SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL
December 7. vasárnap, 15 óra – Szántód, Közösségi Ház – Bereczky Kálmán evangélista
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el a gyógyító összejövetelre!
SZABADULJ A TERHEKTŐL! — Egy lelkész sétálgat a teremben egy
fél pohár vízzel. A hallgatóság arra számít, hogy megkérdezi: ez a
pohár félig üres vagy félig telt? De ő mosolyogva teljesen mást kérdez:
Milyen nehéz ez a pohár víz? Különböző válaszok érkeznek, mivel a
gyülekezet igyekszik megbecsülni a víz súlyát. A lelkész így felel: a víz
súlya egyáltalán nem számít. Hogy milyen nehéz is a fél pohár víz, az
attól függ, meddig tartod a kezedben. Ha csak egy percig tartod, nem
okoz problémát. Ha egy óráig markolod, fájni fog a karod. Ha egy
napig szorongatod, akkor annak már súlyosabb következménye lesz.
Elzsibbad, majd érzéketlenné válik a kezed, de időlegesen akár meg is
bénulhat. Egyik esetben sem változott a víz mennyisége, de minél tovább tartod, az annál
nehezebbnek tűnik. Az életben a stressz, az aggodalom, a sérelem, a lelki teher, a szélsőséges gyász éppen olyanok, mint ez a fél pohár víz. Ha csak egy pillanatra éled meg, semmin nem változtat. Ha a kelleténél tovább gondolkodsz rajtuk, elkezdenek fájdalmat okozni. Ha egész nap ezen időzöl, bénultságot okoz, s képtelen leszel normális életet élni. Az Ige
tanácsolja: tedd le az Úr elé a terheidet! (1Pét. 5,7) Kezdd az új évet tehermentesen!
KÖNYVEINKRŐL — Már második kiadásban jelent meg a „Békevár — Családi fészek és
mentsvár” című könyv 2. kötete „Problémakezelés a házasságban” alcímmel. A Nemzeti
Kulturális Alap 60 %-ban támogatta a kiadványt. A könyveket elsősorban könyvtárak kapják ingyen, hogy több olvasóhoz juthasson el. A tavaly díjat nyert „Isteni ragasztó” megjelenésére pedig kapu nyílt a nemzetközi könyvpiacon. Infó: http://www.frigyklinika.hu/
NAPTÁRAK — Az üdvösség üzenetét hordozó 2015-ös kártyanaptárunkat már osztogatjuk. A kis asztali naptárunk egyik hasznossága, hogy tartalmazza a munkanap áthelyezéseket. Ez utóbbi letölthető és ki is nyomtatható. Link: http://www.bekevar3882.x3.hu/
ÚJ BETLEHEM — A Békevár Egyesület tagjainak lelkes csapata új mini betlehemet készített, amely az adventi időszakban a ságvári Nyugdíjas Klub ablakában tekinthető meg.
Képes beszámoló: http://www.bekevar3882.x3.hu/naplo.htm

JÉZUS AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?
AZ 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 ?
Teremtő Istenem, megtéve az első 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 bűntől 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)
HITHUSZÁROK KÉPZÉSE! — SÁGVÁR: Ált. Iskola, hétfő 17.45; NYIM: Önkormányzat, péntek 17.30
Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: www.ksze.org
Impresszum és előző számok: www.bekevar-portal.hu E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com
Köszönjük a nagylelkű adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: 10700749-67761939-51100005
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való megosztása > másoknak a megáldása az élet lehetőségével!
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A legcsodásabb karácsonyi ajándék: Jézus!

A mennyei Atya üzenete: Ő annyira szeret, hogy elküldte Fiát, hogy általa részesedhess az örök életből!
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A VILÁGMINDENSÉG URÁNAK VAGY A LAKHELYE!
„… higgyünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást… És aki az
Ő parancsolatait megtartja, az Őbenne marad, és Ő is abban; és abból ismerjük meg,
hogy bennünk marad, abból a Szellemből, amelyet nékünk adott.” — 1János 3,23-24
ELŐKELŐ VENDÉG — Krisztus nem csupán egy látogató, aki vasárnaponként felbukkan. Ha befogadtad és
az életed Urává tetted Őt, akkor az Ő állandó rezidenciája a te szíved. A kérdés az, hogy mi átadtuk-e Neki
életünk minden területét, hogy kényelmes otthonná tegyük azt számára? Te meddig engeded Őt? Csupán a bejárati ajtóig vagy egészen a nappaliig?
Az 1János 3,24 igevers a Bővített fordítás szerint ezt
mondja: „Mindazok, akik megtartják parancsait, Benne
élnek, Ő pedig bennük”. Azaz, hagyják, hogy Krisztus
otthonná legyen számukra, ők pedig Krisztus otthonává válnak. Számomra ez a felismerés nagyon fontos,
mert túl sok évet töltöttem azzal, hogy gyülekezetbe
jártam, olvastam a Bibliát, megtettem mindent, amit
egy jó kereszténynek illik, de mégis erőtlen, frusztrált és boldogtalan voltam.
KRISZTUS SZÁLLÁSADÓJA — Az az igazság, nem értettem meg, hogy Krisztus bennem él, és otthon akarja magát érezni az életemben. Ahogy az Igét tanulmányoztam,
kezdtem megérteni, hogy Isten egy állandó, szoros és bensőséges kapcsolatot szeretne
velem. Olyan jó volt ráébredni, hogy bármikor segítségre van szükségem, Isten Szelleme itt van bennem, hogy segítsen. Nem kell lehívnom Őt a mennyből, és nem kell
várnom, amíg megjelenik, mert már itt van. Vésd az eszedbe, hogy ez rád is igaz!
Krisztus azért jött el, hogy bennünk éljen, mert máskülönben
teljesen reménytelen lenne, hogy azt a magasabb rendű életet
éljük, amit a mennyei Atyánk nekünk szánt. Ha nem lenne velünk mindig, nem bátorítana, nem látna el bölcsességgel, nem
tudnánk részesedni az isteni fajta életből. Ha tényleg megérted, hogy az Atya, a Fia — Jézus —, és a drága Szent Szellem mindig veled vannak, többé már nem leszel ugyanaz! (Kol. 1,19)
A Kolosse 1,27-es vers üzenete egy másik fordításban így
hangzik: „Ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság, amely
az Izráelen kívüli nemzetekre is vonatkozik. Ez a titok
pedig az, hogy Krisztus bennetek lakozik! Ő a mi dicsőséges reménységünk!" Amikor nagyobb békességre, örömre vagy erőre lesz szükséged, akkor gondolj arra, hogy mindezeknek a Forrása, a te szívedet választotta lakhelyéül!
Forrás: Joyce Meyer
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„Minekutána azért most megigazultunk az Ő [Jézus] vére által…” — Róma 5,9
A megigazulás egy ajándék, Istentől jön és hit által
ragadható meg. Az erről kapott kijelentés eredménye
az átformált élet! Izrael nem nyert megigazulást, mert
nem helyes hitből, hanem a cselekedetek alapján remélte azt. A pogányok (ide tartoztunk mi is) a törvény
megtartása nélkül, helyes hitből kaptak megigazulást.
A szent vér ereje által akkor is igazak vagyunk Isten szemében, ha az életmódunk eleinte még eltorzult is.
MEGVALLOD VAGY FELADTAD? — Sajnos sok hívő
felhagyott a megigazulásának megvallásával. Pedig alapPál Evangéliumának üzenete vető szükség rendszeresen megvallani: Én Isten igazsága
vagyok Krisztusban! Ezt követően ugyanis dolgok keza h i t á l t a l i m e gi ga z u l á s
denek történni! Ne hagyd magad ettől eltántorítani!
