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KERESZTÉNY HÍREK  
 

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL 
�Március 21. szombat, 14 óra – Som, Közösségi Ház – Labát Istvánné nyitó evangelizáció 
�Április 18. szombat, 12 óra – Siófok, Hotel Ezüstpart – Jim Sanders szolgálat  
   Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el a gyógyító összejövetelre! 

 

ÉTELÁLDÁS — A római katolikus és az ortodox keresztény világban a legtöbb helyen 
keresztet rajzolnak a kenyérre, az ételre fogyasztás előtt. Orosz kutatók most azt állít-
ják, hogy kísérletileg sikerült bizonyítaniuk a kereszt jelének csodás hatásait. A szakem-
berek szerint a hívők által alkalmazott áldás megtisztítja az ételt és a vizet a bakteriális 
hatásoktól. „A kereszt jelének fizikai felidézése étkezések előtt egy nagyon mély ter-
mészetfeletti értelemmel bír. Emellett egy praktikus dologról van szó, az étel megtisz-
tításáról. Ez egy nagy csoda, és minden nap megtörténik.” — mondta Anglina Malakhovs-
kaya fizikus. A szakember 10 éve tanulmányozza a kereszt jelének erejét, és azt állítja, 
hogy a keresztvetés és fohász után a víznek megváltozik a bakteriális összetétele. A 
kutatók az imádság és a kereszt jelének hatását tanulmányozták olyan folyóvizek, kút-
vizek és tóvizek esetében, amelyek kórokozókat tartalmaztak. A vizsgálat kimutatta, 
hogy a fohász és a kereszt jele hét, tízszeres, sőt ezerszeres mértékben csökkentette a 
káros baktériumok arányát. Így nyer tudományos alátámasztást Isten Igéje. (Luk. 24,30. 
1Tim. 4,4) Ez rávilágít arra, hogy milyen hatékony a hívők áldása, bármely területen is 
alkalmazzák azt! Forrás: http://filantropikum.com/ez-tortenik-ha-keresztet-vetsz-az-etel-folott/  

  

EGYESÜLETÜNK HÍREI — A Házasság Hete prog-
ram keretében 4 helyszínen hangzott el üzenet azzal 
kapcsolatban, miként lehet megszabadulni a függősé-
gekből Isten kegyelme által. A múlt év végén második 
kiadásban megjelent „Békevár” könyvünk 2. kötete a 
házasságban előforduló problémák megoldására igen 
hatékony mentőöv. Az előző évi két pályázatunk el-
számolása megtörtént. Az idén is tervezünk forrásokat 
megpályázni a működtetésre és a készülő 3. kötet kia-
dására. Elismertségünk két fő mércéjének tekintjük a 

Könyvtárellátóval és a Családsegítővel való együttműködést: www.frigyklinika.hu/konyvek/   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Minden szem meglátja Őt! 

      
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2015. március 

 

A TITOKZATOS SMITA 

  

„A hetedik esztendő végén elengedést [šamittáh] művelj. … Minden kölcsönadó em-
ber engedje el, amit kölcsönadott az ő felebarátjának…” — 5Mózes 15,1-2 

Az utóbbi időben a világot mind erősebben foglalkoz-
tatják a végidők eseményei. A laikusok ugyan világ vé-
géről beszélnek, de az Írások szakértői szerint valójában 
egy bibliai időkorszak — a kegyelem korszaka, más né-
ven a gyülekezeti kor — fog lezáródni nagyon rövid időn 
belül. Égi és bibliai jelek figyelmeztetnek erre, de saj-
nos sokan teljesen figyelmen kívül hagyják ezeket.  

ÉGI JELEK — 2014-ben már volt két holdfogyatkozás. 
De 2015. folyamán két nap- és két holdfogyatkozás is 
küszöbön áll. A napfogyatkozás háborút jelent a világ-
nak. A négyes vérhold komoly jel az égen, s ez mindösz-
sze háromszor fordult elő a történelem során. A négy 
jelenség különlegessé teszi az idei évet, mivel szeptem-
berben az utolsó Smita következik. Az idei első esemény-
sor március 20-án egy napfogyatkozással kezdődik, majd 
ezt április 4-én egy holdfogyatkozás követi. Ez utóbbi a 
zsidóság páska ünnepével esik egybe, amelyen a szent 
vér kiontásáról emlékezik meg Isten választott népe.  

Az év első égi jelensége március 20-án egy teljes napfogyatkozás lesz, amely a sark-
vidéki tengereken járja körbe Grönland keleti partjait. A részleges napfogyatkozást le-
het majd látni Európában, Afrika északi területén, Oroszország nyugati felén, a Közel-
Keleten és Ázsia középső régióiban. Hazánkban a közel 60%-os fogyatkozás a délelőtti 
órákban lesz megfigyelhető. Az április 4-i rövid ideig tartó teljes holdfogyatkozás ha-
zánkból nem lesz észlelhető. Észak-Amerika nyugati fele, a Csendes-óceán szigetei, 
Ausztrália, Új-Zéland és Ázsia keleti részének lakói lehetnek szemtanúi a vérholdnak. 

