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KERESZTÉNY HÍREK  

 

SZEMELGETÉS A KÖRNYÉKÜNK KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL  
�Október 15. vasárnap, 15 óra – Fonyód, Kulturális Központ – Varga István evangélista 
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus gyógyít! 

 

CfaN KRISZTUS MINDEN NEMZETÉRT —  
Szeptember 17-én Bret Sipek a CfaN kam-
pányigazgatója — mint a közép-európai 
képviselet vendégszolgálója —, harmad-
ízben jött Magyarországra, és az őszi meg-
beszélésük helyszínéül a Krisztus Szere-
tete Egyház Konferencia-központját vá-
lasztotta. A ságvári gyülekezet is jelen 
volt ezen a dicsőséges napon, és áradt 
ebben a különleges jelenlétben. Bret is-
teni, buzgó tűzzel prédikált, és mi ezt a 

szelet kívánjuk megragadni, vitorlánkba fogni. Izgatottan várjuk Daniel Kolenda buda-
pesti szolgálatát jövő év augusztusában. További infó: http://hu.cfan.org/   

 

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ — A ságvári gyü-
lekezet szeptember 18-án egy rövid megem-
lékezéssel ünnepelte a pásztoruk és felesé-
gének 40 éves házassági évfordulóját, amely 
épp előző nap volt aktuális. A köszöntés el-
hangzása után közös úrvacsorát vettek, majd 
Isten iránti tiszteletük jeleként ajándékkosárral kedveskedtek a hűséges házaspárnak. 

 

40 ÉVE TÖRTÉNT — Billy Graham evangélista először 1977. szeptemberében járt ha-
zánkban, majd 1989-ben a Népstadionban tartott összejövetelt. Szolgálata olyan nagy tü-
zet hozott, hogy rövid időn belül gyökeres változások történtek Közép-Európában. Szemé-
lyes meggyőződésem az, hogy az 1989-ben kiáradt kenet és az imák hatással voltak az 
elveszettek megnyerésében, többek között az én újjászületésemre is. Szintén erre tu-
dom visszavezetni a Krisztus Szeretete Szolgálat alapjainak lerakását 1990-ben. Ör-
vendetes, hogy korábban is csodás szellemi mozdulások voltak az akkori vallásos Ma-
gyarország hitéletében. Most pedig együtt élesztgessük tovább az ébredés lángjait! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Állj meg szilárdan! 

      
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2017. október 

 

A HULLÁMHEGYEK ÉS HULLÁMVÖLGYEK UTÁN! 
 

„És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga ide-
jében, és levele nem hervad el; és minden munkájában sikeres lészen.” — Zsoltárok 3,1.  

HULLÁMZÁS — Mózes könyvében ol-
vashatunk Jákob fiáról, Józsefről. (1Móz. 
39,1-20) Amikor fiatal fiú volt, színes kön-
töst viselt, amit az édesapjától kapott. 
Isten jóindulatát élvezte. Az élete jó volt. 
Az élete „fent” volt. Azután a féltékeny 
bátyjai egy kútba dobták őt. Az élete 
„lent” volt. Eladták rabszolgának és a fá-
raó főemberének, Potifárnak dolgozott. 
Megint „fent” volt. Potifár felesége hazug-
ságot terjesztett róla, ezért börtönbe ve-
tették alaptalanul. Ismét „lent”. Jó volt 
a börtönben lévő emberekhez. Majd a fáraó egész Egyiptom élére állította őt. Ismét 
„fent”. József életében évekig váltakoztak a „fent” és „lent” időszakai, a jó fordulatok 
és a rossz fordulatok, az előléptetetések és a visszaesések. József tudta, ha Istenben 
marad, és nem engedi, hogy a szíve megkeseredjen, akkor Isten újra győzelemre fogja 
vezetni. Nem kezdett el panaszkodni és nem kezdte el kérdezgetni: „Uram, miért tör-
ténik ez velem?” Csak ment előre, és legjobb tudása szerint cselekedett. 

