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KERESZTÉNY HÍREK  

 

CSODA TÖRTÉNT: ÉLEK! — A közismert Dr. 
Czeizel Endre ateistaként hónapokig küzdött 
az életéért a kórházban. Miután szembesült a 
gyógyíthatatlan betegséggel, majd az isteni 
gyógyulásával, elkezdett másként látni, és hívő 
emberré vált! A kitartása egyben egy üzenet: 
harcolni kell a halál ellen, mert azt látta a kór-
házban, hogy azok, akik feladták, soha többé 
nem tértek haza. Ő elhatározta, hogy élni fog. 
A kemoterápia gyógyhatása ugyan elmaradt, 

de egyszeriben a csontvelő elkezdett egészséges sejteket termelni és így a vérképe 
gyorsan helyreállt. Isten egy csodában részesítette, ami gyökeresen megváltoztatta őt. 
(Meggyőződésem, hogy ebben nagy szerepe volt a háttérből felbuzgó ima erejének — 
szerk.) A genetikus-professzor számára furcsa volt, hogy az embert mennyire képes be-
folyásolni egy ilyen esemény. Nem érti a történteket, mert ismeretei szerint meg kel-
lett volna halnia, de most tünetmentesen él. ”Eddig ateista voltam, de elkezdtem hinni 
a Mindenható Istenben. Úgy tűnik, a Jóisten most még nem engedett elmenni.” — 
nyilatkozta. A csoda arra késztette, hogy higgyen a Teremtőjében. Esténként a Minden-
hatóhoz fohászkodik, megköszönve az egészségének helyreállítását.   Forrás: Internet 

 

DÖBBENETES VALLOMÁS — A világhírű magyar idegtudós, Prof. Dr. Freund Tamás nyi-
latkozata gyorsan terjed a világhálón. Megdöbbentő, amikor a fizikai világ kutatói mé-
giscsak eljutnak a „finomabb szintű” dimenzió világába és Istenről kezdenek el beszélni. 
Az agykutató azt a szervünket vizsgálja, „amelyen keresztül a lelkünk megnyilvánul”. Idé-
zet a kutató szavaiból: „Nincs abban semmi különös, ha egy tudós istenhívő. Inkább ab-
ban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, 
szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, kül-
detése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyre a természettudomány sohasem fog választ 
adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne 
lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?”  Forrás: www.szeretlekmagyarorszag.hu  

 

BEHARANGOZÓ — Február 8-15. között kerül megrendezésre a „Házasság Hete” orszá-
gos program, amelyhez az Egyesületünk ötödik alkalommal csatlakozik. www.hazassaghete.hu  
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A HÁLAADÁS MŰVÉSZETE 

  

„Mindenben [körülményektől függetlenül, minden helyzetben] hálákat adjatok; mert 
ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban tihozzátok.” — 1Thessalonika 5,18   

A HÁLAADÁS EGY ÉLETVITEL! — Ha van 
valami, amire időről-időre emlékeztetni kell 
magunkat, az a hálaadás fontossága és ér-
téke. A hálaadás egy életvitel, amely be-
zárja az ajtót az ellenség támadásai előtt, 
és kinyitja az ajtót Isten áldásai előtt! 
Amikor hálásak vagyunk, tele vagyunk kö-
szönettel és megbecsüléssel a felénk kifeje-
zett jóságért. A hála ellentéte a hálátlan-
ság, ami a megbecsülés és a köszönet hiá-
nyát mutatja. A hálátlan magatartásból fa-
kad a morgolódás és panaszkodás. Míg a panaszkodás legyengít, a hálaadás megerősít. 

