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KERESZTÉNY HÍREK  
 

ÚJÉV HAJNALÁN — Az év fordulónapján jól 
tesszük, ha megállunk egy pillanatra, és a 
szívünkben hálaadással visszatekintünk a mö-
göttünk levı esztendıre. Összegezzük, hogy az 
Úr Jézus kegyelme által mitıl menekedtünk 
meg, illetve milyen áldásokban részesültünk.  

Kérjünk az elıttünk lévı idıkre erıteljes 
növekedést, mind a magánéletünkre, mind a 
Krisztus Testére nézve. Esedezzünk nagyobb 
mértékő kijelentésért, bölcsességért a teen-
dıink elvégzéséhez. A kegyelem újabb rétegei 
pedig segítsék elı az elhívásunk betöltését. 

A leghasznosabb fogadalom, amit tehetsz 
az elıtted álló évvel kapcsolatban az az, hogy 
döntést hozol: a szellemi felnövekedésed érde-
kében rendszeresen táplálni fogod a szelle-
medet a gyülekezetben, illetve hajlandó leszel 
kiigazítani magad az Igének megfelelıen. Isten 
Szellemének azonnal engedelmeskedsz!  

Minden kedves Olvasónknak a Zsoltár 65,11 vers alapján egy túláradó újévet kívánunk: 
„Megkoronázod az esztendıt jóvoltoddal, és a Te nyomdokaidon kövérség fakad.” 
 

A BÉKEVÁR EGYESÜLET TERVEI — Meg- köszönjük, ha imáitok-
kal támogatjátok jövıbeni munkánkat. Így a „Nemzeti Csa-
ládi- és Szociálpolitikai Intézet”-hez ja- nuár 7-ig benyúj-
tandó pályázatunkat, amelynek segítsé- gével a 12-26 éves 
korosztály felé nyílik lehetıség többféle szolgálatra. Dol-
gozunk a házasság könyv 2. kötetén. Feb- ruárban pedig csat-
lakozni kívánunk a „Házasság Hete” országos rendezvényhez.   
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PRÓFÉCIÁK A 2013. ÉVRE 
  

„És mindnyájan az İ teljességébıl vettünk kegyelmet kegyelemre. […] a kegyelem 
pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.” — János 1,16-17 

Kedves Olvasók! A következıkben két — 2013. évre vonatkozó — próféciát osztunk 
meg épülés és megerısítés céljából. A próféciát az Úr azért adja és jelenti ki 
gyermekei által, hogy az áldásként tudjon megjelenni az İ népén. (1Kor. 14,3) 

 

2013 – A NAGYMÉRTÉKŐ KEGYELEM ÉVE 
 

Maradj ott, ahol vagy. Maradj szilárd, állhatatos. 
Miért? A valaha volt leghatalmasabb áldásod áll készen. 
Senki sem tudja leállítani a reád vonatkozó tervemet. Ez 
egy megáldott terv. Maradj az Igémben. Állj erısen a 
hitben. Ragaszkodj ahhoz, hogy az Én szeretet-parancso-
latomban járj. Sem ördög, sem világi hatalom, sem ember 
nem tudja elátkozni azt, amit Én megáldottam. Higgy 
ebben! Tudd ezt! Te hozzám tartozol, nem a világhoz. 

Mi együtt fogjuk megvalósítani az áldás tervét. A 
kegyelmet tanítom neked. Tartsd ezt az elmédben a 
2013-as év folyamán, és még azon túl is. Soha ne hagyd 
el, ne felejtsd el. Amit meg tudok tenni, az magasan 
felette van mindannak, amit tudnál kérni vagy elgon-
dolni a feléd irányuló bıséges kegyelembıl. Ez az, ami 
épp most történik, most megy végbe érted és az or-
szágodért. Légy áldott, élvezd a kegyelmem. Mert ez a tiéd! Ámen! 

Kenneth Copeland — 2012. augusztus 
 

KÉSZÜLJ FEL AZ ÁLDÁSÖZÖN FOGADÁSÁRA! 
 

Készülj fel 2013-ban az áldások feléd áramló özöneinek fogadására! Mert ez vár rád 
és házadnak népére! Áldás áldás hátán, és még újra csak áldás! Ezeket az áldásokat 
csak úgy tudod kellıképpen fogadni, ha a helyeden vagy! Ott vagy? A helyeden vagy? Ha 
még nem, menj oda azonnal, és foglald el a Szent Szellem vezetése szerint. Ha már ott 
vagy a helyeden, maradj is ott mindaddig, míg az Úr máshogyan nem rendelkezik róla. 
Csak ebben az esetben fog tudni téged használni az Úr! Ámen.  

