SZEMELGETÉS A HÁZASSÁG HETE PROGRAMUNKBÓL — www.hazassaghete.hu
A Békevár Egyesület hatodik alkalommal csatlakozik a Házasság Hete rendezvényhez.
Február 8. hétfő, 17:30 óra – Ságvár, Általános Iskola – Családra hangolva
Február 12. péntek, 17:30 óra – Nyim, Kultúrház – Családra hangolva
Február 14. vasárnap, 14:30 óra – Kaposfő, Kultúrház – Könyvbemutató 3.
BÉKEVÁR — Családi fészek és mentsvár 3. Családi élet
A Házasság Hetére megjelent a sorozat utolsó kötete.
A BÉKEVÁR egy olyan otthon, amely Isten jelenlétéből kiáradó szeretettel, örömmel és békességgel teljes. Ez a kiadvány úgy gyűjti csokorba a gyöngyszemeket, hogy azt
felekezeti hovatartozástól függetlenül bárki tanulmányozhassa. A három kötet 10 fejezetének 500 része egy csodálatos iránytű azok számára, akik a mennyei megoldásokat
kutatják, mert végigvezet a születéstől az elmúlásig.
A családok életében minden szenvedés az önzés kútjából fakad. De ha a párok átadják magukat az isteni fajta
szeretet uralmának, akkor az képes lesz betölteni az otthonukat. Az isteni szeretet nem önző, a családtagok érdekeit a sajátja elé helyezi. Ez a magasabb rendű szeretet
azon munkálkodik, hogy mit tehet a másikért.
Kezdetben az otthon egy olyan hely volt, ahol a fiatalokat arra képezték ki, hogy
Isten útján járjanak. Ő úgy tekint az otthonra, mint egy gyakorlóközpontra, ahol a
szülők elméletileg az Úr követésére tanítják a gyermekeiket. Minden szülőnek felelőssége tanítani gyermekeit, és az elsődleges edzés otthon történik. Ha megértjük az
emberi élet véghetetlen voltát, akkor rá fogunk döbbenni arra, hogy a földön csak átutazók vagyunk. Az örökkévalóságot tekintve a testünkben csak egy röpke ideig élünk.
A könyvet elsősorban könyvtárak kapják, díjmentesen, hogy minél többen hozzáférhessenek az üdvösség üzenetét tartalmazó kiadványhoz! — www.frigyklinika.hu
1% FELAJÁNLÁS — Köszönet mindazoknak, akik az elmúlt két évben és az idén is támogatják a Békevár Egyesület civil szervezetünket. Adószámunk: 18151709-1-14

JÉZUS ÉL ÉS HAM AROSAN V ISSZATÉR!
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)
BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17.40; NYIM: Kultúrház, 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 házastársaddal, családoddal, szeretteiddel egyedül Jézus Krisztus útján haladva érhetsz biztonságosan célba!

KERESZTÉNY HÍREK

A család helyreállításának éve — 2016!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2016. február

