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KERESZTÉNY HÍREK 
 

Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl 
- Augusztus 18. szombat, 13 óra – Enying, Mővelıdési Ház – Jim Sanders misszionárius 
- Szeptember 9. vasárnap, 15 óra – Karád, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista 

Felekezeti hovatartozástól függetlenül, hozzátok magatokkal a gyógyulni vágyókat is! 
 

Imaerı — Egy Indián végigsöprı pusztító ciklon során hatszáz keresztény család maradt 
otthon nélkül. Isten a katasztrófa kapcsán a megtartó és egyben döbbenetes csodájáról tett 
bizonyságot. Noha több ezer ember meghalt vagy megsebesült, egyetlen keresztény sem volt 
közöttük. Az egyik faluban a hívık összegyőltek a gyülekezetben imádkozni, de közben 
annyira megerısödött a ciklon, zuhogott az esı, süvített a szél (160-180 km/h), hogy az 
emberek egész éjjel az imaházban maradtak imádkozni. Úgy 36 óra elteltével a szél 
valamelyest alábbhagyott. Addig az ajtót sem tudták kinyitni. Amikor végül kinyitották, azt 
látták, hogy az egész falu a földdel vált egyenlıvé, csak a bent levı keresztények menekültek 
meg. Rajtuk kívül mindenki más meghalt, minden más épület teljesen elpusztult. Ebben az 
volt a különleges, hogy az imaterem ugyanolyan jellegő épület volt, mint a többi. Ez is egy 
olyan hatalmas csoda, amely által Isten természetfeletti módon megtartotta az övéit. 

 

Könyvkiadás — Örömmel adjuk hírül, hogy elıkészítés alatt áll, és hamarosan kiadásra 
kerül a „BÉKEVÁR 1. Párválasztás, házasság” címő, három kötetesre tervezett sorozat elsı 
része. Bıvebb információ a www.bekevar-portal oldalon olvasható. Íme egy rövid ajánló: 

„A BÉKEVÁR egy olyan otthon, szükség esetén mentsvár, amely Isten jelenlétébıl kiáradó 
szeretettel, örömmel és békességgel teljes. Az ilyen, Istent mélyen tisztelı családot a HITHÁLÓ 
tartja egységben. Bizony, nem is kevés hit szükséges ahhoz, hogy egész életen át gyıztes 
hithuszárként, az isteni szeretet nyergében, boldogan szárnyalhassanak együtt a házaspárok! 
Ez a könyv egy mennyei útmutatás a párválasztáshoz és házassághoz. Tanulmányozása közben 
fény derül arra, hogyan tudják a párok a párválasztás alkalmával és a házasság szövetségében 
megélni az isteni fajta szeretetet, továbbá az Ige szilárd alapja miként képes az élet 
leghosszabb utazása során a család egységét fenntartani. A könyv elolvasása önmagában még 
nem fog eredményt hozni. A belıle szerzett ismeret mindaddig csak intellektuális tudás 
marad, amíg az gyakorlatba nem lesz ültetve! Tehát a tisztelt Olvasónak is tevékeny része van 
abban, hogy élete az Ige hatalma alá kerüljön, és pozitív irányba haladjon!” 
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SZEMÉLYRE SZABOTT TERVEK 
  

„Mert én ismerem azokat a gondolatokat és terveket, amelyek az enyéim rátok 
nézve, mondja az Úr. Jólétnek, és békességnek gondolatai és útjai, nem pedig gonosz 
dolgoké, […], hogy reményt adjak nektek…”  — Jeremiás 29,11 (Bıvített fordítás)  

Fiatal korában mindenki másként látja a 
jövıjét, de közös vonás ebben az, hogy 
valamennyien a legjobbra igyekeznek azt eltervezni. 
Viszont nagy megdöbbenést okozhat, amikor valaki 
szembesül az igazsággal, mely szerint háromféle 
terv létezik az emberek számára: Isten jó terve 
(Róm. 12,2), az ördög csapdái (1Pét. 5,8) és a saját 
elképzeléseink (Péld. 3,5-6). Vajon melyik a helyes 
ezek közül? Egyértelmően Isten terve! 

ISTENI TERV — Nem céltalanul születünk le a 
földre! A Jóisten elıre meghatározott tervvel és feladattal indít útnak, és szeretné, ha 
azokat mi be is teljesítenénk. Neked kell felismerned, hogy mi a feladatod, hogy 
küldetésed teljesíthesd. Ezért meg kell ismerned Istennek a személyre szabott, életedre 
szóló tervét. Van, akinek tudomása sincs Isten tervérıl a sorsára vonatkozóan, míg mások 
ismerik ugyan, de nem hajlandók betölteni azt. Pedig az engedelmesség haszonnal jár! 

