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KERESZTÉNY HÍREK  
 
 

Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl 
- *Október 16. vasárnap, 15 óra – Kisláng, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista 
- *Október 21. péntek, 17 óra – Marcali, Kulturális Központ – Jim Sanders misszionárius 
- Október 30. vasárnap, 14-16 óra – Ságvár, Mővelıdési Ház – ingyenes ruhabörze 
- *November 6. vasárnap, 14 óra – Ságvár, Mővelıdési Ház – Csidei Katalin tanít 
   *Felekezeti hovatartozástól függetlenül, hozzátok magatokkal a gyógyulni vágyókat is! 

 

Idıpontváltozás! — A ságvári összejöveteleink idıpontja megváltozott! Október 
elsejétıl nem csütörtöki napokon, hanem hétfınként 17.45 órakor gyülekezünk egybe. 

 

Tanítás-mondó — Október 4-tıl a 06 (1) 848-0205 nem emelt díjas belföldi számon 
hívható az az egyedülálló szolgáltatás, ahol mindig az utolsó pesti központi tanítást 
lehet meghallgatni 59 perc idıtartamban. Infó: www.ksze.org > Aktuális > Újdonságok 

 

Kegyelem — Rövidke összefoglaló a 2011. szeptember 25-i központi tanításból: 
A hívık sokaságának pedig szíve-lelke egy volt; és senki semmi marháját 

[vagyonát] nem mondá magáénak, hanem nékik mindenük közös vala. És az 
apostolok nagy erıvel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és 
NAGY KEGYELEM VOLT MINDNYÁJUKON. (Csel. 4,32-33) 

Nagyon fontos az az egység, amikor egy szívvel, egy lélekkel vannak együtt a hívek! 
Azokon is ott volt az a nagy kegyelem, akik épp csak újjászülettek. Mindenkin rajta volt, 
függetlenül, hogy mennyi ideje adták át az életüket az Úr Jézusnak. Ez a nagy kegyelem 
van rajtunk is, amely egyre növekszik, s ezt lehet látni. Nem egy-két személyen, hanem 
mindannyiunkon, az egész gyülekezeti Testen rajta van. Ez azt jelenti, hogy olyan 
dolgokat fogsz tudni megtenni, amikre korábban nem voltál képes a saját erıdbıl! Ez 
kegyelembıl van és elıléptetést jelent. Ahol eddig ellenállásba ütköztél, és nem voltál 
képes azon az úton végigmenni, ott most képes leszel azokat megtenni! 

 

Népszámlálás — A statisztikai adatokat sok mindenre használják, ezért ez fontos 
Egyházunk megítélése szempontjából. Bátran valljuk meg felekezeti hovatartozásunkat, 
hiszen a mi döntésünk volt, amikor a Krisztus Szeretete Egyház helyi ‘családjához’ 
csatlakoztunk! Ne feledjük: itt kaptunk üdvösséget, gyógyulást és itt kapjuk szellemünk 
és lelkünk táplálását is. Tehát nagy horderejő, hogy ide tartozónak érezzük magunkat! 
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EVANGÉLIUMHIRDETÉS — GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS 
 

„Azért így szól az Úr… akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik 
azonban engem megvetnek, megvettetnek.” — 1Sámuel 2,30 

Tudományosan bizonyított, hogy összefüggés van az 
Evangélium hirdetésének szabadsága és a gazdasági 
fejlıdés között. Mégpedig ahol vallásszabadság van, ott 
gazdasági növekedés áll be. Isten természetfeletti ereje 
egyedül ott képes megnyilvánulni és áttörı változásokat 
hozni, ahol a gyızelmi hír bárhol — Jézushoz hasonlóan akár 
a szabadban — akadálytalanul hirdethetı. Eredményt 
kizárólag az élı Ige prédikálása nyújt, mert a vallásosság 
holt cselekedetei blokkolják a Menny erejét.  

