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KERESZTÉNY HÍREK 
 

Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl 
- December 9. vasárnap, 15 óra – Siófok, MÁV, Fı u. 117. – Varga István evangélista 

Felekezeti hovatartozástól függetlenül, hozzátok magatokkal a gyógyulni vágyókat is! 
 

Könyvbemutató — A Békevár Egyesület október huszadikán 
könyvbemutatót tartott Eddén, amelyrıl új teremtésként távoz-
tak a megjelentek. A polgármester úr megállapítása szerint: „felü-
dülve térünk haza!” Infó: www.bekevar-portal.hu > Eseménynapló 

 

    
 

Hagin Lev-lista — Több, egymástól független Kenneth Hagin levelezı listát egyesít az 
új, amely a „Hitünk tápláléka napi adagokban” könyv aktuális mindennapi részeit küldi el 
a feliratkozottak számára: www.ksze.org > Feliratkozás hírlevélre 

 

Ruhabörze — A Békevár Egyesület — a Gyermek-
jóléti és Családsegítı Szolgálattal karöltve — az idén 
október huszonkettedikén tartott ruhabörzét a ságvári 
Mővelıdési Házban, hogy áldás lehessen a szükségben 
levık számára. A nyitáskor nagy volt az érdeklıdés, 
sokan gazdagították itt ruhatárukat. A nagy halomból 
megmaradó kétzsáknyi ruházatból a szomszédos telepü-
lésen élı somiak válogathatnak majd.  
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ADVENTI VÁRAKOZÁS 
  

„Aki [Jézus] eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása elıtt, megjelent pedig az idık 
végén tiérettetek… hogy a ti hitetek és reménységetek Istenben legyen.” — 1Péter 1,20-21 

Az elsı adventi koszorút 1860-ban egy hamburgi 
lelkész készítette, 24 gyertyával. Ez idıvel annyiban 
módosult, hogy a gyertyák száma négyre, az adventi 
vasárnapok számára csökkent. Az adventi koszorú ma 
is az ünnep szimbóluma, de számunkra a szellemi 
oldala bír igazán nagy horderıvel. Az advent szó jelen-
tése ‘eljövetel’. A latin ‘adventus Domini’ kifejezésbıl 
származik, ami annyit tesz: ‘az Úr eljövetele’.  

Egy hatalmas terv! — Az ember az Édenkertben 
az engedetlensége következtében elbukott. Istennek 
azonban volt egy terve — egy hatalmas terve —, a 
megváltás! Isten felelısséget vállalt az ember 
törvényszegéseiért és megváltotta ıt a sátán hatalmából. Istennek volt egy terve arra, 
hogy visszaadhassa az életet az embernek. Isten terve lehetıvé tette, hogy az ember 
természete — visszaváltozván — harmóniába kerüljön Isten természetével.  

Isten nem hagyta figyelmen kívül az ember törvényszegéseit. Az igazságosság 
megkövetelte, hogy a bőnéért járó büntetés ki legyen fizetve — de az ember maga 
nem volt képes ezt kifizetni. Így, mivel az ember nem tudta önmagát megváltani, 
Istennek gondoskodnia kellett egy megváltóról. 

Épphogy elbukott az ember, ellensége, a sátán hatalma alá került. Isten azonnal 
elkezdte prófétálni az İ tervét arról, aki Eljövendı. Ez az Eljövendı, az asszony magva 
(mert prófécia adatott, hogy egy asszony gyermeket fog szülni a természetes nemzés 
rendjétıl függetlenül) fogja megtörni a sátán uralmát az ember felett! Ez az Eljövendı 
fogja megszabadítani az embert! Ez az Eljövendı fog a kígyó fejére taposni. (1Móz. 3,15) 

A keleti nyelvekben a „valakinek fejére taposni” kifejezés azt jelenti: megtörni 
valakinek az uralmát. Amikor Isten ezeket a szavakat mondta, a sátán épphogy csak szert 
tett arra a hatalomra, amelyet Isten az embernek szánt. Isten azonban elıre megmondta, 
hogy az asszony e csodálatos magva el fog jönni, hogy megtörje a sátán uralmát.  

Immánuel — Isten elkezdett szólni a prófétáin keresztül, megígérte, hogy el fog 
jönni a Megváltó, aki meg fogja törni a sátán uralmát és visszaállítja az embert 
elvesztett pozíciójába. Ésaiás próféta például végigtekintett az idıkön, és rámutatott 
Dávid egy leányára, Máriára, aki meg fogja szülni a megígért Megváltót 750 év múlva. 
‘Az Úr maga ád jelt néktek’ — prófétálta Ésaiás. (Ésa. 7,14) İ fog nektek csodát 
mutatni, rendkívüli, nem mindennapos dolgot. Mi lesz az? 