İ elıre meghatározta: mikor és hová szülessünk, hol éljünk, milyen tanulmányokat 
folytassunk, kikkel legyünk kapcsolatban. Egy biztos, Isten tökéletes akaratában lenni a 
legáldottabb és legvédettebb pozíció. Így válhatunk áldássá mások számára is! Legyél a 
szeretı Atyád tetszésére azzal, hogy azt a jó életet éled, amit İ eltervezett a számodra!  

A gondoskodó mennyei Atyád a legjobbat szeretné nyújtani a számodra, ezért bátran 
kövesd az İ útjait. Képes vagy megtenni mindazt, amit İ elvár tıled, mert felruházott a 
szükséges képességgel. Az Úr szándéka pedig egyértelmően az, hogy elnyerjük a teljes 
mennyei jutalmunkat. Ez azzal lesz arányos, milyen mértékben teljesítettük az İ akaratát.  

A következıkrıl ismerheted fel, hogy bekerültél Isten tervébe: békességed van, jól 
érzed ott magad és sikeres vagy. Ha bibliai eredményekre vágyakozol, akkor bizony a 
Biblia elvei szerint is kell élned! Isten csak az engedelmes és készséges szívő gyermekein 
keresztül tudja végrehajtani a tervét a földön. Hangolódj rá te is Isten tervére! (Kol. 4,17) 

ÖRDÖGI CSAPDÁK — Amíg Isten kívánatos dolgokat tervez számunkra, addig az ellenség 
csapdákat állít az utunkba. Ha Istennel közösségben járunk, akkor meg tudjuk hallani az İ 
figyelmeztetését. Az Írás világosan tudtunkra adja, hogy İ a gyermekeit a Szent Szellemén 
keresztül vezeti. Akkor vagyunk a legjobban ráhangolódva Isten szavára, amikor angyali 
nyelven imádkozunk, mert eközben tudatja velünk a ránk leselkedı veszélyeket. (1Pét. 5,9) 
A Krisztusban kapott hatalmunkat használva pedig le tudjuk állítani a pusztító munkáit! 

SAJÁT ELKÉPZELÉSEINK — Szintén komoly bajba kerülhetünk akkor, ha a saját fejünk 
után megyünk. Ezért nem mondhatja azt egy keresztény, hogy Jézust ugyan befogadtam a 
szívembe, de nem akarok a bibliai elvek szerint élni. Az Ige egyértelmő: Isten útjai, gondolatai 
és tervei sokkalta magasabb szintőek, mint az emberi elme elképzelései. (Ésa. 55,9) Egy 
dicsıséges pillanat lesz az, amikor ráébredsz és elismered, hogy Isten bölcsebb az embernél! A 
legjobban akkor jársz, ha a szívedre hallgatsz és nem az elmédre, mert így lehetsz áldott! 

 

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! 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 A SIKERES ÉLETÉRT! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45  
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, vasárnap 15.00 óra (iskoláskorúaknak) 

Hálózat TV, internet rádió és tévé, ingyenes videó tanítások: www.ksze.org  
Impresszum és elızı számok: www.bekevar-portal.hu  E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com  

Megköszönjük a nagylelkő adományokat! Békevár Egyesület számlaszáma: 14100110-17632849-010000 
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható. 

Az Örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása! 

 

Bízd az Úrra a te útjaidat! 
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ÁLDÁSÖZÖN — a sz ív  á l lapota 
 

„És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi [figyeli] vala, hogy a 
sokaság miként [milyen módon] vet pénzt a perselybe...” — Márk 12,41 

Az Úr Jézus nemcsak anno, de ma is figyelemmel kíséri a 
‘vetéseinket’. İ fogadja a ‘magjainkat’ és megáldja azokat, 
hogy bıséges ‘aratásuk’ legyen a hittel és helyes indítékkal 
adakozóknak. A „szívek vizsgálója az Úr” (Péld. 21,2), és İ 
valójában arra tekint, hogy milyen szívvel ‘vetünk’. Az Írásokból 
kitőnik, hogy az Úr a nyitott szívő és örömmel adakozót kedveli 
és áldja meg: „Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja 
a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed.” (Mát. 6,3. 2Kor. 
9,7) Nézzünk néhány ezzel kapcsolatos esetet. 

