SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVİ ESEMÉNYEIBİL
Május 12. vasárnap, 15 óra – Ságvár, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista
Pünkösdi úrvacsora Ságváron megváltozott — a május 21-i alkalom keretében lesz.
Május 20-a (pünkösdhétfı) helyett 21-én, kedden tarjuk a heti összejövetelt.
Június 1. szombat – Ságvár – részt veszünk a Falunapon, „Országunkat” képviselve
Június 2. vasárnap, 15 óra – Bábonymegyer, Faluház – Varga István evangélista
A „Gyógyulás napjára” - felekezettıl függetlenül - hozzátok magatokkal a betegeket!
GYÓGYÍTÓ CSODANAP SIÓFOKON

Április 20-án, a siófoki Ezüstpart Hotelben Jim Sanders misszionárius teltházas összejövetelén a ságvári gyülekezet több tagja is részt vett. A gyógyító sorban történt imádságot követıen számos beteg tett bizonyságot természetfeletti, hit általi gyógyulásáról.
MENÉNEK AZ ÖVÉIKHEZ! — Egy kijelentés jött elı az Apostolok cselekedetei 4,23-as versbıl. Miután az Ékes kapunál a Jézus nevére a sánta visszanyerte egészségét, az apostolokat megfenyítették. A bajba került keresztények az övéikhez mentek, azaz felkeresték
hívıtársaikat! A szorongatott helyzető hívıknek tehát nem eltávolodni kell a gyülekezettıl, hanem inkább még szorosabbra kell főzni a kapcsolatot. A Zsidó 7,7 azt írja, hogy
a nagyobb áldja meg a kisebbet. Ez úgy valósulhat meg, ha a hívı elmegy a gyülekezetbe
és kiáll a gyógyító sorba, ahol Isten felkent szolgálója ráteszi a kezét. Akinek az állapota
ezt nem teszi lehetıvé, az hívja magához az elöljáróit. (Jak. 5,14)
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
A nagylelkő adományokat köszönjük! — Békevár Egyesület új számlaszáma: 10700749-67761939-51100005
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 Gyülekezet az erı háza!
A Szent Szellem egyik szolgálata: ırjáratot jár a testünk határain, és folytonosan megújítja a halandó testünket!

KERESZTÉNY HÍREK

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2013. május

PÜNKÖSDI ELMÉLKEDÉS
„[Jézus] rájuk lehele, és monda nekik: Vegyetek Szent Szellemet.” — János 20,22
„… és veszitek a Szent Szellem ajándékát.” — Apostolok cselekedetei 2,38
A húsvéti feltámadással hatalmas és szinte felbecsülhetetlen kincset kapott az emberiség, de ezzel
még nincs vége. Vegyük sorra az eseményeket.
GYÜLEKEZET SZÜLETÉSE — Amikor Isten kihozta Jézust a halálból, létrejött az Új Teremtés.
İbenne mi is feltámadtunk a halálból. Ez jelenti a
Gyülekezet kezdetét. A Gyülekezet Jézus Krisztus
Teste, amelybe már Pünkösd elıtt belekerült néhány tanítvány, akikre Jézus rálehelt, és azt mondta
nekik: — Fogadjátok a Szent Szellemet! (Ján. 20,22)
MENNYBEMENETEL — Az Úr Jézus dicsıséges
feltámadását követıen a negyvenedik napon az
Atya a jobbjára emelte fel Fiát, és bennünket is
İvele együtt ültetett a legmagasabb hatalmi
helyre. (Márk 16,19) A tanítványok nagy örömmel
mentek a jeruzsálemi imahelyükre. (Luk. 24,49-52) Ezt megelızıleg Krisztus Teste —
a gyızedelmes élet céljából — felhatalmazást kapott Jézus nevének használatára.
PÜNKÖSDI ERİ — Jézus kereszthalálakor a templom szentélyét elválasztó kárpit kettéhasadt és az oda bezárt Szent Szellem útja szabaddá vált. (Márk 15,38) A tanítványok tíz
napot együtt töltöttek imádságban, míg elérkezett pünkösd napja. A feltámadástól számított ötvenedik napon nyilvánult meg elsı ízben a Szent Szellem, amikor meglátogatta
Krisztus Testét a Felsı házban, s lángnyelvekkel szállt le rájuk. (Csel. 2,1-4)
Ahhoz, hogy Szent Szellem keresztségben részesüljön valaki, elıször újjá kell születnie. Az elveszettek az Üdvösség imáját elmondva tudják befogadni a szívükbe Krisztust,
hogy vehessék a Szent Szellemet, mert a világ nem képes erre. (Ján. 14,16-17)
Tehát az újjászületést követıen költözhet be a Szent Szellem a szívekbe. Amikor
a Szent Szellem így leszáll és betölti a hívıt, akkor ı egy erıt kap arra, hogy az Úr
bizonyságtevıje lehessen. A jobb szövetség elsı pünkösdjén lépett mőködésbe a nyelvek
imája és a szellemi ajándékok. (1Kor. 14. fej. és 1Kor. 12,4-11)
A Szent Szellem keresztség során a természetfeletti birodalom kilenc ajándékát fogadjuk
be a szellemünkbe. Ezek: a gyógyítások ajándékai, a csodatévı erık ajándékai, a hit
ajándéka, a tudás szava, a bölcsesség szava, a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, a
nyelvek nemei és a nyelvek magyarázatának ajándéka, valamint a prófétálás ajándéka.
A Szent Szellem ajándékai úgy vannak szétosztva, hogy aki Krisztus Testéhez tartozik és teljes a Szent Szellemmel, szükség esetén képes rajtuk keresztül bármelyik ajándékával megnyilvánulni az İ akarata szerint. Jézus a jelenlétét a Szent Szellemen keresztül újból érzékelhetıvé tette a számunkra. Krisztus a Szellem erejének kiáradása
által folytatja a földön megkezdett munkáját, amelyet jelek és csodák követnek.
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BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL

„… futnak az Úrnak javaihoz, búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és életük
olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkódnak többé.” — Jeremiás 31,12
Elég hosszú idın keresztül foglalkoztunk a bıvölködés
alapelveivel, és a mennyei folyószámlára való betét elhelyezéssel. Most elérkeztünk egy nagyon fontos és sarkalatos kérdéshez: hogyan lehet kivenni a mennyei bankból?
Legyetek biztosak abban, hogy már eddig is tettetek jó cselekedeteket, segítettetek másokat. Az elvetett
mag pedig tudja a dolgát, nektek csak meg kell öntözni
imával. Természetesen folytatni szükséges a vetést annak érdekében, hogy legyen bı aratásotok!
Miután ráébredsz, hogy bankbetéteket helyeztél el
a mennyben, azt is meg kell tanulnod, hogy hogyan
vehetsz ki onnan. Amikor a múltban vetettünk, akkor sok
esetben nem voltunk annak tudatában, hogy mi valójában mennyei betétet helyeztünk el.
Ugyanis nem kaptunk róla tanítást, nem volt róla világosságunk.
Ha felszabadítod az Ige cselekvı erejét, akkor a hit mőködésbe hozza a szellemi törvényeket. És itt most leginkább a vetés-aratás törvényére kell gondolni. Amikor
ezek mőködésbe lépnek, a földön, a saját életünkben és a környezetünkben is meg
fognak nyilvánulni, mert láthatóvá válik vetésünk eredménye.
Amikor a mennyei folyószámlára győjtesz, akkor egyidejőleg e befektetésnek a
földi „fénymásolata” is létrejön. Feltéve, ha ragaszkodsz az Igéhez és annak továbbra
is cselekvıje vagy. Minden az Igén áll! Mindent az Ige mőködtet!
Ahhoz hasonlóan kaptunk üdvösséget is, ahogy betéteket helyezünk el a mennyei
bankba, és már itt a földön is kivehetünk abból. Az üdvösség sem kizárólag a mennyben
vár ránk. A földi életünk során birtokba vehetjük és élvezhetjük annak hasznát.
Az Úr Jézus Krisztus kereszten bevégzett megváltó munkája által itt a földön
birtokba vehetjük és élhetünk az üdvösség elınyeivel. Ugyanígy a mennyei bankba
behelyezett bankbetétekkel is élhetünk a földön. Nem kell arra várni, hogy majd a
mennybe jutunk, és csak ott használhatjuk ezeket.
Ugyanez a bibliai elv érvényes az anyagi területen is. Ha értékeket helyeztél el
Isten bankjába, akkor jogod van hivatkozni arra, hogy van bankbetéted, és jogosultságod van meríteni belıle, már itt, a földi életed során.
Kenneth Copeland beiratkozott az Oral Roberts egyetemre. Ahhoz, hogy ı meg tudja
tanulni Isten dolgait, a világi munkáját fel kellett adnia. De volt felesége és voltak gyermekei, így igazából nagy kérdés volt a számára, hogy hogyan fognak megélni?
Tanulmányai elején Oral Roberts épp a hitmagról kezdett tanítani. A feleségével
együtt elhatározták, hogy támogatni fogják a szolgálatát. Ez egy igazi hitlépés volt a
részükrıl, mivel nem rendelkeztek fix havi jövedelemmel.
De a szívükben ott volt az isteni indíttatás, hogy ezt a szolgálatot, ami szellemileg
táplál, azt nekik fizikai szinten támogatniuk szükséges. Elhatározták, hogy havonta 10
dollárt adakoznak a szolgálat munkájára. És érdekes módon, minden hónapban váratlanul, valamilyen forrásból mindig visszajött 20 dollár!
İk abban árasztották ki a hitüket, hogy a vetésük kétszeresét kapják vissza.
Kijelentés által elkezdtek növekedni hitben ezen a területen is, és egyre célratörıbbek lettek. Mert felismerték, hogy „…aki bıven vet, bıven is arat”! (2Kor. 9,6)
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MEGPRÓBÁLOM ISTENT — Kedves Testvéreim! Van egy élı,
igaz, szeretı, csodálatos, kegyelmes, jó és jóindulatú Istenünk.
Bizonyára ti is így ismeritek İt. Hiszem, hogy megszámlálhatatlan bizonyságotok van az Úrtól nektek is. Én most a Malakiás
könyvében leírt Igéjét szeretném figyelmetekbe ajánlani, amit a
tizedrıl ír, mert úgy, ahogy İ kéri, én „megpróbálom” İt minden hónapban. (Mal. 3,10) Szeptember óta nincs állandó munkám, de İ betölti minden szükségemet és gondoskodik rólam,
ahogy megígérte. Tényleg kinyitotta az egek csatornáit, és elárasztott bıségben az áldásaival! Dicsıség Istennek!
Októberben 166.000, novemberben 174.000 forinttal áldott meg, mert mindig
visszaadok Neki abból, amit Tıle kapok. Decemberbıl még két hét sem telt el, de már
kaptam az Úrtól 74.000 forint áldást. A hónap végére a bevételem 324.020 forintra
növekedett! Minden nap meglep, megörvendeztet olyan helyekrıl, emberektıl, hogy
egyik ámulatból a másikba esem, így egyfolytában hálás vagyok az İ jóságáért.
És még hab a tortán: ebben az évben nem fizettem be a melléképület adómat,
mert 31.980 forintot állapítottak meg. Sokalltam ezt egy alumínium lemezekbıl felállított épületért. Tavaly befizettem, most nem akaródzott. Írtam az illetékes osztályra, hogy vizsgálják felül az ügyemet. Persze az Úrnak is elpanaszoltam a gondomat, és
kértem, hogy segítsen. Egyik nap ajánlott levelem érkezett a Polgármesteri Hivataltól.
Kibontottam, és mi áll benne? Töröltek 28.080 forint adót és csak 3.900 forintot kell
befizetnem. Hallelúja! Ez Isten! Dicsıség Neki!
Fizessetek tizedet, segítsetek másokon, adakozzatok, és az Úr kinyitja az egek
csatornáit, és eláraszt benneteket bıségesen az İ áldásaival. İ egy igaz Isten, nem
emberfia, hogy hazudjon. İ mindig betartja a szavát! Ámen! — Név a szerkesztıségben