ISTENNEK NYISS AJTÓT! — Az Igének sok mondanivalója van a hálaadásról. Az egyik 
legfontosabb az, hogy a hálaadás nem javaslat, hanem útmutatás, tanács, irányelv. Min-
den helyzetben adjunk hálát Jézus Krisztus nevében az Atyának. (Ef. 5,20) „Őáltala 
vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő Nevéről vallást tevő aj-
kaknak gyümölcsét.” (Zsid. 13,15) Az Igékből világosan kiderül, Isten akarata az, hogy 
mindig, minden körülmények között hálát adjunk Neki. Az is az akarata, hogy mindene-
ket (az Ő elleni) zúgolódás, panaszkodás és versengés nélkül cselekedjünk (Fil. 2,14). Ez 
nem azt jelenti, hogy az életünkben minden negatív dologért hálát kell adni. Inkább azt 
jelenti, hogy a negatív körülmények közepette is adjunk hálát az Istentől származó 
megoldásért. A hálaadás nem egy egyszeri esemény vagy olyan valami, amit akkor te-
szünk, amikor a körülményeink csodálatosak. Nem is olyan valami, amit időnként elkez-
dünk, majd abbahagyunk. A hálaadás egy életstílus, a szív pozitív hozzáállása, amit Isten 
kegyelme által tartunk fenn. Míg a panaszkodás a pusztító előtt nyitja meg az ajtót, a 
hálaadás Isten jelenlétének ad szabad utat! (1Kor. 10,9. Zsolt. 100,4)  

A KIUT — Lehet hogy azt gondolod: hogyan lehetek hálás aggasztó körülmények kö-
zepette is? Az az igazság, hogy mindnyájunk életében vannak olyan dolgok, amelyek fe-
szélyeznek, bosszantanak és okot adnak a panaszra. Megtanultam, hogy míg kifogásokat 
keresek a panaszkodásra, csak elhúzódnak a problémáim és megakadok az előrehala-

dásban. Amikor panaszkodtam, folyton benne marad-
tam a pácban. De amikor hálát adtam és dicsértem 
Istent a terhek alatt is, akkor kiemeltettem. A panasz-
kodás olyan, mintha „füttyentenénk” a gonosznak. Ő 
kiskutya módjára azonnal odaszalad, s megnöveli azt a 
nyomorúságot, amire épp panaszkodunk. Ezért kell óv-
nunk gondolatainkat és szánkat a panaszkodástól. Így 
tudjuk távol tartani a bajt. (Péld. 13,3. 21,23)      >>> 
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IRÁNY AZ ÖRÖK ÉLET! CSAK JÉZUSSAL ÉRHETSZ CÉLBA! 
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) 

HITHUSZÁROK KÉPZÉSE! — SÁGVÁR: Ált. Iskola, hétfő 17.45; NYIM: Önkormányzat, péntek 17.30  
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 a megáldása az élet lehetőségével! 

AA  hhiitt  mmáárr  eellőőrree  hháálláátt  aadd  IIsstteennnneekk    
mmiinnddeenn  jjóó  ddoollooggéérrtt,,  aazzoonnffeellüüll  aa  

nneehhéézzssééggeekkbbőőll  vvaallóó  sszzaabbaaddííttáássááéérrtt!!  
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FEJEZD KI A HÁLÁDAT! — Naponkénti célunk 
kell, hogy legyen a hálás szív és a panaszkodás 
kerülése. Ez nem azt jelenti, hogy strucc módjára 
a homokba dugjuk a fejünket, s nem foglalkozunk 
a negatív vagy nehéz dolgokkal. Azt jelenti, hogy 
minden nap az a célunk, hogy amennyire csak le-
het, pozitívak legyünk. Íme néhány ötlet. Próbálj 
meg este úgy lefeküdni, hogy átgondolod mindazt, 
amiért hálás lehetsz. Visszaemlékezhetsz a nap ese-
ményeire, és elgondolkodhatsz azokon a dolgo-
kon, amik mosolyt csalnak az arcodra, és békét 
hoznak a szívedbe. Milyen váratlan áldás ért? Va-
laki talán kedves volt és megbocsátott, amikor va-
lami hibát követtél el. Isten szent védelme miatt el-
kerültél egy balesetet. Isten egy emberen keresz-
tül anyagilag megáldott. Ezek mind példák olyan 

