat a mennybe másként], csak rajtam keresztül.” — János 14,6 (Csia fordítás)
A küszöbön álló Mindenszentek ünnepén az emberek
többsége megemlékezik eltávozott szeretteirıl. De az isteni
fajta szeretet jegyében évközben is gyakorolhatna mindenki
több figyelmességet embertársai felé. Bátoríthatnák azokat,
akik tudatlanságuk miatt félnek a túlvilágtól. Hirdetni szükséges, hogy a Krisztusban újjászületett hívı számára van élet
a halál után is! (Luk. 16,19-31) A Mindenszentek keresztény
ünnepet sajnos beárnyékolja a Halloween. Ez az angol szó az
All Hallow’s Eve kifejezésnek a rövidítésébıl alakult ki,
melynek jelentése: ‘mindenszentek elıestéje’.
Az 1990-es évektıl kezdve határnyitás történt nemcsak fizikai, hanem szellemi értelemben is. Ennek eredménye az, hogy válogatás nélkül áramlanak be az ‘Új Korszak’
álvallási irányzatai. A hétköznapi ember sajnos nem veszi észre ennek veszélyeit.
Kezdetben egyébként is ritkán látni be a divatjelenségek kulisszái mögé.
Mivel ez alól a keresztények sem kivételek, ezért ma is nagyon aktuális Pál intı
szava a bevezetı igeversben. Saját érdekünkben meg kell vizsgálnunk mindazt, ami
más kultúrákból érkezik hozzánk, hogy az Isten Igéjével megegyezik-e. (1Ján. 4,1)
Szükség esetén kikérhetjük elöljáróink útmutatását is. S ami az Igével ellentétes, azt
ki kell vetni, bármilyen népszerő, divatos, vagy ártatlannak tőnı is. (2Kor. 10,5)
Ilyen az angolszász kultúrából átvett, pogány hagyományban gyökerezı Halloween
is. Több mint két évezrede a kelta druidák papok, varázslók és jósok voltak. Nem az egy
igaz Istenben hittek, hanem sok istent imádtak. Náluk az év utolsó napja október 31-e
volt. İk úgy tartották, hogy ezen az éjszakán a ‘holtak ura’, a halott lelkek, boszorkányok, lidércek, koboldok lepik el a falvakat. Mivel féltek a gonosz szellemektıl, elijesztésükre óriási máglyákat gyújtottak. Maguk pedig ijesztı jelmezekbe bújtak,
áldozatokat (emberáldozatot is!) mutattak be hamis isteneiknek, és jósoltak.
Jelenleg a Halloween az angolszász országokban a boszorkányok, kísértetek és
gonosz szellemek mágikus ünnepe, ami valójában az ördög fesztiválja, töklámpás mögé
bújtatva! Az utóbbi idıben Európába is visszatért, és sajnos hazánkban is egyre több
helyen tartják vidám szórakozásnak. A legszomorúbb, hogy iskolák és óvodák is felveszik
programjaikba. Mindenki mérlegelheti Isten bölcsességével, hogy kell-e neki ilyen
démonikus hátterő ünnep a látszólag viccesnek, ártatlannak tőnı szimbólumaival.
Ennek ellensúlyozására mi hívık, ünnepeljük meg a Reformáció Napját, ami szintén
október 31-ére esik. Ne dugjuk a fejünket homokba, hanem imádkozzunk e napon is, hogy
ne a sötétség erıinek, hanem a gyıztesként feltámadt Úr Jézusnak a fennhatósága alatt
legyenek a vezetık, a családok, az ártatlan gyermekek! Fiatalok körében alternatívaként
például be lehetne vezetni Isten csodálatosan megteremtett világának megünneplését.
Azok, akik Halloween összejöveteleken vesznek részt, akár mókából, akár komolyan,
Isten ellenségének, a sátánnak szolgáltatják ki az életüket. Isten int a Bibliában: „… ne
tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint…”. (5Móz. 18,9-14) Az Isten
szeretet, és ezért İ figyelmeztet minket, mert szeret bennünket. Útmutatásai a javunkat
szolgálják, emiatt érdemes hallgatnunk Rá és elfordulnunk minden rossztól. Döntöttem:
felılem lehet Halloween parti — de nélkülem! Én Jézus nyomdokait követem!
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