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KERESZTÉNY HÍREK  
 

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL 
�Október 5. vasárnap, 15 óra – Tab, Művelődési Ház – Varga István evangélista  
   Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el a gyógyító összejövetelre! 

 

A MÁSODIK VÉRHOLD — Alig telt el fél év és 2014. október 
8-án jön a második teljes holdfogyatkozás, amely a Csendes-
óceán térségében lesz látható. A közel 3 óra 20 perces vérhold 
annak következménye, hogy a Föld árnyéka a Holdra vetül. Ez az 
égi jel Izrael szukkot (lombsátrak) ünnepének előestéjén tűnik 
fel. A 7 napos szukkot őszi aratási örvendezést örök ünnepnek 
rendelte a Mindenható Izrael számára, amellyel az Egyiptomból 

való kiszabadulásra emlékeznek meg. Ez a vérhold is Isten üzenetét hordozza. A szukkot 7 
napos ünnepe párhuzamba állítható azzal a 7 esztendővel, amit Isten gyermekei a menny-
ben fognak eltölteni a Bárány menyegzői vacsoráján. Nincs már messze az az idő, amikor 
eljön a Vőlegény a Menyasszonyáért! Ezt nevezi a Biblia a szentek elragadtatásának. Hét 
esztendőn keresztül ünnepelünk az Úrral, utána visszajövünk Ővele. De a világ sajnos 
ugyanúgy ma sem figyel az égi jelekre, mint Noé idejében: „Amiképpen pedig a Noé nap-
jaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.” (Mát. 24,37) Pedig bölcs dolog 
lenne fókuszba állítani Isten szent időzítéseit és a bibliai időkorszakokat a jövő tervezé-
sekor. Az elkövetkezendő évben két nap- és két holdfogyatkozással ad üzenetet az Úr a 
jelen bibliai időkorszak — a gyülekezeti kor — közelgő lezárására.  

 

IMA A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKÉRT — Áldott legyen az Isten, mert Ő változtatja 
meg az időket; ledönt és felemel királyokat (vezetőket); ád bölcsességet és tudást. 
Köszönjük, Atyám, hogy Te olyan vezetőket adsz nekünk, akik igazságosan, Isten félelmé-
vel uralkodnak az emberek felett. Megvallom, hogy a helyhatósági választások során azok 
kerülnek hatalmi pozícióba, akik a Te akaratod szerint valók, mert őket kedvessé teszed a 
választópolgárok előtt. A nem odavalókat pedig félreállítod az útból. A Jézus nevében kiá-
rasztom a kijelentés, bölcsesség, józan ész és tisztánlátás szellemét a szavazók felett, 
hogy a Te útmutatásodra hagyatkozva voksoljanak. A Jézus hatalmas nevében, megkötöm a 
sötétség minden erejét, a megtévesztés szellemét, hogy döntéshozatalkor semmi és senki 
ne tudja rossz irányba befolyásolni az embereket. Ámen. (1Tim. 2,1-2) 
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JÓL FONTOLD MEG, MIRŐL GONDOLKODSZ! 

 

„Mert amiként az ember gondolkodik magában, olyan is valójában…” — Példabeszédek 23,7   
FÓKUSZBAN — Ha a Biblia ígéretein kezdesz el 

gondolkodni, akkor egyre jobban betöltetnek a szük-
ségeid. Amiről gondolkodsz, az fogja meghatároz-
ni, hogy mit tudsz elfogadni Istentől, s mi tud meg-
nyilvánulni az életedben! Ragadd meg azt, amit 
Isten kegyelme Jézus által már elérhetővé tett. A 
gyógyulás, szabadulás, bőség már két évezrede letét-
ben van, neked csak birtokba kell venned! Istent nem 
kell rávennünk arra, amit már megtett a megvál-
tásban. Meg kell értenünk, hogy miként fogadhatjuk 
el és hozhatjuk valóságba az ígéreteket, áldásokat. 
Nem mindig ismerjük fel, hogy egyes tetteink rövid-
zárlatot okoznak és megállítják a megnyilvánulásokat. Figyelj a látszólag jelentékte-
lennek tűnő területekre is, mert a „kis rókák” sok kárt okozhatnak. 

