SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVİ ESEMÉNYEIBİL — Infó: www.bekevar.x3.hu/vendegszolg.htm
Április 13. vasárnap, 14 óra – Ádánd, Kultúrház elıtt – Bereczky Kálmán evangélista
Április 13. vasárnap, 17 óra – Nyim, Játszótér – Bereczky Kálmán evangélista
Április 26. szombat, 12 óra – Siófok, Ezüstpart Hotel – Jim Sanders misszionárius
A „Gyógyulás napjára” - felekezettıl függetlenül – hozzátok magatokkal a betegeket!
AZ ELSİ VÉRHOLD — E bibliai idıkorszak végéhez közeledve az ég jeleinek kezdı
eseménye április 15-én egy hosszú, teljes holdfogyatkozás lesz, amely Magyarországról
nem látható. Észak- és Dél-Amerika, a Csendes óceán keleti és középsı vidékeirıl,
valamint Új-Zéland területérıl figyelhetı majd meg a közel 1 óra 18 percig tartó vérhold.
Ez a páska ünnepével esik egybe, ami a szent vér kiontásáról való megemlékezés.
A bibliai idıkben a zsidó idınaptár alapján számolták az éveket és tudták az idıket.
(1Thess. 5,1) A Smita esztendı egy hétéves idıciklust felölelı szombatév. Az izraeliták
hite és számítása szerint az utolsó Smita évben, 2015. szeptemberében, a sátoros
ünnepeknél várható az újjászületett hívık elragadtatása. Az utolsó jubileumi (7x7) év
1994-ben volt. A történelmi idıkre visszatekintve Isten soha nem hagyott három Smita
(3x7) évnél több idıhosszabbítást. Még napfogyatkozás is lesz 2015. szeptember 13-án.
Akkor mindenképpen történni fog valami! Nagyon kevés idı maradt hátra, nem vagyunk
messze az elragadtatástól, amikor Jézussal találkozni fogunk a felhıkön!
Azért jelentıs a jövı év szeptembere, mert a Smita esztendıt ünnepeljük majd. A
kürtölések ünnepe, a zsidóknak az Izrael ünnepe kezdıdik ekkor. Minden hetedik esztendejük Smita év. A 2001-es Smita évben az Egyesült Államokban szeptember 11-én a kereskedelmi tornyokat érte támadás. A következı Smita évben, 2008-ban a World Street
pénzpiaca omlott össze. 2015. szeptember 14-e lesz a következı Smita idıpont. Az elragadtatás a hívıknek kimondhatatlan örömére lesz, míg a világ számára óriási katasztrófa.
KENNETH COPELAND NAPI SOROZAT — Ha még nem ismerné valaki, a Békevár Levelezı-listán naponta küldjük ki a hitépítı tanításrészeket. Feliratkozás az általános listára:
http://bekevar.x3.hu/info.htm vagy a http://lev-lista.hu/pub/imakor bal alsó sarkában.
1% FELAJÁNLÁS — A Békevár Egyesület elsı ízben fogadja a civil szervezeteknek adható 1%-os felajánlást. Adószámunk: 18151709-1-14. Elıre is megköszönünk minden nagylelkő támogatást, amelyek az üdvösség üzenetét hordozó könyveink kiadását segítik elı.

JÉZU S AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?
A Z É LE T LE G F ON T O SA B B K ÉR D É SE : Ki az é l ete d U ra ?
Teremtı Istenem, megtéve az elsı lépést, Eléd állok, és fennhangon elimádkozom a
Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus az Isten Fia, Aki
értem halt meg a kereszten, majd feltámadt és él! ÚRRÁ TESZLEK JÉZUS, AZ ÉLETEM
FELETT! A Te Szent Véred megtisztított minden bőntıl és igazzá tett. Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást
és üdvösséget nyertem! Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)
TANULJUNK EGYÜTT A SIKERES ÉLETÉRT! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45
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
Köszönjük a nagylelkő adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: 10700749-67761939-51100005
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való megosztása > másoknak az élet lehetıségével való megáldása!