Több tanulmány készült már ebben a témában. Ezek közül nézzünk meg néhányat. 
Brazíliára 30 évvel ezelıtt még egy tradicionális egyház egyeduralma volt jellemzı. 
Miután a lakosság 90%-a — Jézusnak átadva az életét — újjászületett, mára a pünkösdi 
gyülekezetekhez tartozik a hívık 65%-a. Midın megszabadultak a bálványoktól és a 
mögöttük álló démonikus erıktıl, egy nagyfokú gazdasági fejlıdés vette kezdetét. 
Bizonyított tény, hogy az Evangélium szabad hirdetése az egyetlen út a gyarapodáshoz!  

Az Átalakulások címő dokumentumfilmnek is mélyenszántó üzenete van. Három 
földrész négy városát mutatja be, hogy Isten milyen forradalmi módon változtatta meg az 
életüket és a gazdaságukat, amint befogadták Jézust a szívükbe. Képzelj el egy olyan 
települést, ahol a lakosság 92%-a újjászületett, ahol a bőnözés megszőnése miatt 
bezárták és gyülekezetekké alakították a börtönöket, ahol a mezıgazdaság termés-
eredménye bibliai arányokat öltött! Ahol hatvanezer keresztény jön össze imádkozni, ahol 
lerombolták az ısök bálványait és így egész családok jutottak hitre Krisztusban!  

S mindez tény! Tanuld meg te is, hogyan teremhet meg az ima ereje hasonló 
gyümölcsöket ott, ahol most élsz! Mert ahol továbbra is a vallásosságot és a bálványimádást 
követik, ott a szegénység uralkodik. A filmet nézve testközelbıl tapasztalhatjuk meg, 
milyen is az, amikor Isten ereje leszáll egy városban. Úgy tőnik, mintha tovább íródna az 
Apostolok cselekedetei, Isten hatalmas és mindenható ujja által.  

Hazánkban is fellelhetık e pozitív jelek! Jó egy évtizede történt, amikor egy kis 
beregi faluba külföldi üzemet telepítettek. Hívı szemszögbıl az összefüggés 
felismerhetı: a gulácsi teljesevangéliumi gyülekezet imái vonzották oda Isten áldását.  

Ez évben jelent meg a hívı dr. Molnár Róbert életrajza, aki már harmadik ciklusban 
polgármester. Azon kevesek közé tartozik, aki politikusként betegekért imádkozik, 
Jézusról bizonyságot tesz, áhítatot vezet és nyitott minden felekezet irányába.  

Úgy véli, kis hazánkban elsısorban nem gazdasági vagy politikai, hanem szellemi 
irányváltásra, hitébredésre lenne szükség. Egyetlen politikai ideológia sem hozhat 
végleges megoldást az egyre súlyosbodó problémákra. Isten nélkül ugyanis csak zőrzavar 
tapasztalható. Szerinte a gazdasági válságnál súlyosabb a szellemi krízis. Újra kellene 
evangelizálni az országot, ami ‘gyógyulást’ hozna. Kübekháza honlapján még kissé 
szokatlan, de példaértékő az, hogy a Hitélet - Evangelizáció is helyet kapott. Egy újabb 
politikus vált Krisztus követıjévé, sokaknak kellene a nyomdokaiba lépnie.      -bf- 

 

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, 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! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, 
és teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat és 

Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom 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! — Ságvár: Általános Iskola, hétfın 17.45 (bejárat a templom felıl) 
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, péntek 17.00 óra (az iskoláskorúak számára) 

Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió és tévé, videó tanítások 
Impresszum és elızı számok: http://www.bekevar.fw.hu/info.htm  E-mail: bekevar@fw.hu 

Békevár Egyesület: www.bekevar3882.fw.hu — Számlaszámunk: 14100110-17632849-01000009  
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ vallásoktól független ingyenes lap, terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható. 
Az Örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása! 

 

A Mennybe csakis kegyelem által léphetünk be! 
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LÉT A FÖLDI ÉLETEN KÍVÜL 
 

„… Hiszen csak átutazóban vagytok ezen a földön, és valódi otthonotok nem itt 
van”. — 1Péter 2,11 (Egyszerő fordítás, 2006) 

Ha megértjük az emberi élet véghetetlen voltát, 
akkor rá fogunk döbbenni arra, hogy a földön csak 
átutazók vagyunk. Mit is jelent ez? Azt, hogy az ember 
szelleme leszületik a földre, itt él testben bizonyos 
ideig, majd ismét visszatér a szellemi világba. Ez a 
kérdéskör a mindenszentek és halottak napja környékén 
különösen foglalkoztatja az embereket.  