És İ ma használni szeretne téged! Ne tarts attól, hogy İ téged már nem fog tudni 
használni. Ne feledd, İ ismer téged a legjobban, és tudja rólad, hogy készen vagy a 
használatra. Isten téged egyszülött Fia által megerısített oszloppá tett, ahonnan már 
senki ki nem mozdíthat. (Jeremiás 1,18)  

Ebben az új esztendıben elkezded igazán használatba venni a már megkapott 
szellemi fegyverzetedet, ami az Úrtól van néked. Nem látsz többé gyengeséget, és 
nem ismersz már fájdalmat, mert az Úrnak fegyvereit tartod a kezedben, az İ igéjét 
szólod és használod rendeltetésszerően, minden nap! Ámen.  

 

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: 14100110-17632849-01000009 
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható. 

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

 

Kegyelemteljes, boldog új esztendıt! 
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A besorozott katona kiképzése befejezıdött. Harc-
edzett, erıs katonája lettél Istennek, aki megingatha-
tatlan, és minden rábízott feladattal könnyedén meg tud 
birkózni, mert az Úr van veled! Ehhez a csodálatos 
sereghez tatozol — és mint jó katonája az Úrnak —, nem 
foglalkozol a világ dolgaival, mert neked, Isten erıs vité-
zének arra kell összpontosítanod, hogy megfelelj a felet-
tesednek, Istennek. Lejárt az az idı, mikor a kardot fé-
nyesítetted, elmúlt a gyakorlás ideje, vége a felkészü-
lésnek: CSELEKEDJ! Ámen!  

Ebben az évben tisztábban fogsz látni, mint valaha 
is láttál. Füleid mérföldekrıl meghallják a trombitaszót, 
és ismeretes lesz elıtted az Úr minden Szava. Ha szólsz, 
az Úr szája szól általad. A gonosz még nem teszi le 
ellened irányuló fegyverét, de egyetlen fegyvere sem 
lesz alkalmas arra, hogy néked ártson, mert Neki gondja 

van rád. (Jeremiás 1,19) Isten kegyelme és gondviselı karja egyengeti útjaidat, 
bármerre is jársz. İ el nem hagy téged soha. Örökké veled marad! Semmilyen 
viharfelhı, sem harcoknak füstje nem lesz képes elhomályosítani szemeidnek látását 
az Istennek élı Igéjérıl. Ne félj a közelgı 2013-as évtıl! Az Úr téged használni 
szeretne ebben az évben is, talán jobban, mint gondolnád. Ámen! 

"Mert megjelent az Isten üdvözítı kegyelme minden embernek, amely arra 
tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, 
mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: várván ama áldott 
reménységet és a mi nagy Istenünk és Üdvözítınk, Jézus Krisztus dicsıségének 
megjelenését." Ámen. (Titus 2,11-13) 

Istennek minden dolga az İ szeretete által nyilvánul 
meg az életedben. Éppen ezért, legyetek hajlandóak az 
egymás iránti szeretetre, mindenekelıtt pedig az Úrnak 
szeretetére. Mert a szeretet mindent legyız! Vedd észre, 
hogy felelısséged van az elkövetkezendı idıszakra nézve, 
nemcsak a saját életedre vonatkozóan, hanem családodéra, 
környezetedére és az egész teremtett világra nézve is. Ne 
nézd a többieket, hogy mit és hogyan végeznek, az az ı 
felelısségük az Úr elıtt. Te csak tedd meg azt, amit az Úr 
elvár az Övéitıl, és cselekedj az Igéje alapján.  

Mi már nem tekintünk egymásra test szerint, mert nem vagyunk testiek, hanem 
szellemiek. Ezért a Szellem szerint élünk, és a Szellem szerint járunk, a Szellem 
szerint ismerünk mindent. Ne félj a holnaptól, mert te nemcsak ma, hanem holnap is 
az Úr kezében vagy, és ez a lehetı legjobb hely, ami alkottatott a mennyben és a 
földön egyaránt. Bízd magadat az Úrra, és bízd rá a holnapodat és az elkövetkezendı 
éveket! Bízd rá bátran családodat, gyermekeid jövıjét, unokáidat és szüleidet. 
Helyezd rá bizalommal életednek minden pillanatát, mert Neki mindig gondja van az 
ı gyermekeire! Ámen! Minden dicsıség Istené! 

Adácsi Imre, Nagykırös pásztora — 2012. november 
 

„Aki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.” —
1Korinthus 14,3 (Lásd még: Csel. 1,17. 1Kor. 12,10. Ef. 4,11-12. 2Pét.1,19-21) 

ÁLDÁSÖZÖN — ima a t izedért  
 

„És menj be a paphoz, aki abban az idıben lesz, és mondjad néki: Vallást teszek 
ma az Úr elıtt…, hogy bejöttem a földre, amely felıl megesküdt…” — 5Mózes 26,3 

IMA A TIZED FELETT — A tized átadá-
sakor sokan hibáznak. Ugyanis gondolkodás 
nélkül beledobják a perselybe vagy a 
győjtıkosárba, amit az Úr Jézushoz visznek. 
Rendkívül fontos része a tizedfizetésnek, 
hogy tegyünk megvallást a Fıpapunk elıtt.  