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A feltámadás örömében áldott húsvétot!
Ahogy az Ige megérinti a szellemünket, hit termelıdik abban és megoldást hozó hitgondolatok születnek!

KERESZTÉNY HÍREK

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2014. április

JÁRJ A FELTÁMADÁS VILÁGOSSÁGÁBAN!
„… Krisztusnak szenvednie kell, de mint a halottak feltámadásából az elsı, világosságot
fog hirdetni Izraelnek és a pogányoknak.” — Apostolok csel. 26,23 (Ravasz László)
A drága Jézusunk maradéktalanul bevégezte a kereszten a megváltásunkat! Miután a hatalmas, féltı szeretetébıl kifizette értünk a
teljes árat, Isten feltámasztotta İt a kettıs
halálból. Ekkor az Atya dicsıséges fényének
ereje járta át Krisztust, és ez a ráégetı erı
nyomot hagyott a halotti leplen. Ideje lenne
áttérni a még sokak által gyakorolt „kereszt”
vallásról a „trón” vallásra, mert Jézus ma az
Atya jobbján, az İ tündöklı fényében ül a trónon. Mi pedig Krisztus Testeként İvele együtt
ültettünk az univerzum hatalmi helyére.
Az Úr Jézus feltámadásának boldogságos öröme járta át a tanítványok szívét, amikor
értesültek a fenséges és dicsı hírrıl. De Krisztusunk már a keresztre feszítés során az
elıtte levı örömre tekintett (Zsid. 12,2), mert teljesen tudatában volt a megváltó és
szabadító munkája gyümölcsének. İ — mint a világ isteni világossága — rendeltetett
mindannyiunk üdvösségére és a dicsıséges Evangélium világosságának hirdetésére. Jézus
befogadásával az újjászületéskor gyúlt világosság a szívünkben. Az új teremtés az újjászületés által az Istent övezı világosságból jön elı. A mennyei világosság az Igében van
elrejtve a gonoszok elıl. De aki megnyitja a szívét Isten Beszédére, annak bejut a
szellemébe, ahol gyökeret verve felnövekszik és bıségesen fog teremni.
Mint a világosság fiai, úgy kell járnunk az Úrban, hogy a világ kedvet kapjon Jézus
követésére. Az Írás arra bíztat bennünket, hogy a gyakorlati alkalmazás céljából ismerjük
meg a dicsıséges feltámadás világosságát. (Fil. 3,10) Isten úgy rendelte, hogy a kézrátétel
által, láthatatlan fénysugarakként áradjon ki a szabadító kenet. A Teremtı ugyan mindenható, de csak a bennünk munkálkodó erı szerint képes megnyilvánulni! (Ef. 3,20) Ezek
szerint vannak akadályok, amelyeket el kell távolítanunk. Az Igén elmélkednünk kell, hogy a
szellemünkben levı világosságot a lelkünk szőrıje átengedje. Ha ez a szőrı eltömıdik, a
világosság nem képes áttörni a fizikai síkra. Akadályt képezhet az, ha a kísértı sugallatain
idızik valaki és elkezd aggódni, ahelyett, hogy az igei látást részesítené elınyben.
Engedd áradni azt az isteni fényt, ami feltámasztotta Jézust, amit az Ige hordoz és az
újjászületett hívı szívében lakozik. A szellemünkbıl — a lelkünk szőrıjén át — fel kell jönni
annak a csodás világosságnak, hogy teljes megváltást nyertünk két évezrede! A kiáradó isteni fény pedig elnyeli a sötétséget és annak minden pokoli termékét: a kórt, a fájdalmat, a
hiányt! Ahhoz, hogy a benned szunnyadó feltámadás világossága és ereje akadálytalanul ki
tudjon áradni, meg kell újítanod az elmédet, s az Igéhez kell alakítanod a gondolatmintáidat. Így lesz képes a lélek a szellem oldalára állni. Ennek eredményeképpen fog utat nyitni
a világosságnak, és megnyilvánul a csoda. A gyógyulás, a bıvölködés láthatóvá válik.