Amikor az emberek újjászületnek Krisztus elfogadásával, 
ott van rajtuk az áldás Isten szövetsége alapján, ami túllép az 

átkon. Az áldás az egy isteni erı a gyümölcsözésre. Mindenkinek van valamije, amit 
‘elvethet’. Nemcsak a növények magvait vethetjük el, hanem például ruhákat is, hogy 
arathassunk. Döbbenetes, de a tapasztalatok alapján el lehet ‘vetni’ élettelen dolgokat és 
azok is hoznak ‘termést’. Legfıképp a szegénységgel sújtott területeken szükséges tanítani 
a gyarapodás igei igazságát, hogy a hallgatóság kijelentést vehessen a vetés-aratás 
szellemi törvényérıl és az alapján cselekedve, megtörjön felettük a szegénység átka. 

Kenneth Copeland a szolgálata kezdetén még szőkölködött, de egyszer nagy hirtelen 
kijelentést kapott a vetés és aratás törvényérıl. Így adománygyőjtéskor segítségért 
imádkozott, hogy legyen mit ‘elvetnie’. Eszébe jutott az ingén levı gombsor, amelybıl 
néhányat letépett és ‘vetımagként’ bedobott a perselybe. Isten nagyra értékelte azokat, 
mert azt a csekélységet hitbıl adta. Most pedig bizonyságot tesz arról a nagymértékő 
‘aratásról’, amit újra és újra ‘learat’ abból az inggombmagból, amit magvetı szívvel 
‘vetett’. De vigyázz, a vetés ilyen módja csak azoknál mőködik, akik valóban nincstelenek! 

 Copeland is említette, hogy egy szegény országban a nincstelenek köveket hoztak, és 
azokat, mint ‘magokat’, szívbéli hittel ‘elvetették’ a perselybe. És amikor egy év múlva 
visszamentek hozzájuk, lám, szép autóik voltak! Tehát nem feltétlen szükséges, hogy a 
hívıknek legyen pénzmagja, mert ‘elvethetnek’ például ékszereket és ruhákat is. Az áldás 
az élettelen tárgyakon is rajta van, hogy növekedést, gyarapodást hozzon! Ez nem csak a 
hiányt szenvedıknek adja oda a megoldás kulcsát, hanem a bőnözıknek is, mert nem kell 
többé másokat meglopniuk! Ha ezt az isteni elvet helyesen prédikálják, az az embereket ki 
fogja hozni az anyagi rabságból, minden népcsoportban, mert Isten nem személyválogató.  

Egy másik szolgálatban történt: Egy asszony az egész fizetését átutalta adománynak. 
Megkérdezték tıle: „Asszonyom, az egész fizetését elküldte. Mibıl él?” Azt válaszolta: „Az 
adakozásomból élek!” A következı két ok miatt a munkát egy felsıbb szintre kell emelni. 
Az egyik ok, amiért dolgozol, hogy valaki mást tudj vele megáldani. A másik ok, hogy a 
benned rejlı képesség felszínre kerülhessen. Fel kell ismernünk ezt, mert Isten rajtunk 
keresztül akarja tervét megvalósítani. Rövid idı alatt be kell hozni az elveszetteket Isten 
királyságába és az elhívottakat be kell állítani a küldetésükbe. De az ördög arra sarkall, 
hogy inkább a munka és a pénz után fussunk és ne Isten királyságát keressük. De tudatában 
kell lennünk annak, hogy Isten a mi ellátásunk forrása, aki megsokasítja a vetımagjainkat. 

Egy következı eset: Az egyik alkalom alatt egy asszony kijelentést kapott a vetés 
alapelvérıl, de nem volt semmiféle vetımagja. És akkor szólt a Szent Szellem a szívéhez, 
hogy a kezén levı jegygyőrőt dobja be az adományok közé. És ı adakozó szívvel bevetette azt 
Isten királyságába. Hamarosan a férjével együtt egy házat szerettek volna vásárolni. Amikor 
kiderült, hogy többe kerül, mint amennyit megengedhetnének maguknak, a Szent Szellem úgy 

vezette ıket, hogy még annál is nagyobb házat vegyenek. Végül is ezt a sokkal drágább házat 
vették meg, mégpedig értékének egyharmadáért! Az asszony valóban learatta a ‘győrőmag’ 
vetését. A történet jól végzıdött, mert az asszony visszakapta a győrőjét és házat is tudtak 
venni. Mindez azért történhetett meg, mert hajlandó volt akkor is vetni, amikor szőkölködött.  