NYITOTT SZÍV — Az Isten iránti érzékenységet meghatározza a megszentelt, világtól 
elkülönített élet, valamint az Igének való elköteleződés. Ez egyidejűleg azt is szüli, 
hogy lezárja a sötétség kapuit. Az Istennel megegyező gondolkodás segít abban, hogy 
címzettje legyél az áldásoknak! Igei gondolkodással jobban tudsz fókuszálni arra, amit 
Isten tett és mondott, s a szíved nyitva lesz az ígéretek befogadására majd megvaló-
sulására. Ha folyton az Igére fókuszálsz, akkor nyitott leszel Isten Beszédére. De amen-
nyiben elhanyagolod az Igét, akkor a szíved megkeményedik és lezárja az áldások útját. 
Ezért ne mellőzd a gyülekezetbe járást, mert annyira elszokhatsz tőle, hogy bezáródik a 
szíved. Az istentisztelet alatt ne más foglalkoztasson! Ha engeded, hogy a világi dolgok 
megzavarjanak, akkor nem az ígéretekre fogsz tekinteni, nem isteni módon fogsz gon-
dolkodni, s ezzel megnyitod magad a sötétségnek, a kételkedésnek. De nem képes olyan 
dolog megkísérteni, amiről nem gondolkodsz! Vigyázz, mert mindazt, amit figyelmen 
kívül hagysz, arról nem is fogsz gondolkodni és így a szíved abba az irányba bezáró-
dik! Többek között: Isten munkái, adakozás, tanítás hallgatás, házastárs, stb.  

KIIGAZÍTÁS — Isten királyságának működtetéséhez az elméd a startgomb. Arra össz-
pontosíts céltudatosan, amit szeretnél elérni, mert amit a középpontba helyezel, az 
valósul meg! Ilyen módon olyan pozícióba kerülsz, ahol képes vagy elfogadni Jézus be-
végzett munkáját. Soha ne a hiányon gondolkodj, hanem valld meg, hogy bőséges el-
látásod van Krisztusban. (Fil. 4,19) A kiigazítás mindenkinél szükséges. Egy rakéta pá-
lyáját is korrigálják és a számítógépek programjait is folyton frissítik, felülírják. Légy 
hajlandó naponta lefuttatni a gondolkodásod kiigazítását. (Fil. 4,8) Olyan lesz a csalá-
dod és gyermekeid élete, amilyennek a lelki szemeiddel látod. Rossz helyzetben is a 
Biblia szerint gondolkodj, mert az ígéret az elméd szűrőjén tud bejönni az életedbe. 
Adj hálát mindazért, amid van, mert ezzel kezdeményezed a szaporodás csodáját! S ha 
folytatod a hálaadást, akkor szembesülni fogsz annak az eredményével.  -bf-  

 
Eg

y 
do

lo
g 

fe
lé

 ú
gy

 f
og

 m
eg

n
yí

ln
i 
a 

sz
ív

e
d,

 h
a 

el
ke

zd
e
sz

 g
on

do
lk

od
n
i 
ra

jt
a,

 e
z 

h
it

et
 é

b
re

sz
t,

 m
aj

d
 a

z 
ki

m
on

dv
a 

m
e
gv

al
ós

u
l!

 

 

 

JÉZUS AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?  
AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSE: Ki az életed Ura?  

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 Megvál-
tóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást 
és üdvösséget nyertem! Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10) 

TANULJUNK EGYÜTT A SIKERES ÉLETÉRT! — ÁDÁND: Kultúrház, vasárnap 15.00;  
NYIM: Önkormányzat, péntek 17.30; SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17.45 

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 az élet lehetőségével való megáldása! 

Arra leszel nyitott, amire fókuszálsz! 

A sikered kulcsa: 
egyfolytában az Igéről 
gondolkodj! (Józs. 1,8) 
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A HIT HASZNÁLATBAN – 8. A hit megvallása 
 

„Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek 
Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” — Zsidó 4,14 

A hitetlenségnek van egy igen hatékony ellenszere, 
ne a legyőzöttség szavát szóld! A hitmegvallásaid által 
szabadítsd fel az Igén alapuló hitedet, ami ki fogja szorí-
tani a hitetlenséget. Nem szabad meggondolatlanul, el-
hamarkodottan beszélni — int a Jób 42,3 verse a Moffat 
fordítás szerint. Tartsd becsben a hitedet, és azt valld 
meg állandóan. A súnemita asszony sem mondta ki, hogy 
meghalt a fia, hanem hitben segítségért sietett.  