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A pozitív gondolatoknak olyan erejük van, hogy azok hittel ötvözve megoldást hoznak az adott helyzetekre!

A HIT HASZNÁLATBAN - 4. Az átlag feletti hit
„… csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá
vetett ember vagyok... Jézus pedig... elcsodálkozék, és monda az İt követıknek:
Bizony… még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.” — Máté 8,8-10
A Biblia az aranynál is értékesebbnek nevezi a megpróbált hitünket. Az ember úgy teremtetett, hogy amit
hallott Istentıl, az vezérelte. A mai napon is így mőködik ez, amit befogad a szellemünk, az beépül oda, s
ez az információ irányítja az embereket. Ezért annyira
fontos leellenırizni, hogy mit engedünk a szívünkbe.
PÉLDAKÉP — A hit egyik kiemelkedı példája az az
eset, amikor a százados odament az Úr Jézushoz és
kérte a segítségét a szolgája érdekében. Ne felejtsük
el, ez a katonatiszt pogány volt. Nem tartozott Jézus
követıi közé, de mégis İhozzá ment segítséget kérni.
Bizonyára hallott a szolgálatáról és valamelyik csodáját
láthatta is. A századosnak ez a hite megragadta Jézus figyelmét. Ezt mondhatta: —
Tanítványok, nézzétek, ez egy átlag feletti hit, amelyet sehol máshol nem találtam!
MEGÉRTÉS — A századosnak elıször is megértése volt a hatalomról, szakkifejezéseket
használt. Ahhoz, hogy valaki megszabaduljon a testi tünetektıl, a fájdalmaktól, kellı
hatalommal gyakorolnia kell az Igében lakozó erıt. A mai hívık sokkal eredményesebbé
válhatnának, ha nagyobb megértésük lenne a Jézus nevében rejlı hatalomról. A századosnak az átruházott hatalom megértésébıl származott a nagy hite. A hadseregben is egy
hatalmi struktúra van érvényben. İ nagyon jól tudta, hogyha Jézus hatalommal szól a betegséghez, akkor az ugyanúgy mőködik, mint amikor ı ad ki parancsot egy katonájának.
FELISMERÉS — Másodsorban a százados felismerte a hatalmat Jézusban, mégpedig a
beszéde alapján. (Ján. 7,46) Felfedezte, hogy Jézusnak megvan a hatalma a szolgájának
a betegsége fölött is, és meg tudja szabadítani attól. Fontos tényezı az is, hogy a
százados feltétel és érvelés nélkül ment Jézushoz, a megoldást teljes mértékben az Úrra
bízta. Jézus ezen a hiten elcsodálkozott. Ez a hitember nem hangsúlyozta a saját jóságát,
igazságát. Akadnak keresztények, akik azt mondják, hogy bizony XY megérdemelné a
gyógyulását, mert minden istentiszteleten ott van és adományt ad az Úr munkájára. De
Isten nem ez alapján gyógyít. A mi imáink Jézus igazsága miatt hallgattatnak meg és
válaszoltatnak meg aszerint, hogy hitelt adtunk az İ szavának!
ALAPPILLÉR — Ez a vitéz a hitét teljesen Jézus szavára alapozta, mert azt mondta,
hogy „csak szólj egy szót”. Ez a „szó” kifejezés a görögben a Logosz, ami az Igére utal.
Ennek fényében a vers jelentése így hangzik: — Szólj egy Igét és az én szolgám meggyógyul! Amikor a hívı az Igére alapozott imájában Isten elé járul, az egy olyan hitben
mondott ima, ami erıteljes és kedves Istennek. Az ilyen ima az Urat a következı válaszra
készteti: — Nézzétek ezt a hitet! İk az én Igém alapján hisznek bennem! Egyszerő, de
erıteljes hittel hisznek! Meg fogom válaszolni az imáikat, mert az összhangban van az én
Igémmel! Ilyen egyszerő. A hadfi nem sorakoztatott fel alternatívákat. Nem mondta azt,
hogyha ez nem sikerül, akkor majd más megoldást keresek. A századosnál a cselekvı hit
volt az elsı helyen, ami el tudja fogadni a csodát. Ez a fajta hit van Isten tetszésére, és
ezt kifejezte a rangos tiszt esetében is. Így fog a te hited megválaszolása is kézzelfoghatóvá válni. Amiatt oly fontosak a megvallásaink, mert Jézus azt mondta, hogy meglesz
néki, amit mond, megfelelı ideig és megfelelı mennyiségben!