esetekre, amelyek miatt hálásak lehetünk, és ugyanakkor elősegítik a jó éjszakai 
pihenést. Egy másik dolog, amit tehetsz, hogy reggel először arra szakítasz időt, hogy 
mindenért hálát adsz Istennek. A hálaadás előnyt biztosít számodra az ellenséggel 
szemben. Vedd észre, hogy ha gondolataidat és beszédedet nem jó dolgokkal töltöd 
meg, a sátán biztosan negatívumokkal, gonoszsággal fogja teletömködni. 

GONDOLKOZZ CSAK EL! — Tudsz lélegezni? Köszönd meg Istennek az egészséges tü-
dődet. Látsz és hallasz? Adj hálát Istennek látásodért és hallásodért. Tudsz járni? Adj 
hálát Istennek az egészséges lábadért. Jó az étvágyad és van mit enned? Akkor adj hálát 
Istennek a jól működő emésztésedért és az Ő gondoskodásáért. Mindezek lehet, hogy 
jelentéktelen dolgoknak tűnnek, de gondold csak el, milyen lenne az életed ezek nél-
kül. Ha számba vesszük az áldásokat, hamar rájövünk, hogy milyen jó is, hogy vannak. 
Napközben keress olyan dolgokat, amikért hálás lehetsz, és köszönd meg azokat Isten-
nek. Erre gondolt Pál, amikor ezt írta: gondolataitokat irányítsátok arra, ami igaz, 
tisztességes és helyes. Gondolkodjatok arról, ami tiszta, kedves, tiszteletre méltó, 
kiváló és dicséretre méltó. (Fil. 4,8) Ha életcéloddá teszed, hogy gyakorold a hála-
adás művészetét, akkor nagyobb békét és örömöt fogsz tapasztalni.  Forrás: Joyce Meyer 

 

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL 
 

MEGSZŰNT A GYOMORPANASZOM! — Valamikor a nyár folyamán 
véletlenül lenyeltem egy nem emészthető idegen tárgyat. Attól kezdve 
az evés és ivás gyakran nagyon nehezemre esett. Főleg a nyelés okozott 
gondot, mert alig ment le a nyelőcsövemen az étel. Evést követően 
mindig fájt a gyomrom. Emiatt esténként, lefekvés után sokszor fel kel-
lett kelnem, s volt idő, amikor másfél órát sétáltam, annyira nyilallt. 
December 7-én elmentem Szántódra Bereczky Kálmán evangelizációs 
alkalmára, s engem ott az Úr Jézus meggyógyított, teljesen helyreállí-
tott. Hála az Úrnak, most nincs semmi problémám. A Jézus szent nevében áldom az Atyát 
és nagyon hálás a szívem, hogy mindig mindenben megsegít. Dicsőség Istennek!   

A hálaadás már az életem részévé vált. Ebben a Zsoltár 50,14-15 három lépését köve-
tem, amit másnak is ajánlok: 1./ hálával áldozzál az Istennek, 2./ hívd segítségül Őt a nyo-
morúság idején, 3./ Ő megszabadít téged — mondja az Úr Igéje! Ámen! — Magdi  

ISTEN MÁR NEM HARAGSZIK RÁD! 
 

Isten mondja: „Mert [jóindulatomból] megkegyelmezek álnokságaiknak [gaztetteiknek], 
és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.” — Zsidó 8,12 

HORGONYOZZ LE! — Sok újszövetségi hívő azt 
hallja a szószékről és sajnos el is hiszi, hogy Isten 
néha jó, néha pedig gonosz. Vannak, akik úgy tart-
ják, hogyha az ember hibát követ el, akkor Isten meg-
haragszik és a nyakába csördít, megátkozza, egy idő-
re elhagyja, vagy betegséggel sújtja. De ez nagy os-
tobaság, mert homlokegyenest ellentétes az Írások-
kal. Az ilyen hívők kételméjűek és hányódnak a hul-
lámokon, mert soha nem horgonyoztak le Jézus kő-
sziklája mellett. Ők a két szövetség, a törvény és a 
kegyelem között élnek. Abban a kevert üzenetben 
hisznek, hogy Isten örül akkor, ha jól viselkedünk, 
de haragszik és megbüntet, amikor elvétjük. Akik tévesen a cselekedetekben hisznek, 
azok még mindig a törvény alatt élnek, mert saját erőből teljesíteni szeretnének.  

