SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVİ ESEMÉNYEIBİL
Június 2. vasárnap, 15 óra – Bábonymegyer, Faluház – Varga István evangélista
Június 16. vasárnap, 15 óra – Kisláng, Polg. Hiv. elıtt – Bereczky Kálmán evangélista
Június 23. vasárnap, 15 óra – B.földvár, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista
A „Gyógyulás napjára” - felekezettıl függetlenül - hozzátok magatokkal a betegeket!
GYÓGYULÁS NAPJA SÁGVÁRON — Egyesületünk fontosnak tartja a lakosság testi-lelki
egészségét. Ezen okból május 12-én, vasárnap a ságvári Mővelıdési Házban az
érdeklıdık felé szolgált
Varga István evangélista. A
sokoldalú hitépítı üzenetet
a gyógyító szolgálat, majd a
gyógyulásukról bizonyságot
tevık követték.
AZ IGE IGAZ! — Miután Kenneth Hagin nıvére betegségben elaludt az Úrban, megkérdezték tıle, hogyan veszi a bátorságot, hogy továbbra is a szent gyógyulásról
tanítson? Erre ı magabiztosan kijelentette: Isten Igéje ezután is ugyanúgy igaz, de nem
mindenki tudja hitben megragadni a krisztusi megváltás valóságaként a szent egészséget. Az egyén döntése is közrejátszik abban,
hogy mikor fejezi be a földi pályafutását. Ezt
Isten messzemenıen tiszteletben tartja, hiszen
ı adta teremtményének a szabad akaratot.
SÁGVÁRI FALUNAP — Június elsı szombatján a Békevár Egyesület színeiben lépett fel a
Tabi Tanárok Tánccsoport, amely tavaly is igen
nagy sikert aratott. >>>
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 sok beszédben elmaradhatatlan a vétek!
A kíváncsiságodat Isten Igéje felé fordítsd, mert az sokkal gyümölcsözıbb, mintha mások dolga után kutakodnál!
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NE LİJ A LÁBADBA!
„Az eszesek ajkain bölcsesség találtatik; a vesszı [pásztorbot] pedig a bolond
hátának való.” — Példabeszédek 10,13
ZIPPZÁR A SZÁJRA! — Az Úr nagyon szeretné, ha megbízhatna benned, s a rád bízott titkot megıriznéd, és csak a szent
idızítésben, a megfelelı személyekkel osztanád meg. Erre világít rá Kenneth Copeland május 8-i tanításának része:
‘Ha hő szolgái szeretnénk lenni Isten királyságának, az
egyik, amit meg kell tanulnunk, hogyan fogjuk be a szánkat. Ki
kell fejlesztenünk ezt a képességet!
Ha valami felbosszant és dühösek lettünk, úgy érezzük,
mindenkivel tudatnunk kell a dolgot: „Jól megmondom nekik a
magamét!” De erre senki nem kíváncsi. Ne kövesd el ezt a hibát! Ha kiadod a mérgedet,
csak eltávolítod magadtól az embereket, és te látod kárát. Inkább maradj csöndben.
Ez különösen fontos, amikor szellemi megértést kapunk valamirıl. Amikor a Szent
Szellemtıl tisztánlátást kapsz egy helyzettel kapcsolatban, ne kezdd el terjeszteni az
egész településen, mert eljuthatsz addig, hogy az Úr nem tud kijelentést, megértést rád bízni. Láttam már ilyet.
Ismertem olyan közbenjárókat, akik kijelentést kaptak valaki gyengeségeirıl vagy
a szükségeirıl. Megértést kaptak valaki problémájáról, hogy imádkozni tudjanak érte.
De ahelyett, hogy megtartották volna az információt, elmondták másoknak, és emiatt
nem tudtak eredményesen közbenjárni.
Ne engedd, hogy ez történjen veled! Fejleszd ki a bölcs ember csöndességét, így
az ördög nehezen fog tudni beleavatkozni az imaéletedbe és a mások felé való szolgálatodba.’ Hála és dicsıség Istennek, Krisztusban szabadságot és kegyelmet nyertünk. S
ha egy mód van rá, ne élj vissza ezzel, mert így a saját lábadba lınél!
A PÁSZTORBOT — A Biblia több helyen is említést tesz a
pásztori botról. Ez egyaránt megtalálható a juhász markában és a
gyülekezet pásztorának kezében is. A bot (vesszı) szimbolikus
jelentése: uralom, terelés, óvás, intés. A pásztornak kötelessége
használni ezt az eszközt a rábízott nyáj érdekében, védelmében!