FÖLDI JELEK — Az égi jeleken túlmenően a Smita jelenségre is szükséges figyel-
meznünk, mint egy ősi rejtély megnyilvánulására! A héber időszámítás 7 éves időciklu-
sokon alapszik. A 7 évenkénti szombatévet a rabbik úgy ejtik: Smítáh. A Smita a 7-es 
szám körül forog. A šamittáh héber szó „A hírnök” című könyvben Semita szóként 
olvasható. Ez a könyv egy híres — Krisztusban újjászületett és Szellemmel teljes — rabbi 
tollából származik. Bővebb információ a Smitáról: http://www.bzsh.hu/a-smita-ev/  

A Smita jelentése: eltörlés, elengedés, szabadon bocsátás, megpihenés. (Móz. 15,1) 
Tehát minden hetedik év a helyreállítás, a felszabadítás éve volt. Az izraeliták a hete-
dik év törvényét Mózesen keresztül kapták. E szerint a hetedik évben szombati nyugo-
dalma legyen a földnek. (2Móz. 23,11) Így egy évig parlagon maradt a föld. Továbbá a 
hitelező engedje el mindazt, amit kölcsönadott. (5Móz. 15,2) Ez a gazdasági területet 
érintette. Mindezeknek 7 évente a héber naptár utolsó napján, Elul hónap 29-én kellett 
megtörténnie. A mi időszámításunk szerint ez többségében szeptemberre esik. 
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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) 

BIBLIAÓRÁK — SÁGVÁR: Ált. Iskola, hétfő 17.45; NYIM: Kultúrház, péntek 17.30;  
(Szervezés alatt — SOM: Közösségi Ház, vasárnap 15:45) 

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 a megáldása az élet lehetőségével! 

 

JJuuttaa  ––  HHáázzaassssáágg  HHeettee  
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AZ UTOLSÓ SZOMBATÉV 
 

„Hat esztendeig vesd be a te földedet és takard be annak termését. A hetedikben pedig 
pihentesd azt… Ekképpen cselekedjél szőlőddel és olajfáddal is.” — 2Mózes 23,10-11  

A Jóisten a Smitát áldásnak 
szánta, hogy a munka fáradal-
maitól megpihenő ember köze-
lebb kerülhessen a Teremtőjé-
hez. A nép akkor a gazdagságot 
hajszolva kirekesztette Istent 
az életéből. E törvény megsze-
gői kivonták magukat az áldás 
alól, és átok alá helyezték 
saját magukat. Mivel a bibliai 
időkben nem tartottak meg 70 
szombatévet, ennek következ-
tében 70 évi babiloni fogság 
következett, ami alatt a föld 
pihent. Az izraeliták számára 
további 7 év ítélet van hátra a 

Smita megszegése miatt, de ez nem érinti a Krisztusban levőket. Felmerül a kérdés, 
hogy vajon mit várhatnak azok a most élő emberek, nemzetek, akik ma is ugyanúgy 
kizárják Istent a mindennapjaikból, a családból, a politikából, az oktatásból?  

JUBILEUMI ÉV — A hétszer hétéves időciklusokat 50 évenként a jubileumi esztendő 
követte. Az Írások szakértői az utolsó jubileumi esztendőt 1994-re teszik. Hét évvel 
később a 2001-es szombatévben egy egész tragikus eseménysor vette kezdetét. A 
szeptember 11-i ikertornyok elleni támadás utórezgéseként rá egy hétre összeomlott 
a világgazdaság. A 2008-as szombatév utolsó napján bekövetkezett gazdasági össze-
omlást is a 2001. szeptember 11-i események indították el.  

Mindkét válság a Smita elvéhez kötődik és ugyanazon a napon történt, Elul hónap 
29-én, a 7 éves héber naptári ciklus utolsó napján. A 2001. és a 2008. évi két esemény 
kibogozhatatlanul összefonódott, 7 év eltéréssel. Amerika két legnagyobb tőzsdei zu-
hanása ugyanazon a bibliai napon történt, amelyet a Szentírás által meghatározott 7 
év választ el egymástól. Valójában az első tőzsdecsőd napján lettek elhintve a máso-
dik összeomlás magjai. Egy másik párhuzam is felfedezhető: ez az ószövetségi temp-
lomrombolás és az USA elleni csapások között rejlik. 

UTOLSÓ SMITA — A jelenlegi Smita ciklus utolsó napja 2015. szeptember 13-a, s 
másnap kezdődik a zsidó újév. A vészjelzések és a körvonalazódó vészjósló események 
alapján szinte biztosra vehető, hogy ez év őszén ismét súlyos eseményekkel szembe-
sülhet a világ. Egy neves bibliaiskola tanára, Gordon Lindsay ugyanis azt tanította, 
hogy Istennél a bibliai időkorszakok váltásánál — az egyik korszakból a másikba való 
átlépésnél — soha nem volt háromszor 7 évnél (azaz 21 évnél) hosszabb átfedés.  