Vannak, akik tévesen úgy gondolják, hogy 
folyamatosan reinkarnálódunk, de a Biblia kétséget 
kizáróan fogalmaz: „elvégzett dolog, hogy az emberek 

egyszer meghaljanak”. (Zsid. 9,27) Az ‘egyszer’ szó a görög nyelvben számnévként 
használatos, ami azt jelenti, hogy egy alkalommal történik meg ez. Egyébként az 
Írások sehol nem támasztják alá a reinkarnációs körforgást. Mások helytelenül a halott 
szellemekben bíznak, vagy bálványokhoz fordulnak.  

Számosan nem tudják, hogyan kerülhetik el a pokol gyötrelmeit. De hál’ Istennek, 
egyre többen hisznek helyesen a feltámadásban és az azt követı Mennybéli örök 
életben. Nekik élı reménységük van Krisztusban, s megértésük arról, hogy a földi 
tartózkodásunk csak ideiglenes. Mindez csak az Igével megújított elmével, isteni 
gondolatminták elsajátításával válik érthetıvé és elfogadhatóvá. (Róm. 12,2)  

Az isteni teremtés és az evolúciós elmélet ellentéte jó ideje megosztja az emberiséget. 
Az egyedfejlıdés egy olyan elképzelésen alapul, amely nélkülöz minden konkrét 
bizonyítékot. Érthetetlen, hogy mégis ez szerepel az iskolai tananyagban. A Biblia félre-
érthetetlenül tanítja, hogy a világ, az élılények — s köztük az ember is — Isten alkotása!  

Hogy az ember — születése elıtt, majd elmúlása után — miként tud létezni egy 
másik dimenzióban, a hármas felépítésünk teszi ezt világossá. Az ember igazi valója a 
szelleme, van lelke és testben él. Az Írások szerint „a ti egész valótok: szellemetek, 
lelketek és testetek”. (1Thess. 5,23) A szellemünk tart kapcsolatot a szellemi világgal. 

Ismernünk szükséges a csecsemı születésének fizikai és szellemi oldalát. Míg testünket 
a szüleinktıl kapjuk, addig a szellemünk Istentıl érkezik. Ahhoz, hogy a zigótába élet 
lehessen, már a fogantatás pillanatában nélkülözhetetlen az életet adó emberi szellem 
jelenléte. A fizikai testünket és a szellemünket a lélek (értelem, érzelem, akarat területe) 
kapcsolja egységbe. Bıvebben: http://www.bekevar.fw.hu/csecsemo-szuletese.htm  

Az örökkévalóságot tekintve a testünkben csak egy röpke ideig élünk. Amikor az 
alkalmatlanná válik arra, hogy abban lakjunk, a szellemünk és a lelkünk átlép egy másik 
világba, s ott folytatja örök létét. A szellemi birodalomban ugyanúgy képes továbbra is 
gondolkodni, érezni. Lásd példaként Lázár és a gazdag történetét. (Luk. 16,19-31) Az 
ember örökös létre teremtetett, de az egyáltalán nem mindegy, hogy azt hol tölti el!  

Mi határozza meg, hogy a Menny vagy a pokol lesz az ember örök otthona? A 
Krisztus mellett való tudatos döntésünk vezet el a Mennybe! Ha valaki nem határozza el 
magát arra, hogy befogadja a szívébe az Úr Jézust, az Ádámtól örökölt bukott 
természet miatt automatikusan a gyötrelem helyére kerül. Ebben az a legszörnyőbb, 
hogy a pokol végül a tüzes tóba vettetik, s a kínszenvedésnek soha nem lesz vége. 