Úgy használd az életedben Jézus nevét, mint egy İáltala aláírt és teáltalad szabadon kiállítandó csekket!

ÁLDÁSÖZÖN — profit 1.

FELJEBB, MINT ELGONDOLNÁM — Április 13-án szentek társaságában felutaztunk a budapesti imakonferenciára. Bı két órát
imádkoztunk közösen nyelveken. Hazaérkezésem után este arra
lettem figyelmes, hogy nyomtalanul eltőnt a két héttel korábban
kezdıdött fogfájás! A kenet megtette hatását, megtörte az igát és
kivezette a testembıl a fájdalmat! (Ésa. 10,27) Eddig még soha
nem tapasztaltam meg a kézrátételes imádság és a nyelveken
szólás által a kenet ilyen erıteljes mértékben történı kiáradását
és szabadítását! Dicsıség érte Istennek!
A közelmúltban elkerülhetetlenné vált, hogy az Úr Jézus szolgálatára beruházzak egy
laptopot. Szakembertıl, használtan vásároltam egy márkás terméket. Mielıtt igazán
elkezdhettem volna élvezni az elınyeit, rövid idın belül többször is javításra szorult.
Amikor legutóbb vittem szervizelésre, a szívembıl felsóhajtottam az Úrhoz: Atyám, a
Jézus nevében kérem, hogy érintsd meg az eladó szívét, cserélje ki ezt a gépet egy
megbízhatóra, mert a Te szolgálatodhoz ez az eszköz szinte már nélkülözhetetlen! Amikor átadtam a készüléket, és éppen belekezdtem volna a kérésembe, az eladó váratlanul
megszólalt: mivel a laptopod rövid idın belül többször is meghibásodott, azt fontolgattam, hogy a gépedet kicserélem egy biztonságosan mőködıre! A meglepetéstıl meg sem
tudtam szólalni. Dicsértem az Urat az imaválaszért, hogy a garancia lejárta ellenére
feljebb élvezhetem kegyelmét és jóságát, mint elgondolnám! (Ef. 3,20) — Ferenc
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