RENDÍTHETETLENÜL — A Zsidó levél fenti verse sze-
rint mindig ugyanazt kell megvallani. Ha egyszer egy Igét 
megvallottál, vagy imádkoztak érted valamilyen ügyben, 
akkor azon az Igén állj meg. Ha netán érzésre, látásra, 
hallásra tekintenél, akkor ezáltal be tud lopózni a hitet-
lenség, s el tud tántorítani az Ige vonalától. Ábrahám 

nem ingadozott, amikor idős korában Isten azt ígérte neki, hogy fia fog születni. Történt 
egy igen fontos dolog, Isten kicserélte a nevüket. Onnantól kezdve, amikor egymást 
szólította Ábrahám és Sára, akkor gyakorlatilag egy hitmegvallást tettek. Mert Ábrahám 
neve azt jelenti, hogy „sok nép atyja”, a Sáráé pedig „sok nép anyja”. Ahogy egymást 
hívták, mindig az ígéret szava hangzott el. Te is az ígéret beszédét szóld! Mintegy 
hétszáz ígéret van a Bibliában az újjászületett szentek számára, így van mit elővenni. 
Mindezekből látható, hogy a birtokunkban levő bibliai hit egy felbecsülhetetlen dolog. 
Ezt nem lehet megvásárolni. Az isteni hit az Ige hallása által épül ki a szellemünkben.  

BIZONYSÁG — Egy bőrrákos asszony imádságot kért a pásztorától. Utána a tanultak 
szerint elkezdte dicsérni az Urat a gyógyulásáért, amit Ő a kereszten már megszerzett. 
A férje ezért leszidta, ismerősei furcsán néztek rá, mert ők a láthatókra tekintettek. De 
mi tudjuk, a szellemi ember nem látásban jár. A hölgy hónapokon át a győzedelmes 
hitében kitartva dicsérte az Urat a gyógyulásáért. Egyszer a tükör előtt megérintette az 
arcát, és a daganat a kezében maradt. Nagy hangon adott hálát az Úrnak! A férje újból 
gúnyolni kezdte, de csakhamar szembesült azzal, hogy valóságot öltött a felesége több 
hónapos hitharca, mert a győzedelmes hitében és a megvallásában kitartott. Ettől senki 
nem tántorította el. A hitünket gyakoroljuk akkor, amikor még a valóságba jövetel 
előtt megvallásokat teszünk és örvendezünk. Ilyenkor nem hazudozunk, hanem a hi-
tünket gyakoroljuk, s azt a magot öntözgetjük, amiért valaki korábban imádkozott. Így 
adunk a magnak növekedést, hogy gyümölcsöt teremhessen. Nagyon fontos az ima és a 
válasz valóságba jövetele között folyamatosan hálát adni és dicsérni Istent a kereszten 
bevégzett művéért, továbbá hitmegvallást tenni. A hit csúcspontja a megvallás, mert 
ha már kézzelfoghatóvá vált a dolog, akkor nincs szükség a hitre. 

NAGYÁGYÚ — Az Ige a létünk mértékadó eleme, az életünk meghatározója, ami 
az igei megvallások szintjére képes emelni bennünket. Ha az életünk bármelyik terü-
letén javítani szeretnénk, akkor az igei megvallásokat kell mind gyakrabban megtenni, 
és az életünk szintje fel fog oda emelkedni. Leszögezhetjük, hogy a hitünk rendszeres 
megvallása egy igazi nagyágyú! Ahogy a Zsidó levél 4,14 verse írja, mindig ugyanazt 
kell kimondanunk, soha nem eltérve a hittől, mert így tudunk abban a győzelemben 
járni, amit Krisztus megszerzett a számunkra a kereszten.    -bf- 