FELEMELKEDÉS — Egy napon fordulóponthoz érkezett, amikor is Isten azt mondta ne-
ki: „Rendben van József. Megtetted a részedet. Bebizonyítottad a hűségedet. Most Én te-
szem meg a részemet. Azt cselekszem veled, hogy ezentúl szilárdan fogsz állni.” Sokszor 
az emberek József életének csak a hullámhegyeit és hullámvölgyeit veszik észre, és azt, 
hogy mindezek közepette végig megtartotta a helyes hozzáállását. Ez nagyon fontos, de 
szeretnék most egy másik dologra rávilágítani József életével kapcsolatban. Szeretném, 
ha észrevennénk, hogy JJóózzsseeff  eelléérrkkeezzeetttt  éélleettéénneekk  aahhhhoozz  aa  ppoonnttjjááhhoozz,,  aammiikkoorr  ffeenntt  vvoolltt,,  ééss  
ffeenntt  iiss  mmaarraaddtt!!  IIsstteenn  mmeeggsszziilláárrddííttoottttaa  ééss  mmaaggaassrraa  áállllííttoottttaa..  AAzz  aazz  IIsstteenn,,  aakkii  kkééppeess  mmaaggaassrraa  
áállllííttaannii,,  kkééppeess  ootttt  iiss  ttaarrttaannii.. Nem kell abban a gondolkodásmódban élnünk, miszerint az 
élet az állandó hullámhegyek és hullámvölgyek változása, és a jót mindig rossz követi. Az 
a dolgunk, hogy megmaradjunk Istenben. Legyünk hűségesek, és mi is el fogunk jutni arra 
a pontra, amikor Isten nemcsak felemel, hanem ott is tart, és egy győzelmes, áldott élet-
re fog vezetni, amit már régóta tartogat a számunkra. Ámen!     Forrás: Joel Osteen 

KITARTÁS — Jézus mindig ugyanaz marad, és ha közelebb húzódsz Hozzá, akkor te 
is Hozzá hasonlóvá válhatsz. (Zsid. 13,8) A legtöbb hívő nem teszi ezt, ezért szenved-
nek olyan sokan kudarcot a hitükben. Az egyik nap az Igén állnak, aztán másnap ellan-
kadnak. Nekünk kitartónak kell lennünk! Ha állhatatosak vagyunk, akkor olyan kijelen-
tést kapunk Istentől, amit soha nem fog meglátni az, aki nem kitartó. Határozd el ma-
gad ma, hogy kitartó leszel. Erő van a kitartásban! Ezért ne légy „egyszer fent, egy-
szer lent” (jojó) keresztény. Maradj az Igében minden nap!  Forrás: Kenneth Copeland 
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AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — AZ ÉLET LEGFONTOSABB IMÁJA!  
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: Általános Iskola, hétfő 17:30 (bejárat a rk. templom felőli oldalon)  
Ságvári és budapesti bibliatanítások: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  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! 

  

 
Az igazak lépései 
nem ingadoznak! 

Zsolt. 37,31 
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6. NAPI KAPCSOLAT ISTENNEL  

 

„Így imádkozzatok: Atyánk, legyen megszentelve a neved! Jöjjön el királyi ural-
mad. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!” — Lukács 11,2–3. EFO 

ALAPELV — A Miatyánk imamintában egy újabb 
alapelvet találunk. A fenti versben Jézus szavai az 
imádság egy újabb titkát fedik fel, mégpedig az 
élő Istennel való naponkénti kapcsolat alapelvét. 
A sikeres imádság megköveteli a napi kapcsolatot 
Istennel! (Zsolt. 141,2) Amikor valakinek a szellemi 
élete hanyatlani kezd, az általában a rendszeres 
imádság hiányára vezethető vissza. Akik lustaság 
miatt csak napi pár percet fordítanak imára, azok 
életében a sötétség erői könnyebben fel tudnak 
lépni. Jézus azt kérte, úgy imádkozzunk, hogy a 
mindennapi szükségleteinket töltse be az Atya. 

Nem azt kérte, hogy az évi, a havi, vagy egy heti kenyéradagunkért imádkozzunk. Tehát 
Isten elvárja azt, hogy naponta imádkozzunk Hozzá, és naponta támaszkodjunk Őrá.  

ERŐFORRÁSUNK — Nekünk az Igét kell imádkoznunk ahhoz, hogy sikeres legyen az 
életünk. Amikor az Igét imádkozzuk, az hasonlatos egy aranyalmához, ami egy ezüst-
tálcán nyugszik. (Péld. 25,11) AA  ssiikkeerreess  éélleett,,  aa  nnaappoonnkkéénnttii  iimmááddssáágg  óórrááiinnaakk  ööttvvööss--
mműűhheellyyéébbeenn  ééss  oollvvaasszzttóóttééggeellyyéébbeenn  ffoorrmmáállóóddiikk.. IIsstteenn  ccssaakk  aazzzzaall  aazz  iimmaaaannyyaaggggaall  ttuudd  
ddoollggoozznnii,,  aammii  aa  rreennddeellkkeezzéésséérree  áállll,,  aammiitt  aa  sszzeenntteekk  eellmmoonnddaannaakk.. Sokan nem fedezik fel 
azt, hogy az imának milyen hatalmas jelentősége van, és Istent korlátozza a szűkös 
imaanyag. Az imáink az aranyoltárra kerülnek, hogy Isten a megfelelő időben használ-
ni tudja azokat. (Jel. 8,3-4) Az imáink használata itt a földön létfontosságú Isten ter-
vének megvalósításához. Ő úgy rendelte, hogy a menny erőforrásai a rendelkezésünk-
re álljanak. (Mát. 28,18-20) De Isten természetfeletti ereje csak azok számára elér-
hető, akik napi kapcsolatot tartanak fenn Vele. 