Valójában nem Krisztus a beleütközés köve, hanem az,
hogy Ő a mi megigazulásunk. Te csak rendíthetetlenül hidd, hogy Ő a te igazságod és
nem szégyenülsz meg. (Róm. 9,33) Az Írás rávilágít: kutassátok a jézusi megigazultságot, amit drága áron Ő szerzett meg nekünk! (Mát. 6,33) Amint keresed az Ő megigazultságát, közben naponta vallod: Isten igazsága vagyok hit által! Hidd és mondd ki,
hiszen „közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben…” (Róm. 10,8)
KÖZEL JÖN HOZZÁD — Isten közel hozza hozzád a megváltás áldásait. Isten közel
jött az elveszett világhoz a testet öltött Fia formájában, amikor Jézus elhagyta a mennyei
Szentek Szentjét és lejött csecsemőként. Közel jött a bűnös és bemocskolt emberiséghez,
és elhozta a szabadulást. Az Ő szentségének nem volt akadálya a mi bűnünk, mert a
kegyelem miatt jött el, ami ki nem érdemelt kedvezést jelent. Majd a munka végeztével Krisztus visszament a mennybe, s most az Igéje hoz el minden áldást, amit Ő megszerzett a kereszten. Ezért a szádban folyton az Ige legyen, hogy kimondhasd és így beivódjon
a szívedbe. Ahogy hiszed, majd újra kimondod, még jobban fogod hinni. És minél jobban
hiszed, annál gyakrabban mondod. Ez egy öngerjesztő folyamat. Megértés hiányában sokan abbahagyják a megigazultságuk megvallását, pedig Isten az alapján tudna cselekedni,
behozni az áldást az életükbe. Krisztus nélkül csak romlottság van, de Őbenne a megigazultság ajándéka adatik. Alázatosság megvallani: Isten igazsága vagyok Krisztus Jézusban! (Róm. 3,24-25) A mennyei Atya annak örül a legjobban, amikor a gyermekei megvallják igaz voltukat, mert ezzel emlékeztetik Őt arra, amit a Fia tett értük.
ÖRÖKRE IGAZ VAGY! — Mivel az Írás beszél a fizikai szükségek betöltéséről, nem helytelen a pénzről tanítani a gyülekezetben. Egyébként sem a pénzzel van a gond, hanem
annak túlzott szeretetével. Akik első helyre téve keresik Isten országát és kutatják Jézus
igazságát, „ezek mind hozzá adatnak nektek” — mondja egy más fordítás. A görögben az
„adatnak” azt jelenti: a meglevőhöz azon felül juttatásként, kiegészítésként még hozzá
adatik. Mivel tiéd Isten megigazultsága, az egészségen túlmenően az ellátás is megadatik.
Így bőven van mit enni, viselni és vetésként adakozni. Minden jó a megigazultság-tudatból
árad ki rád. Naponta valld meg az Isten előtti igaz voltodat, és hozzád jönnek a vágyaid.
Először alapozd meg magad a megigazultságban, és utána vedd át hittel a kívánságaidat. Isten igazsága mágnesként működik, odavonzza az áldást, az átkot pedig taszítja. Az
ördög vitatkozni fog veled, de ha megigazultság-tudatban vagy, akkor eltávozik! Mivel a
megigazultság nagyobb a bűnnél, ezért te örökre igaz vagy Isten előtt!
-bf2

Amíg helytelen az Istenről kialakított képed, távol vagy Tőle — addig az ördög egy vereséggel teli életben tud tartani!

VALLD MEG A MEGIGAZULTSÁGODAT!

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL
AZ ORVOSTUDOMÁNY IS ELISMERTE! — Kenneth E. Hagin (19172003) tiszteletes Isten elhívottjaként és felkentjeként a Szent Szellem
erejével szolgált a betegek felé. Hatvan éves szolgálata alatt számos
természetfeletti gyógyulást látott. Határozottan állítja, hogy az emberekkel meg kell ismertetni a gyógyító kenet létezését és annak
működését. „A gyógyító kenet” című könyvéből származik a következő idézet, amely több évtizeddel ezelőtt jelent meg a sajtóban.