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL 
 

Örülök, hogy a következő bizonyságommal támogathatom 
a Krisztus Szeretete Egyházat. Habsburg Mihály Főherceg Úrral 
és feleségével, Christiana Főherceg Asszonnyal nem először 
találkoztam a szervezésem alatt álló nagy jótékonysági kon-
cert kapcsán, amely felett a Főherceg Úr örömmel elfogadta 
a Fővédnök tisztséget. Mivel a Főherceg Asszony éppen  Buda-
pesten tartózkodott a magyar nyelvórái(!) miatt, így most mi 
ketten találkoztunk a megbeszélés okán egy híres pesti hotel-
ben, ahol régi ismerősként átölelve üdvözölt. A jótékonysági 

gálakoncerttel kapcsolatos hivatalos témák után még jutott időnk más témákra is. 
Boldogan mesélte — amit a magyarok a médiákból tudhatnak —, hogy férjét kérték fel 
az osztrák Máltai Szeretet Szolgálat nagyköveti feladatainak ellátására. Nehéz szívvel 
hárította el, hiszen akkor nem maradna ideje Magyarországra és főleg szeretett Pest-
jükre jönni. Ezt megtudták a magyar Máltai Szeretet Szolgálat vezetői, és felkérték, 
hogy eme magas szintű feladatot itt, Magyarországon töltse be.  

Utána még az Istenbe vetett hitről beszélgettünk, ami Christiana Asszony életében 
rendkívül fontos szerepet tölt be. Büszke a nevére, Christiana-ra, ami latin nyelven a 
„keresztény asszony”-t jelenti. Ezenkívül elmondta még azt is, hogy  az egyik gyerme-
kük is a papi hivatást választotta. Elmeséltem neki, hogyha olykor Magyarországon va-
gyok, próbálok időt szakítani arra, hogy a Krisztus Szeretete Egyház gyülekezeti alkal-
mára, Szántódra ellátogassak, ahol katolikusként  is mindig  feltöltődök. Mosolygott és 
meggyőződéssel ezt mondta: — Igen, már hallottam a Krisztus Szeretete Egyházról, és 
tudom, hogy ez a gyülekezet nem szekta!!! 

Említettem az értékes imákat, amelyeket a politikusokért mondunk a gyülekezet-
ben, hogy azok a magyar nép jólétéért, előrejutásáért  dolgozzanak, hassanak! Így di-
csérte az ötletet: — Jó, hogy van még hely, ahol erre is gondolnak! Megkérdeztem, 
átadhatok-e egy üdvözletet Főherceg Asszonytól? Válasza: — Nagyon szívesen, egy ilyen 
közösséget készséggel üdvözlök, ha efféle nemes célok vezetik! A szántódi gyüleke-
zetnek lelkesen beszámoltam erről a találkozásról, főleg a Krisztus Szeretete Egyháznak 
szóló őszinte üdvözletről, dicsérő szavakról, ami számomra nagy örömet okozott.  

E levelemben szeretnék köszönetet továbbadni a németországi Kölnből a hatékony 
imával való segítségetekért. Tavasszal megtudtam egy baráti házaspártól, hogy nővé-
rük  teljesen váratlanul rosszindulatú agydaganat elkeserítő diagnózisát kapta meg, és a 
családja lassan-lassan búcsút vesz tőle a chemotherápia kezelése alatt. Hogyan segít-
hetnék én a magam részéről? Mint ilyenkor mindig, hívtam a KSZE  pásztorasszonyát 
Szántódon, és kértem H.-ért reményhozó imát. Most, hogy néhány hónapos koncert-
körutamról visszatértem Németországba, arra gondoltam, vajon milyen szomorú hír fog 
várni?! De egy örömteli levél fogadott! H. daganata 50%-
kal visszafejlődött! Az őt kezelő professzorok nem értik, mi 
történt. H.-nak újra tervei vannak, reménykedik. Mi tudjuk, 
hogy ez a jobbulás nem a véletlen műve… Ez „föntről” jön! 
Köszönjük segítő imátokat. Az Úr gazdag áldását kérem a 
Krisztus Szeretete Egyház hívőire! — K. J. Göttingen 

(A Németországban élő K. J. magyar énekesnőt még szántódi al-
polgármesterként ismertem meg egy évtizede. Ez a bizonyság felké-
résre készült, miután elhangzott a szántódi gyülekezetben. — Szerk.) 
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Habsburg Mihály 
Főherceg 

Christiana 
Főherceg Asszony 