MENNYEI ÜZENET A CSALÁDOK SZÁMÁRA!
„Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod [otthonod], s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.” — Jób 5,24.
Lana Vawser próféciája a 2016. esztendőre a családok számára!
ÚJRARENDEZŐDÉS — A minap egyik reggel az Úr „stratégiai kulcsokat” mutatott
meg, amiket ima által szabadít fel. Ez a
második vagy harmadik alkalom az idén,
hogy az Úr megmutatta nekem ezeket a
kulcsokat. Amikor megkérdeztem az Urat,
hogy miért mutatja meg ismét, többekre
kezdett rámutatni, elkezdett megmutatni
sokakat, akik úgy érzik, hogy „megakadtak”, akik „oly sok sugárutat” próbáltak
Luk. 15,20
már ki, és úgy tűnik, hogy semmi sem tört
át, és semmi sem mutatja az utat előre. Ahogy az Úr felszabadította ezeket a „stratégiai kulcsokat”, láttam, hogy sokak arcán nagyon megdöbbent arckifejezés van.
Nem erre számítottak, de ahogy az Úr odaadta nekik a kulcsot, mosolygott és azt
mondta: „Ez a kulcs egy nagy újrarendeződést fog előhozni, de haladjatok előre, mert
a Nagy Újrarendező átmozdít egy új lapra.” A stratégiának eme kulcsai — habár nem
úgy néznek ki, mint amire számítottál — tulajdonképpen egy hatalmas új kezdethez
vezetnek téged. Tulajdonképpen az „időszak-váltást” nyitják meg.
MEGERŐSÍTÉS — Ezután az Úr ismét szólt: „Á
Átfordítom az aggódást megerősítéssé!
Mivel sokan aggódnak a stratégia ezen kulcsai miatt, hogy azok annyira elrugaszkodottak, ezért elkezdek természetfölötti megerősítéseket hozni — olyan módon történő
megerősítést, ahogyan csak Én tudok megerősíteni. Ezek a kulcsok lehet, hogy nem
olyanok, mint amire számítottál, de feltámasztanak régi dolgokat és végrehajtanak új
dolgokat. Dupla adag ez a számodra.” Bízz Benne azzal a kulccsal kapcsolatban, amit
neked adott. Maradj imádságos és figyeld és lásd a radikális, szórakoztató megerősítést, amit felszabadít számodra, hogy az aggódást megerősítéssé fordítsa.
HELYREÁLLÍTÁS — 2016 a tékozló fiúk visszatérésének és a család helyreállásának
éve! Ahogy az egyik házból Jézus kijött, a zokogás hangos nevetéssé változott. Megfordult, rámnézett, mosollyal és könnyekkel a szemeiben elkezdte megosztani az Ő
szívét: „Sok otthonba visszatér az öröm. A nevetés és a tisztelet helyreáll! Eljött a
családokban a példanélküli csodák ideje.” „Az idei év, a 2016-os olyan év lesz, amikor
sok tékozló hazajön!” Ezután elkezdte velem megosztani, hogy most milyen mély
munkát végez a családokban, és eljut egy pontra, amikor mindez felgyorsul és felerősödik az új évben. Ez az év a családok nagyobb helyreállításának az éve lesz! Az egyik
ébredési hullám, amely kiöntetik a Földre, egy eddig nem tapasztalt módon fog kiáradni a Földre a családok helyreállásának bizonysága által.
Fordítás: DSGY
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„De ha te tisztán és becsületesen élsz, ha Istent keresed, ha a Mindenhatóhoz könyörögsz, akkor Ő maga siet segítségedre, hamar helyreállítja otthonodat. Többet
ad kárpótlásul, mint amit elvesztettél.” — Jób 8,5-7. Egyszerű fordítás
Lana Vawser próféciája 2016-ra: A
stratégia kulcsai az aggodalmat megerősítéssé változtatják!
PÁLFORDULÁS — Egy látásban sok
ház előtt sétáltam el. Ezek a házak Isten
dicsőségével voltak megvilágítva. De ahogy számos ház előtt elsétáltam, a házak belsejéből mély zokogást hallottam.
Egyből tudtam, hogy ezek a házak a Királyságban levő családokat képviselik.
Sokan kiáltottak egy olyan „stratégia”
után, ami gyógyulást, áttörést, szabadságot és helyreállást hoz a családjaik
számára. Ebben a látásban Jézus mellettem állt, és szomorúsággal és könnyekkel a
szemeiben ezt mondta: „Sok család érzi úgy, hogy romokban hever az ellenség cselszövései és a megtöretés által, amit mindez rájuk hozott. Meghallottam minden imát,
összegyűjtöttem minden könnyet, és most jövök, hogy megjavítsak, újraépítsek és
helyreállítsak, hogy jobb legyen, mint előtte — egy igazi, isteni pálfordulás legyen a
családban!” Éreztem a szívfájdalmat az Úr szívében amiatt a fájdalom, szomorúság,
veszteség és árulás miatt, amivel sok család szembesült, de ugyanakkor annak reményét is éreztem, ami ezután jönni fog.
JÉZUS A KULCS — Hirtelen az Úr ugyanazokat a szavakat mondta, amiket a hét elején mondott álmomban: „Rokon-Megváltóként
jövök.” Láttam Őt házakba bemenni, ahol hozzá kiáltottak gyógyulásért, helyreállásért, szabadulásokért, szabadságért, újjáépítésért, visszaállításért. Ahogy szobáról szobára és személytől szemé- Lana
lyig haladt, láttam, amint tekercseket húz elő, amelyek a családo- Vawser
kért és a családtagokért mondott összes imádságot tartalmazták. Személyesen és testületileg is szolgált ezekben a házakban,
és sokakat imában vezetett, hogy egymásnak megbocsássanak, eltávolította a sérüléseket. Látást és jövő felőli reményt adott
át a család egységével kapcsolatban azáltal, hogy megosztotta azokat az álmokat,
amelyek az Ő szívében vannak velük kapcsolatban. Néhány szobába, amikor bement,
becsukta az ajtót és nem láttam, hogy mit
cselekszik, de azt tudtam, hogy az sokaknak egy mély, privát, csodás pillanat. Elment a szívben olyan helyekre, amitől sokan a családból annyira féltek, hogy más
családtagok vagy mások megláthatják. Ő a
helyreállítás specialistája!
Fordítás: DSGY
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A Jóisten mindig a családok helyreállítására és egységére törekszik, hiszen Ő alapította a házasság intézményét.