Egy szőz fogan, és fiút szül. Egy szőz fog szülni egy fiút természetfeletti módon. Az 
İ neve Immánuelnek neveztetik — ami azt jelenti: ‘Velünk az Isten’, illetve 
‘megtestesülés’. Az istenségnek és az emberiségnek az egyesülésére utal itt az Úr. 

Ajánló: Kenneth Hagin — Hitünk tápláléka napi adagokban (Elérhetı: könyv, web, lev-lista) 

 

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! 

 

Küszöbön Jézus második eljövetele! 
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ÁLDÁSÖZÖN — t ized a korszakokban 
 

„… Melkisédek… aki a királyok leverésébıl visszatérı Ábrahám elé ment, és ıt 
megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenbıl…” — Zsidó 7,1-2 

Ebben a részben azt vizsgáljuk meg, hogyan 
kezdıdött, majd formálódott tovább a tizedfizetés 
kérdése a különbözı idıkorszakokban.  

A törvény elıtt — Ábrahám egyidejőleg öt 
király fegyveres csapatát verte le, mindössze a 
háromszáztizennyolc felfegyverzett szolgálójával. 
Ez a kegyelem egy tökéletes képe, mert egyértel-
mően Isten — az Ábrahámra ruházott bölcsessége 
és természetfeletti ereje által — adta kezébe az 

ellenséget. A nagy hadizsákmányból Ábrahám tizedet adott a Melkisédek rendje szerinti 
papnak, Sémnek, aki Jézus elıképe. Vegyük sorra az elsı tizedfizetés hat jellemzıjét. 

Ábrahám önként adta oda a zsákmány tized részét. Ezzel köszönetét és háláját fejezte 
ki Isten felé: ‘Uram, neked köszönhetem a gyızelmet!’ Hitbıl és nem a törvény alapján 
tette. Amikor elkezdett tizedet fizetni, nem arra számított, hogy elszegényedik, hanem 
arra, hogy egyre áldottabb és vagyonosabb lesz. Nem volt hajlandó megalkudni Szodoma 
királyával, aki e világ romlottságát jelképezi. (1Móz. 14,11-23. Zsid. 7,1-6) 

Ábrahám pátriárka már azelıtt bevezette a Melkisédek rendje szerinti tizedfizetés 
gyakorlatát, mielıtt Mózes törvénye életbe lépett volna. Az Istentıl vett kijelentés 
által Ábrahám négyszázharminc évvel, unokája, Jákób pedig kétszázötven évvel 
azelıtt fizetett tizedet, mielıtt a törvény Mózesnek adatott. (1Móz. 14,20. 28,20-22) 

A törvény alatt — Mózes idején nem volt választási lehetıség, a tized törvényes 
követelménnyé vált. (4Móz. 18,21) A lévita papok parancsolat szerint szedtek tizedet az 
egész néptıl. (Zsid. 7,5) Mivel a törvény nem szabadságból és örömbıl fakadt, így bebi-
zonyosodott, hogy képtelen igazi, önkéntes, hit általi adakozásra ösztönözni.  

A nem szívbıl történı adakozás értéktelen, mert a törvénynek engedelmeskedve tör-
ténik. Akik ma törvényekkel terhelik az embereket, olyanok, mint az írástudók: ‘Figyel-
meztetlek, ha nem fizeted a Biblia szerinti tizedet, megeshet, hogy ítélet alá kerülhetsz!’ 
De Isten fiait semmilyen formában nem kötözheti meg a mózesi törvény, mert nem tar-
toznak a hatálya alá! Ennek ellenére az alapelvek igazak, s azok Isten szívét jelenítik meg. 

Az új szövetségben — Krisztus által a gyülekezeti korban a törvényt messze felül-
haladó életet kaptunk. (Róm. 8,2) Melkisédek fıpapja sohasem kényszerít a tized meg-
fizetésére, de gyümölcsözıbb számodra, ha megteszed. Tanít rá és bátorít, mert azt 
mondja az Úr az egyik fordításban: „Én kiürítem az egész mennyet, és mind rád árasztom, 
ha kell!” (Mal. 3,10) Milyen mértékkel önti rád az áldást? Amilyen mértékkel te vetsz!  

Vannak, akik úgy vélik, hogy csak az ószövetségben volt érvényben a tizedfizetés, de 
található Ige erre az új szövetségre vonatkozóan is. A Zsidó 7,8 igevers Jézusról szól, 
aki Melkisédek rendje szerinti fıpap. (Zsid. 6,20) A szolgálók perselyébe helyezett 
tizedet az Úr Jézus fogadja, aki odafent él. Ez egy alapelv. Isten látja az indítékot, 
hogy mi zajlik a tizedfizetı szívében, amikor ı a perselyhez járul. 