Amikor az Úr közvetlenül vagy a felkent szolgálóján keresztül
kiigazítás és intés célzattal foglalkozik valakivel, az általában nem
egy kellemes dolog. De ha engedelmesek vagyunk és kiigazítható
a szellemünk, akkor az a hasznunkat fogja szolgálni.
Pál is feltette a kérdést: „Mit akartok? Vesszıvel menjek-é
hozzátok, avagy szeretettel… ?” (1Kor 4,21) Az intés elıl nem elfutnunk kell, hanem az elımenetelünk érdekében engedelmesen alávetni magunkat.
A mi pásztorunk, kormányzónk, ellátásunk forrása valójában az Úr Jézus Krisztus.
(Mik. 7,14) „Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is át, nem félek a gonosztól,
mert Te velem vagy; a Te vesszıd és botod, azok vigasztalnak engem.” (Zsolt. 23,4)
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„És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek és a halmok tejjel folynak, és a
Júda minden medre bı vízzel ömledez, és forrás fakad az Úrnak házából”— Jóel 3,18
Bizonyára felfigyeltetek arra, hogy a Biblia sok helyen
említi azt, hogy legyen hitetek, higgyetek Énbennem,
higgyetek Istenben… Tehát az Ige felhívja a figyelmünket,
hogy a hitünket építsük ki különféle területeken.
MIKÉNT PROFITÁL A TIZED? Amíg más helyen az
Írás arra utasít, hogy higgyetek Istenben, higgyetek
Isten Igéjében, a Malakiás 3,10 igeversben nem ezt
mondja. Itt azt írja, hogy tegyük próbára Istent! Ez a
próbatétel nem a gyógyulásra, hanem a pénzügyi területre, az anyagi áldásra vonatkozik.
Az angol fordítás a következıképpen hangzik: „…ha
nem nyitom meg néktek a menny ablakait, és ha nem
árasztok rátok olyan áldást, hogy nem lesz elég hely a
befogadására.” (Mal. 3,10)
Tehát ez egy túlcsorduló áldás. Mondhatni úgy is, hogy ez egy túlon-túlcsorduló
áldás! A magyar fordításban a „menny ablakai” helyett a csatorna szó szerepel, de ez
a szó a görögben jelent zsilipet is, amit képesek vagyunk szabályozni.
Ugyanez a szó szerepel az 1Mózes 7,11-ben és az 1Mózes 8,2-ben, ahol az
özönvízrıl esik szó. Igazából Isten akkor olyan mértékben megnyitotta a mennynek a
zsilipjeit, hogy elárasztotta a földet vízzel. Itt a mértéket lássátok, hogy ennek a
zsilipnek az átbocsátó képessége milyen nagy! Özönvizet eredményezett a földön.
A Malakiás 3,10 igeverse szerint Isten megnyitja a menny ablakait, a zsilipjeit, a
csatornáit. Ha az özönvíznél ezeket olyan gigantikus mértékben meg tudta nyitni, akkor
túlon-túlon-túlcsorduló fokú áldást tud ránk árasztani!
Példaként említem: adott egy völgygáttal elzárt kis hegyi mesterséges tó.
Sajnos történt már olyan tragédia, hogy a
gát valamilyen oknál fogva megrepedt, és
az iszonyatos tömegő víz kiáradása letarolta az alatta levı falut. A gátszakadás
vagy a cunami kivétel nélkül mindent elsöpör az útjából!
Itt megint csak a mennyiségre és a
nagyságra szeretnék rámutatni. Amíg a
gátszakadás és a cunami pusztító erejő,
ugyanakkor nekünk az ilyen mértékő áldás elırelépést, elırehaladást jelent. Ez egy párhuzam az érthetıség kedvéért.
A Sió csatorna erıs zsilipje visszatartja a Balaton nagy víztömegének nyomását.
Amikor a vízügyi szakemberek szabályozni kívánják a tó szintjét, akkor ennek
megfelelı ideig és mértékben nyitják meg a zsilipet, és kizúdul a víz.
A csatorna (ablak, zsilip) szó mindössze kilenc esetben lelhetı fel az Ószövetségben, és ebbıl is kettı mást jelent. A kevés elıfordulás ellenére mégis ilyen gigantikus
az áldás! Nem túl sok eset az, amikor Isten azt mondja, hogy „próbáljatok meg engem”,
és én ilyen hatalmas, bıkező, túláradó mértékő áldást zúdítok a tizedfizetıkre.
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A gyızelem Isten felkent Igéjében van elrejtve, és onnan jön elı az Igével összhangban levı hitmegvallásaid által!

ÁLDÁSÖZÖN — profit 2.