Izrael Egyiptomra mutatott rá, és hálát 
adott azért, hogy Isten kiszabadította ıket 
a fogságból. Ez elıképe a mi üdvösségünk-
nek. Nekünk a Golgotára kell mutatnunk, 
mert Jézus a megváltó munkát ott végezte 
el, és mi az által váltunk szabaddá.   

Fontos tehát imádkoznunk a tized felett és megemlékeznünk Jézus szabadításáról. 
Így fog a befektetésed mind gyümölcsözıbbé válni. Ha állhatatosan imádkozol, minden 
ráfordított perced megtérül. Az ószövetségben is mondaniuk kellett valamit a pap elıtt. 

Használd ezt mintaként és mondd el hittel az átadott tizeded felett az 5Mózes 26,1-11 
alapján: Elveszett voltam, de segítségül hívtam Jézus nevét és Te meghallottad kiáltáso-
mat. Megszabadítottál a sötétség erejétıl és hatalmától, s átvittél engem a Te drága 
Fiad országába. Most Jézushoz, mint Uramhoz és Fıpapomhoz viszem javaim szent 
részét, és ezzel tisztellek meg Téged. Hálát adok, hogy már nem vagyok elveszett! Azért 
az örökségért jöttem, amelyrıl az Úr megesküdött, hogy nekem adja! Hálát adok, hogy 
bevittél bennünket a tejjel és mézzel folyó földre! Atyám, azon a földön állok most a 
mindenható Isten országában, amelyet Tıled kaptam Jézus Krisztusban. Örvendezek 
mindabban a bıkező áldásban, amit rám és hozzátartozóimra kiárasztottál. Ámen!  

NÉHÁNY IGEHELY — A Példabeszédek 3,9-10 Bıvített fordítása egyértelmően rá-
mutat a gazdagság lelıhelyére: „Tiszteld az Urat a te tıkédbıl, és a tisztességes 
munkából származó jövedelmedbıl, és minden bevételed elsı gyümölcsébıl. Így 
telnek meg bıven tárházaid, és kádjaid új bortól túlcsordulnak.”  

Az Evangélium munkatársai — viszonzásképpen az Örömhír megosztásáért — megér-
demlik a bérüket. A „Jézus munkacsoport” tagjaitól nem illendı megvonni az ellátást. 
Sıt, a jól teljesítı elöljárók kétszeres megbecsülést érdemelnek. (1Tim. 5,17-18) Eze-
ket a Galata 6,6 az Egyszerő fordítás szerint így foglalja össze: „Akit pedig az Isten 
beszédére tanítanak, az viszonozza ezt a tanítójának: adjon neki abból, amije van.”  

Pál apostol több versen keresztül taglalja (1Kor. 9,7-14), hogy a gondozásért (élel-
mezés, körmölés, nyírás) viszonzásképpen a nyája eltartja a juhászt (hús, tej, gyapjú). Ez 
hasonlóképpen a szellemiekre is igaz. Az Úr rendelése szerint Isten szolgálói szellemi 
eledellel táplálják az Úr nyájait, akik fizikai szinten biztosítják a szolgálatok mőködését.  

A GYAKORLATBAN — Miután megértést kaptunk a szívünkben a tizedrıl, a követ-
kezıképpen járunk el. Jövedelemnek tekintjük mindazt, ami növekményként jelentkezik 
az anyagi életünkben. Elsıként elkülönítjük ezekbıl az Úrhoz tartozó szent részt, majd 
havonta abba a perselybe helyezzük, ahol a szellemi táplálékot kapjuk. (Mát. 10,10)   

Ha az Úr által elrendelt szellemi táplálási vonalon kívül olykor mást is igénybe veszek, 
oda nem tizedet, hanem adományt adok. Így támogattam például egy online Biblia web-
oldal mőködését. A továbbiakban a tized feletti befektetési módokkal foglalkozunk. 

 
A

 t
iz

e
d
fi

ze
té

s 
ki

vá
lt

sá
gá

va
l 
az

 Ú
r 

m
e
gt

an
ít

ja
, 

h
og

ya
n
 t

ar
th

at
ju

k 
h
at

é
ko

n
ya

n
 a

z 
e
ll
e
n
ır

zé
sü

n
k 

al
at

t 
az

 a
n
ya

gi
 é

le
tü

n
ke

t!
 

A tizedfizetés egyértelmően  
a mi érdekünket szolgálja! Angyali  

hírnökök 

Mennyei 
hírcsatorna 