Amikor Istennek tizedet adsz, a hála vezéreljen és köszönd meg neki a gondoskodását, 
szabadítását. Az újjászületett szívünk arra indít, hogy örömmel és nagyobb mértékben 
támogassuk az Úr szolgálatát, mint amennyit a törvény elıír. Egy jobb szövetségben az 
ember nem lehet szőkmarkúbb, mint annak elıtte! Biztos lehetsz benne, hogy elıbb-
utóbb elérkezik a fizetség napja. Isten viszonttiszteli azokat, akik İt tisztelettel illetik!  

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL 
 

Új munkahely — A múlt héten felmondtam az elızı munka-
helyemen, mert nagyon igazságtalannak tartottam a velem szembeni 
bánásmódot. Pásztoromon keresztül Igét is kaptam erre: „Ti gonoszt 
gondolattok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani.” (1Móz. 
50,20) A pesti imakörben bátorításként elhangzott, hogy az új és 
kedvezıbb munkahelyek nagy gyorsasággal elıjönnek! Amikor be-
mentem a papírjaimért a siófoki  központba, akkor még nem tudtam, 
hogyan tovább. De imádkoztam és hittel kijelentettem, hogy nekem már 
megvan a következı munkahelyem, mert én Isten gyermeke vagyok! Amikor végeztem a 
központban és megkaptam az irataimat, hittel bementem az egyik országos üzlethálózat 
boltjába. Hiszem, hogy a  mi drága mennyei Atyánk vezetett arra a helyre.  

Megláttam a boltvezetı urat, egybıl odamentem hozzá és megkérdeztem, hogy van-e 
felvétel. A bolt ajtajára ugyan nem volt kiírva, hogy lenne felvétel, de én úgy éreztem, 
hogy meg kell kérdeznem. Mondta, hogy van, hozzak be egy  önéletrajzot. Elmondtam neki, 
hogy az összes papírom  nálam  van, mert most adták ki, mivel felmondtam a mai napon. 
Másnap visszamentem, vittem a még szükséges iratokat. Meglepetésemre a fınök közölte 
velem, hogy fel vagyok véve, és az orvosi vizsgálat után kezdhetek is. Nagyon-nagyon örülök 
és hálás a szívem, hogy Isten kegyelmébıl pillanatok alatt kaptam egy új munkahelyet, 
sokkal jobb feltételekkel! Dicsıség érte Istennek, hogy máris van másik munkalehetıség, 
mégpedig ugyanazon órában, amikor megszőnt az elızı munkaviszonyom. Ezt csak a drága 
mennyei Atyánk tudta ilyen gyorsasággal elintézni. Hála és dicsıség a mi drága mennyei 
Atyánknak! Övé minden dicsıség!     Vörös Tímea, Ságvár 
 

Imatámogatás — Évtizedekkel ezelıtt egy baleset kapcsán, 1990-
ben derült ki egy velem született betegség, amelynek a neve sclerosis 
multiplex. Ez a kór átlagembereknél rengeteg testi, lelki, fizikai és 
szellemi tünetekkel jár, amit nehéz felfogni és úrrá lenni rajta. 
Gyermekkorom óta hiszem, hogy Isten és Jézus létezik, és én mindig 
imádkoztam hozzájuk és kértem a segítségüket, útmutatásukat min-
denben. A betegségemmel kapcsolatban az orvosok csodálják, hogy 
ilyen jól vagyok, mert szerintük sokkal leépültebb fizikai és szellemi 

állapotban kellene lennem. Én a hit erejével megragadom azt a cáfolhatatlan tényt, hogy 
Jézus Krisztus Szent Sebeiben gyógyulást nyertem a kereszten. (1Pét. 2,24)  

Történt egy hétfıi napon — amikor a fizikai erım megfogyatkozott és nem tudtam 
elmenni az alkalomra, mert a tünet a lábaimban jelentkezett —, megkértem a sógornımet, 
hogy a gyülekezetben kérjen imatámogatást. Én itthon lefeküdtem és elkezdtem hittel 
imádkozni, majd nyelveken folytattam. Érzékeltem, amikor a hittestvérek egységben 
imádkoztak értem, mert egyszer csak zsibbadás, majd erıs belsı forróság öntött el. 
Felkiáltottam: „Köszönöm Uram, a segítségedet!” Aztán békesség szállt rám és elaludtam.  

Reggel mély álomból, de tünetek nélkül ébredtem fel! Elmentem dolgozni és azon a 
héten újult erıre kapott a testem, és minden jól alakult. Boldogság szállt rám és 
mindennek tudtam örülni. Tudom, hogy ezért Jézus nevében az Atyának kell hálát és 
köszönetet mondanom! Én mindig hittel gyógyulok! A kórházi ágyon is hiszem, hogy Isten 
kegyelme ad erıt a fájdalmak enyhítésére és a kezelések elviselésére. Nagyon hálás a 
szívem, hogy az Úr utat mutatott és egy éve elhívott a ságvári gyülekezetbe, ahová azóta 
is rendszeresen járok tanulni. Dicsıség Istennek!     T.-né Judit, Ságvár 
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