A KÉT SZÖVETSÉG KÜLÖNBSÉGE — Az ószövetségben Isten megkövetelte a megiga-
zuláshoz a helyes cselekedeteket, az újszövetségben viszont gondoskodott arról, hogy 
mi igazzá válhassunk Krisztusban az Ő tisztító szent vére által. Tehát világosan kell látni 
a két szövetség közötti különbséget. Az ószövetségben minden az ember törvény iránti 
engedelmességétől függött, az újszövetségben pedig minden Jézus kereszten bevégzett 
cselekedetétől függ. A törvény követel, de a kisujját sem mozdítja meg annak érdeké-
ben, hogy segítsen az embernek. A kegyelem viszont mindent átadott és beteljesített a 
nevünkben. Jézus a törvényt betöltötte és az ellenünk szóló írást felszögezte a fára, ez-
zel átadta számunkra a kegyelmet, a teljes megváltást. Ez egy bevégzett munka! Ideje 
tudomásul venni azt a tényt, hogy már két évezrede a kegyelem korszakában élünk 
és Isten megbékélt az emberrel a kereszt műve által. (2Kor. 5,19) A Zsidó 8,12 verse 
szerint Isten nem emlékezik meg többé a bűneinkről, ami azt jelenti, hogy részéről el 
van felejtve. Tehát nincs miről beszélni. Az ószövetségi emberek számára a beköszönő 
újszövetség egy meglepetés volt, mert az a kegyelmet szolgáltatta, mégpedig ingyen.  

A TÖRVÉNY ÉS A KEGYELEM ÜTKÖZÉSE — A törvény folyton rád mutat, de a kegye-
lem alatt Jézus önmagára mutat, azt mondva, hogy én mindent megtettem érted a ke-
reszten. Az ószövetségben a nyomaték és a követelmény az ember teljesítményén nyug-
szik. Az újszövetség kegyelme alatt a nyomaték és a követelmény Isten teljesítményén 
áll, ugyanis Ő tett meg mindent a nevünkben. Jézus volt az a személy, aki helyettünk és 
értünk volt a kereszten. A megváltás során ugyanis egy helycsere történt. A keresztény-
ség egyenlő a „bevégezve” kifejezéssel, nem pedig „végezd el”! Mivel Jézus maradék-
talanul elvégezte a megváltás művét, ezért nekünk már nincs mit hozzátenni. Ő mega-
lapította a kegyelem új szövetségét. Isten ma már nem haragszik ránk, mert Jézusra 
terhelte az ítéletet! A kegyelem átadja a megigazulást és mindent beteljesít a te ne-
vedben. Mert Jézus volt a személyes helyettesítőnk a kereszten és Ő mindent elvégzett 
értünk, hogy mi elkerüljük a pokol gyötrelmes helyét, ami majd be lesz vetve a tűznek 
tavába. Jézus mindent beteljesített a kereszten, ezért tudott a fán függve felkiáltani, 
hogy „elvégeztetett!”. Ez azt jelenti, hogy Isten teljesen kiárasztotta a Fiára a harag-
ját. Így lett a bűn eltörölve a mi életünkből. Ha Isten minden haragját Jézusra árasz-
totta, akkor nem maradt Neki több haragja, amit ránk tudna zúdítani!   —bf— 
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ÁÁllddáásstt  hhoozzóó  aannggyyaallookk  