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BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL
NYOMA SINCS AZ INFARKTUSNAK! — 1999. áprilisában szívinfarktust kaptam, azóta többször voltam kórházban. Az utolsó rosszullétem
2013. júniusában jelentkezett. Ebben az idıben már jártam a ságvári
gyülekezetbe és nagyon hittem az Úr gyógyító erejében. Az orvosom
ekkor szív MRI vizsgálatra küldött, mert megítélése szerint operálni
kellett volna a szívemet. Én ezt nem fogadtam el! Kértem az Urat, legyen a segítségemre, hogy erre ne kerüljön sor. Hálaadásomban a gyermekeim és férjem is maximálisan támogattak. Vizsgálat alatt végig nyelveken imádkoztam és tudtam, hogy ennek az eredménye számomra csak jó lehet. 2014. februárjában megkaptam a leletemet, amelyen az orvosom is megdöbbent. Isten dicsıségére
szolgál, hogy még az infarktus helye sem látszik! Köszönöm az Úrnak! — Vera

NYITOTT SZÍVEK — 2013 szeptemberében állandó útitársammal, Irmával szokásunkhoz híven ismét felkerekedtünk,
hogy a Mecsek lankáin felkeresett településeken minden postaládába bedobjuk az Örökkévalóság szórólapot. Ezen a pásztorom, Ilona telefonszáma volt feltüntetve. A legnagyobb
meglepetésünkre és kimondhatatlan örömünkre ez év februárjában Helesfa községbıl kapott hívást egy hölgytıl. İt és
édesanyját nagyon megérintették az olvasottak. Többször beszélgettek telefonon és a
biztonság kedvéért közösen is elmondták az üdvösség imáját. Kérésükre kenetes
zsebkendıt küldtem, mellé Örömhíradó újságot és szórólapokat. A visszajelzés alapján
édesanyja nyelési panasza megszőnt. Hamarosan dicsıítı és tanító kazettákkal is elláttuk
ıket. Köszönjük mennyei Atyám a nyitott szívüket! Halleluja! — Marcsi
KENETES KENDİ — Én nagy elıszeretettel használom az Úr erejét hordozó kenetes zsebkendıt. Az egyik ismerısömnek két napig annyira fájt a
foga és lüktetett tıle a feje, hogy aludni sem tudott miatta. Hat fájdalomcsillapítót vett be, de az sem segített. Adtam neki egy kenetes zsebkendıt,
s mondtam, hogy tegye az arcára és meg fog gyógyulni. Utólag én is
imádkoztam érte. Másnap telefonált, hogy már útközben hazafelé enyhült,
majd teljesen elmúlt a gyötrı fájdalom. — Gyöngyi
ELHÍVÁS MEGERİSÍTÉSE — Március elején kaptam egy álmot, amelyben két aranytáskát és két pár lábat láttam, lábbelivel. Ez bizonyosan rám és Évára vonatkozik, mert érezzük a
szívünkön az Úr elhívását. Az aranytáska a szívünkbe zárt drága kincset jelképezi, míg a saruban levı lábak az örömhír hirdetésére való kiküldést. Isten kegyelmébıl március 15-én sor
került a pásztori felkenetésünkre. Ezt követıen Isten Szelleme
által elıkészített, nyitott ajtó várt engem Ádándon, Évát pedig Nyimben. Az április 13-i
nyitóalkalom után Nyimben pénteken, Ádándon vasárnap lesz összejövetel. — Irma
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