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL
ISTEN SZERET! — Bizonyságot teszek arról, hogy Isten él, szeret
bennünket, és nem hagy el soha! Ezt tanuljuk pásztorunktól, Bor
Ferenctıl és feleségétıl, Ágnestıl, akik példát mutatnak számomra.
1971 óta cukorbeteg voltam, 9-17 között volt a cukrom. Egy ízben
Varga István alkalmán vettem részt, aki imádkozott értem. Két nap
múlva lement a cukrom 6,1-6,9 szintre. Az inzulint is elhagyhattam.
Ez év március 11-én viszont kórházba kerültem, mert bekómáltam.
Három napig feküdtem így, utána nem ismertem meg a családomat.
Sıt ennél is rosszabb az, mikor egyik pillanatról a másikra nem tud
lábra állni az ember. Akkor mondtam, hogy elhagyott az Isten, de már nagyon megbántam. Már lassan 10 éve vagyok az egyházunk újjászületett tagja. Én hiszek Isten
jóságában és kértem Jézus nevében a segítségét. Ez valóságba is jött április 14-én, mert
járni kezdtem. Igaz, járókerettel megyek és csoszogva, de eljutok, ahova szeretnék.
Dicsıítem Istent és hálával köszönöm a segítségét — mint már annyiszor az életemben —,
a soha el nem múló szeretetéért. Nem kell egész nap a fotelben ülnöm az 1Péter 2,24
igevers valósága alapján: JÉZUS SEBEIVEL GYÓGYULÁST NYERTEM! — Mici néni
KELJ FEL ÉS JÁRJ! — Hétfın a munkahelyemrıl épp hazafelé
tartottam. Futni kezdtem, hogy elérjem a buszt. És hirtelen egy
éles, nyilalló fájdalmat éreztem a térdemben, mintha valami
kimozdult volna benne. Moccanni sem bírtam, annyira fájt. De el
kell, hogy érjem a buszt! — mondogattam, mert megyek istentiszteletre. Sántítva, bicebócán de elértem. Ahogy kiértem, már jött
is. Hazaérve otthon kijelentettem: Na, most átöltözök és megyek
az alkalomra a Dr. Názáretihez, az istentiszteleten meg fog
gyógyulni a térdem! Teljes hittel mentem az Úr elé. Pásztoraink
— Bor Ferenc és Ágika —, amikor imádkoztak értem kézrátétellel, a térdemnél nagy
forróság öntötte el a lábamat. Hálát adtam az Úrnak, mert tudtam, hogy most
gyógyulok a testembe beáramló kenet által! Másnap hajnalban még úgy keltem, hogy
fájt a térdem, nem nagyon tudtam menni, csak sántikáltam. De én nem a láthatókra
tekintettem. Ráparancsoltam teljes hittel a lábamra: JÉZUS NEVÉBEN, TE LÁB, JÁRNOD
KELL!!! MERT NEKEM MA DOLGOZNI KELL MENNEM! ÉS KÜLÖNBEN IS, TEGNAP IMÁDKOZTAK ÉRTEM
PÁSZTOROMÉK ÉS A GYÓGYÍTÓ KENET ÁTJÁRTA A TÉRDEMET, LÁBAMAT ÉS MOST MŐKÖDNÖD KELL!
JÁRJ!!! A munkahelyemre még sántítva mentem el és kivert a víz is, de én mindvégig
tudtam, hogy helyrejött, még ha akkor nem is éreztem úgy. Munka közben az egyik
lépésnél egy nagyot kattant a térdem. Akkor ugrott helyre, és azóta nem is fáj, mintha
elvágták volna. Kedden délután már úgy jöttem hazafelé, hogy nem fájt a térdem.
Dicsıség érte Úrnak! Minden nap hálát adok Istennek, mert nagyon sok mindenbıl
hozott ki minket. Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, ha valami problémája adódik,
forduljon teljes hittel Dr. Názáretihez, mert İnála nincs lehetetlen! — Timi
A KENET ÁRAD! — Április 20-án Siófokon az Ezüstparton tartott alkalmat Jim Sanders
misszionárius. Másnap a belvárosban az egyik ismerısöm megkérdezte: Volt itt valamilyen
rendezvény? Igen, tegnap egy gyógyító alkalmat tartottak! — feleltem. Ha tudtam volna,
én is elmegyek! Itt azt érzékeltem, hogy az emberek megváltoztak, a városban feltőnıen
nagy békesség uralkodott, a járókelık nyugodtnak tőntek! — szólt a bizonysága. Isten
dicsıségét ı az összejövetel helyszínétıl még 3 km-re is tapasztalta! — Kné Marika
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