Ha az utolsó jubileumi évhez, 1994-hez hozzáadunk 21 évet, akkor a 2015-ös eszten-
dőhöz, az utolsó Smitához jutunk el! 1994-ben volt az első nagy esélye annak, hogy Jézus 
visszajön az övéiért. A bibliai alapelvek szerint az Úr a szombatévekben jöhet vissza, ami 
1994-et követően 2001, 2008, 2015. Ekkor Ő magához veszi megóvásra az újjászületett 
hívőket, s ezzel záródik majd le a gyülekezeti korszak. Ezt követően kezdődik el a 7 éves 
ítélet, amiből az Úr kiragadja a krisztusi hitre jutottakat erre az időszakra.  

SMITA ÉS ELRAGADTATÁS 
 

„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az ég-
ből… Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a fel-
hőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben… — 1Thessalonika 4,16-17 

A Biblia tanítása szerint Jézus a Vőlegény, a Gyü-
lekezet (a globális Egyház hívei) pedig a Menyasz-
szony. A mennyben már készülnek a menyegzői va-
csorára, ahová mindazok hivatalosak, akik befogad-
ták a szívükbe Jézus Krisztust és ezáltal a belső em-
berük újjászületett. Rohamosan közeledik az a pilla-
nat, hogy megláthassuk azt, aki a hitünk Kősziklája! 

JÉZUS JÖN! — Az Úr megígérte, hogy visszajön 
Isten újjászületett gyermekeiért, és 7 évre magához 
veszi Krisztus Testét, hogy megőrizze őket a 7 éves 
megpróbáltatástól. Ennek előképe Noé bárkája volt, 
amely által igaz lelkek menekültek meg. Az Úr ma is 
több engedelmes ‘edényén’ keresztül üzeni a világ-
nak, hogy hamarosan visszajön! Például Jézus Jesse 
Duplantist már 1998-ban felkérte, hogy közölje az 
emberekkel: Jövök! Maria Divine Mercy próféta is 
kap rendszeresen mennyei üzeneteket 2010-től, ame-
lyek a „Nagyfigyelmeztetés” néven ismeretesek.  

Ezt mindenkinek nagyon komolyan kellene vennie, mert 2015. szeptembere Jézus 
megjelenésének egy újabb lehetséges időpontja, amire a Gyülekezet (globális Egyház) 
jelenleg vár! Az elragadtatás olyan horderejű esemény lesz, amely az egész világ vala-
mennyi szegmensére ki fog hatni. Az elragadtatás a hívők számára hatalmas öröm, a vi-
lágban élők számára pedig óriási katasztrófa. Látod-e közelegni Jézus megjelenését és 
ezzel együtt a gyülekezeti korszak végét? Naptár: http://calendar.zoznam.sk/jewish_calendar-hu.php  

ISTEN IDŐZÍTÉSE — Jézus megjelenésével kapcsolatban több hívő is a Máté 25,13 
versére hivatkozva állítja, hogy annak idejét (napját és óráját) nem lehet tudni. Ennek 
értelmezésében is fontos alapszabály, hogy megvizsgáljuk: ki beszél, mit mond, kinek 
szól, és mely időkorszakra vonatkozik. Tudni kell, hogy a zsidó időszámítás a holdnap-
tárhoz igazodik, nem pedig az általunk használt Gergely kalendáriumhoz. Jézus idejé-
ben két tanú egybehangzó véleménye alapján csak két nappal korábban lehetett tudni, 
hogy mikor érkezett el az ünnep és a kürtök megfújásának ideje. Ez a vers az ünnepek 
meghatározásával kapcsolatos, a görög szöveg nem hivatkozik Jézus jövetelére. A kür-
tök bizonyosan megszólalnak ez év szeptember 14-én, a zsidó újév napján, de az egye-
lőre nyitott kérdés, hogy akkor Isten gyermekei itt lesznek-e még a földön. 

Gordon Lindsay bibliatanító álláspontja szerint pontosan lehet tudni Jézus megjele-
nésének időpontját. A zsidóságnak is tudnia kellett volna, mert a Mester nem intette 
volna meg őket ezzel kapcsolatban. (Mát. 16,3) Ezen oknál fogva az időkorszakokról, a 
rendelt időkről Pál is szükségtelennek tartotta a tanítást. (1Thes. 5,1) Ennek egyetlen 
oka lehet csak, hogy Isten Szelleme az újjáteremtett hívőkben lakozik, s Ő azt jelenti 
meg, amit hall az Atyától. (Ján. 16,13) S ez természetesen vonatkozik a bekövetkezen-
dőkre is. Egy biztos, a hívőknek minden pillanatban készen kell állniuk Jézus megjelené-
sére, és vigasztalniuk, bátorítaniuk kell egymást azzal, hogy ez az ő javukat szolgálja! 
(1Thes. 4,18) Később van, mint gondolod! Jézus jön! Jézus él és hamarosan visszatér!  

A Smitában van az időzítés rejtélye és kihatása! 
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