»Olvastam egy cikket egy világi magazinban, amit három kutatóorvos közösen írt. A három
cikkíró orvos megállapította: „Mivel a munkánk célja a gyógyítás, nem tarthatunk vissza
semmilyen orvosságot a betegektől. Ha éppen indiai az, ami használ, hát legyen. Ha öregasszonyok meséi azok, amik hatnak, hát legyen. Arra is rájöttünk, hogy az isteni gyógyulás
is működik. Bebizonyítottuk, hogy működik. Ha valahogy be tudnánk vinni az isteni gyógyítást a laboratóriumba, meg tudnánk vizsgálni, hogyan is működik. Megvan a bizonyíték,
hogy az isteni gyógyítás működik; megvannak a tudományos tények írásos formában. Csak
azt nem tudjuk, hogyan működik.” Írtak egy emberről, akit kórházban kezeltek, de az
orvosságok nem használtak neki. A férfi rákos beteg volt. „Egyszer egy papruhás ember
jött be hozzá, megkente olajjal és rátette a kezét [kézrátétellel imádkozott]. Három nap
múlva a rákos beteg meggyógyult.” — írták, majd idéztek számos más esetet is, dokumentumokkal. Ezek az orvosok ismerték a kenet néhány következményét, de nem tudták,
hogyan lehet megszerezni vagy produkálni ezt az erőt. Bizonyságot tettek róla: „Az isteni
gyógyulás működik. Ha tudnánk, hogyan kell működtetni, akkor ezzel gyógyíthatnánk az
embereket. De nem tudjuk, hogyan kell működésbe hozni.”«
ALTATÁS NYELVEKEN — Felmerült bennem, hogy a 3 éves unokám el tud-e majd
aludni nálunk, amikor nem lesz itt az anyukája. Azt a tippet kaptam, hogy imádkozzak
nyelveken. Ebéd után az ölembe vettem Bencét és nyelveken imádkoztam. Ő felnézett
és azt mondta: „Mama, még!”. A következő pillanatban aludt. Este megint így altattam
el. Ekkor is kérte: „Mama, még!”. És amikor anyanyelvemen kezdtem imádkozni, így
szólt: „Mamikám, ne ezt, a másikat még!”. Minden alkalommal így aludt el. — Vera
ELŐKERÜLT FÜGGŐ! — Már vagy két éve történt, de még mindig
élénken él bennem a fülbevalós csoda. Elveszett a fülemből az egyik
fülbevalóm. Nem az értéke miatt hiányzott, hanem mert nagyon szeretett nagybátyámtól kaptam jó pár évtizede. Természetesen nem engedtem el szellemben. Azt mondogattam: nem veszett el, csak még nem
látom! Sűrűn köszöngettem az Atyának, hogy a kedves függőm hamar
visszakerül a fülembe. Teltek a hetek, miközben fél pár fülbevalóval éltem. Kétszer álmodtam is vele. Először csak annyit, hogy megtaláltam.
Másodszor már be is tettem a fülembe, és egy kattanással a helyére ugrott a kapocs. Tudtam a szívemben, a hitem által előkerül a függőm. Két és fél hónap elteltével még mindig
a fél pár függővel jártam. A férjem sokszor rám szólt, hogy ne szégyenítsem, inkább vesz
másikat. Én nem tágítottam: Meg fogom találni, a Jézus nevében! — mondtam. Így is lett.
Épp porszívóztam a nappalit, amikor „valamit” megpillantottam a szőnyegen. A fülbevalóm volt az! Térdre esve adtam hálát, hogy az imám meghallgattatott! Hangsúlyozom,
nem lehetett ott régóta, mert gyakran porszívózok, és ott zajlott a karácsonyi vendéglátás is. Bizonyos vagyok felőle, hogy a szolgáló angyalok is közreműködtek abban, hogy
megkerüljön a kedvelt fülbevalóm. Dicsőség érte Istennek! — Marcsi
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