JÉZUS A KULCS A CSALÁDOD SZÁMÁRA!

BIZONYSÁGOK A CSALÁDRÓL
HÁZASÉLET — Az 1900-as évek első esztendeiből, az Azusa utcai csodák közül származik a következő történet. Sok frigy a házasélet problémái miatt kerül a szakadék szélére, amit orvosolni kell.
»A következő történetet most van bátorságom először elmondani. Talán elpirul, aki hallja vagy olvassa, mégis elevenen él az
emlékezetemben. Egy nap eljött egy házaspár, a feleség a válás
küszöbén állt, annyira elvesztette a lelki nyugalmát. Amikor Lankford testvér [akit Isten használt a szolgálatban] megkérdezte, mi a probléma, az aszszony elpanaszolta, hogy többé nem élhetnek házaséletet, mert a férje impotens lett.
Mármost ez a pár a hetvenes éveiben járt, de ez nem számított — a feleség ragaszkodott az intim együttléthez. Nem akarta, hogy a férje megszűnjék férfinak lenni. Férfira
volt szüksége. „Ó, ez nem történhet meg — mondta erre Lankford testvér. — Ez helytelen. Nem, nem halhat el ez a dolog.” Tudjátok, Lankfordék már idősödtek, amikor ezt
a történetet elmondták nekem, de még mindig igen intim kapcsolatuk volt. „Ez az
ördögtől van” — mondta a férfinak. Rátette a kezét a férfira, és megparancsolta annak
a szellemnek, hogy hagyja el, ő pedig gyógyuljon meg annyira, hogy boldoggá tehesse a
feleségét. Ennyi volt az egész. Pár estével később a házaspár visszajött. „Tyűha! —
újságolta a feleség, — most tüzesebb, mint amikor összeházasodtunk!” „Az ördög akart
titeket szétválasztani — én csak elűztem tőle” — felelte Lankford. „Ejha, Isten bármi
csodára képes” — mondta az asszony. Ezek az emberek házasok voltak, és Isten azt
akarta, hogy maradjanak is azok.« Forrás: Tommy Welchel — Azusa utca és azon túl c. könyv
HÁZASSÁG — A férjemmel negyven éve vagyunk házasok. Amikor megkérdezték tőlem, mi a hosszú házasság titka, azt feleltem: nem kell elválni! Ma az eldobható tárgyak
fogyasztói társadalmában élünk, nem javítható, egyszer
használatos dolgok között. Ha elromlik, nem bajlódunk a javításával, hanem kidobjuk, helyette veszünk újat. Épp ezért,
ha konfliktus lép fel a házasságban, a legegyszerűbb/legkönnyebb dolog kilépni belőle, hátat fordítani, elválni. De nem kell ennek így lennie!
Sok mindenre fordítunk időt, energiát — munka, üzlet, sport, stb. —, hogy építsük, fejlesszük, vagy legalább szinten tartsuk azt. A házasságra még inkább oda kell figyelnünk,
olyan kincsként kell őriznünk, amelyet Istentől kaptunk. Isten szeretetével, gyógyító
erejével a házasság problémái is orvosolhatók. Ehhez nyújt kiváló segítséget a most
megjelenő „Békevár 3. Családi élet” című könyv, amely ebben a témában hiánypótló a
keresztény könyvek között. Nyíltan beszél tabutémákról is, nem söpör a szőnyeg alá kényes dolgokat. Egyszóval, szívesen ajánlom az olvasók figyelmébe!
Sólyomvári Ágnes
MEDDŐSÉGBŐL BABAVÁRÁS — A lányomék már 3 éve próbálkoztak babával, eredménytelenül. Akadályok voltak orvosi szempontból. Vejemnek tíz évvel ezelőtti rákbetegsége miatt elégtelen volt a spermaszáma; lányomnak pedig nem volt rendszeres
peteérése, sőt a méhében több ciszta volt. Úgy gondolták, nekifutnak komolyabb orvosi beavatkozásnak. De még mielőtt belemerültek volna ebbe, lányommal az Úr elé
vonultunk kérésünkkel, és mintegy 3 hét múlva spontán megfogant a baba! Az áldott
állapot időszakában végig meg voltunk próbálva. De végig szilárdan tudtuk, hogy a baba Isten ajándéka lesz, és nem lehet baja, csak az ellenség riogat. Hála az Úrnak, végül Szonja egészségesen látott napvilágot.
Forrás: Örömhíradó újság 2012/2
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