A Biblia világosan tanítja, hogy aki a Krisztusba vetett hitét (s nem a bőneit) hangosan 
megvallja Istennek, annak a szelleme (belsı embere) újjászületik, üdvösséget nyer! (Róm. 
10,9-10) Az Ige legyen ez esetben is a mérce, s ne az évszázados, megtévesztı vallásos 
tanok. Linkajánló: http://www.bekevar.fw.hu/testenkivuli.htm            Folyt. a 3. oldalon >>> 

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL 
 
 

Meggyógyult a derekam! — 2011.09.01.  
Bolti eladóként dolgozom, s munkából jövet csak az 

istentisztelet vége felé érkeztem meg, ahol több gyógyító ajándékot 
is mőködésbe hozott Isten Szelleme. A pásztoraink elkezdtek 
imádkozni a jelenlevıkért, s ahogy befejezték értem az imádságot, 
Bor Ferenc bejelentette, hogy derék tájékán újabb gyógyító 
ajándékot mutatott az Úr. Erre én jeleztem, hogy a napokban 
problémám adódott ezen a területen és hittel elfogadtam a 
gyógyulásomat, amit Jézus sebeivel nyertem. (1Pét. 2,24) 

Az istentisztelet végén olyan örömmel szökelltem fel bizonyságot tenni, mint az Ékes 
kapunál a sánta, amikor természetfeletti módon meggyógyult: „Napok óta hasogatott a 
derekam, ahogy csak hozzáértem, iszonyatos fájdalmat éreztem. Most viszont teljesen 
panaszmentes vagyok! Dicsıség érte Istennek!”          Kovácsné Tünde, Ságvár 

 

Vendégségben Tabon — A ságvári gyülekezet szeptember 18-án képviseltette 
magát Labát Istvánné evangélista tabi szolgálatán, ahol sokan kaptak szabadulást. A 
Szellemmel teljes (vallásosságtól mentes) gyülekezetekben, ahol a felkent Igét hirdetik, 
kiárad a kenet, és ahogy az élı hit aktivizálja Isten természetfeletti erejét, 
megnyilvánul a szabadulás! Mert Isten egy gyógyító Isten! 

 

Szabadulásom története! — 2011.09.29.  
Megpróbálom viszonylag röviden és lényegre törıen leírni azt 

a csodát — most már tudom, hogy csoda történt velem — amit 
Tabon átélhettem és átélek jelenleg is. Nem gyızök csodálkozni, 
hogy az emberi kapcsolataimban is micsoda változást érzékelek. 
Köszönöm a lehetıséget, hogy ezt másokkal is megoszthatom. 

Egy baleset következményeként tizenhét éve küszködöm 
idegrendszeri problémákkal. A depressziótól az eszméletvesztésen át 
a pánikbetegségig tartott a tünetek listája. A vizsgálatoknak se eleje, 
se vége. Egy ideig stabilnak látszott az állapotom, aztán megint elıjött valami tünet. Egy jó 
ideje a derekam is fájt és elferdült a gerincem. Az MRI vizsgálat deréktájon kimutatta a 
gerincsérvet. Csak annyira tudtam lehajolni, hogy a lábszáram közepét megérintsem és 
néha olyan kibírhatatlan fájdalmat éreztem, mintha kést forgattak volna a derekamban.   

Aztán a nıvérem meghívásának köszönhetıen — aki május óta már a ságvári 
gyülekezet tagja — eljutottam Tabra, a Krisztus Szeretete Egyház által szervezett 
evangelizációra és ott megtapasztaltam Isten gyógyító erejét, amit még ma sem tudok 
teljesen felfogni. Az evangélista kézrátétellel imádkozott a gyógyulásomért. Ott, 
abban a pillanatban lehajoltam és csodák-csodája, a kezemmel meg tudtam érinteni a 
lábfejemet, fájdalmak nélkül! Jézusnak legyen hála érte! 

Azóta nem szúr a derekam, egyenesen járok és nem elıregörnyedve, a szédüléses 
tüneteim  elmúltak. Attól fogva édesanyámmal mi is rendszeresen járunk a ságvári 
gyülekezetbe, hogy a hitünket megerısítsük.             Takács Károly, Nagyberény 

 
 

 

>>> Folytatás a 2. oldalról: Egy Krisztusban újjászületett hívı számára a legboldogabb nap 
az, amikor visszatérhet a mennyei hazájába. Ígéretünk van arra, hogy hívıként örökké az 
Úrral leszünk, ahol találkozni fogunk a korábban ‘hazaköltözött’, üdvözült szeretteinkkel 
is. A földön maradottak nem veszítik el azokat, akik hamarabb eltávoztak.     -bf- 
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