Mielıtt azt mondanád, ‘egyáltalán nincs vetımagom’, nézd meg a pénztárcádat, a 
bankszámládat, a ruhásszekrényedet. Add el a fölösleges holmidat, hogy legyen vetımagod, 
vagy ha ismersz valakit, akinek egy pár cipıre van szüksége, add oda a legjobbat. Ne mondd 
azt, hogy nincs vetımagod, mert a Biblia szerint: Isten a magvetınek magot ad! Tehát kell, 
hogy legyen valamid, amit helyes indítékkal elvethetsz, és akkor Isten az ígérete alapján 
bıségesen megsokasítja azt. Ugyanis hitmag vetése nélkül kizárt az aratás! (Gal. 6,7) 

 

BIZONYSÁGOK AZ ÚR DICSİSÉGÉRE 
 

Gyógyulás — Nagyon áldásos annak tudatában élni, hogy Isten jó 
és mindig velem van, nem hagy el soha! 1971 óta voltam cukorbeteg, 
amelyre kezdetben gyógyszert kaptam. Ennek ellenére sokszor elég 
magas volt a vércukrom, néha 16-17, sıt egyszer 23-as érték is 
elıfordult, de általában 10-13 között mozgott. Végül három éve 
inzulin injekciót kellett   adnom magamnak minden este. Hálát adok a 
drága jó Istenemnek, ez már a múlté! Megszőnt a cukorbetegségem! 
Jelenleg 6,1-6,3 közötti értéken áll. Június 24-én Ságváron Varga 
István evangelizációs alkalmat tartott. Elváró hittel mentem ki a 

gyógyító sorba imádságot kérni és a cukorbetegségbıl való gyógyulásom pár napra rá 
nyilvánult meg. Ugyanakkor 20 éve állandóan extrázott a szívem (ritmuszavar), és ezt 
követıen egy hétre rá az is megszőnt! Én már hét éve vagyok gyülekezeti tag, azóta 
bíztam rá az Úrra az életemet. A bibliaolvasást, az imádkozást, a hálaadást naponta 
gyakorlom. Ilyenkor azt mondom, hogy most beszélgetek a Jézusommal. Hallgassatok a 
pásztorra, mert így lehet megérteni az Úr tanítását, a Szent Igét! Római katolikusként 
neveltek szüleim, de akkor 10%-át sem tudtam a mostani bibliaismeretemnek, mint amit 
most, hét évnyi tanulás után, 81 évesen tudok. Ha gyerekként rosszat tettünk, féltünk, 
hogy Isten megver, de ez nem igaz, mert İ végtelenül szeret!       Kádár Gyuláné, Ságvár 

 

Felüdülés — Szeretném veletek is megosztani, az Úr 
dicsıségére, hogy milyen nagy öröm ért a napokban. Hálát adok az 
Úrnak minden Tıle származó ajándékért! Párom a fınökével, nagy 
titokban egy meglepetés-kirándulást szervezett számunkra július 
közepén. Az ürügy az volt, hogy Pistinek üzemorvosi vizsgálatra kell 
mennie Szegedre, én pedig kísérjem el ıt két napra. A szegedi 
fınöke egy nyaralóban biztosított számunkra elhelyezést. Akkor 
lepıdtem meg igazán, amikor a kedvesem este közölte velem, hogy 
szó sincs semmiféle vizsgálatról, csak nyugodt körülmények között 
szeretne velem lenni pár napig. Ez valóban a meglepetés erejével hatott rám, mivel 
nászutunk óta nem is voltunk kettesben sehol! İszintén megmondom, jólesett az életem 
párjának figyelmessége, kedvessége és szeretı ragaszkodása. Így idıt tudtunk szakítani 
egymásra és átbeszélni az életünk idıszerő dolgait. Azzal a meggyızıdéssel tértünk haza, 
hogy igenis minden házaspárnak szüksége van arra, hogy idınként kettesben, gyerekek 
nélkül, egymás karjaiban legyenek egy kicsit. Köszönet és hála az Úrnak, hogy ı a 
felüdülésünkrıl és a családi kapcsok megerısítésérıl is gondoskodik! Mert nekünk egy 
gondviselı Istenünk van! Övé minden dicsıség!            Vörös Tímea, Ságvár 
(Timi lelkipásztora megerısíti azt a tényt, hogy igen jótékony hatást váltott ki az egymásnak szentelt 
idı. A család feje a szeretet cselekedetének gyümölcseként egy megújult asszonyt kapott vissza!) 
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