ELLÁTÁSUNK — Miután Mózes kihozta Izrael népét az egyiptomi fogságból, a pusz-
tában vándoroltak. A nép nem bízott Istenben, ezért zúgolódni kezdett az élelem hiá-
nya miatt. Mózes imádkozott, és Isten mannát küldött az ellátásukra. (2Móz. 16,4. 20) 
Ez megtanította őket arra, hogy minden nap Istenre támaszkodjanak. Voltak telhetet-
lenek, akik önző módon többet szedtek, de az megromlott. Ma többen a gyorséttermi 
rendszer szerint képzelik el a kapcsolatukat Istennel. Odafutnak Hozzá valamiért, 
aztán gyorsan tovább is mennek. De a kereszténység nem egy gyorséttermi rendszer. 
Márpedig akkor tudunk friss kenetbe kerülni, hogyha naponta imádkozunk, és így kö-
zösségbe kerülünk a mennyei Apukánkkal. Isten azt szeretné, hogy minden nap Őrá 
támaszkodjunk, mert nélküle nem tudunk semmit sem tenni.  

SIKERÜNK — Dániel példakép előttünk, mert ő megtalálta a siker titkát. A világtör-
ténelem legvadabb korszakában élt, folyton életveszélybe került. De Isten minden eset-
ben csodálatosan kimentette őt. DDáánniieell  eerreejjéénneekk  aa  ttiittkkaa  aa  mmiinnddeennnnaappooss  iimmááddkkoozzááss  vvoolltt.. 
Királyságok emelkedtek fel és buktak el, gonosz emberek törtek az életére, de ő tudta, 
hogy kiben hisz, és Istenben maximálisan megbízhat. Dániel az imát az első helyre tet-
te. Nemcsak válság idején szaladt Istenhez, ő naponta háromszor fohászkodott. (Dán. 
6,10) NNeemm  eennggeeddttee,,  hhooggyy  bbáárrmmii  iiss  kkoorrllááttoozzzzaa  aa  nnaappii  kkaappccssoollaattáátt  IIsstteennnneell..  Még a király 
tiltását is figyelmen kívül hagyta! Te se engedd, hogy bármi megzavarjon az Istennel va-
ló közösségben! Szabj határt, állíts korlátokat az oldás-kötés hatalma alapján.     —bf— 

7. A MEGBOCSÁTÁS 

 

„És bocsásd meg a mi (ellened elkövetett) vétkeinket, amint mi is megbocsátot-
tunk az ellenünk vétkezőknek.” — Máté 6,12.  Dr. Budai Gergely ford. 

AKADÁLY — Jézus kijelentette, hogy a 
hit imája gyökerestől kiszakítja, és a ten-
gerbe veti a hegyként elénk tornyosuló aka-
dályokat. (Márk 11,22-23) Azonban beszélt 
egy feltételről is, amelynek hiánya mega-
kadályozhatja az imádság beteljesedését. 
Ez pedig a meg nem bocsátás. A Miatyánk 
imamintában ez is egy fontos alapelv. AA  mmeegg--
bbooccssááttááss  kkuullccssffoonnttoossssáággúú  aa  kköörrüüllmméénnyyeekkeett  
mmeeggvváállttoozzttaattóó  iimmaa  mműűvvéésszzeettéébbeenn..  HHeeggyymmoozz--
ggaattóó  iimmáátt  ccssaakk  aazz  mmoonnddhhaatt  eell,,  aakkii  aa  sszzíívvéé--
bbőőll  mmeeggbbooccssáátt  aazz  eelllleennee  vvééttkkeezzőőnneekk.. Aki 
nem bocsát meg, annak minden imája hiábavaló lesz. A sérelmet, keserűséget hordozó 
szívből felszálló imát nem fogadják el a kegyelem trónjánál. Néhány hívőnek nagyon 
nehéz lecke a megbocsátás, de mindenkinek szükséges megtanulnia a saját érdekében. 
Ha megengeded, hogy a keserűség megragadjon, akkor a más felé irányuló haragod ál-
dozatává válsz. Még akkor is őszintén meg kell bocsátanunk, hogyha az emberek gono-
szul bánnak velünk. Ne őrizzük meg a legapróbb keserűséget sem, mert ez egyre na-
gyobbá nő és még fertőzni is képes! (Zsid. 12,15) 

SZÁMTALANSZOR — Péter úgy gondolta, hogy a megbocsátásnak szám szerinti határa 
van. Ezért megkérdezte erről az Urat. (Mát. 18,21-22) Jézus végtelen számú megbocsátás-
ról beszélt, amikor a 490 esetre utalt. Mielőtt Péter magához tért volna, Jézus a gonosz 
szolga példázatával szemléltette a meg nem bocsátást. (Mát. 18,23-34) Itt nem a tarto-
záson van a hangsúly, hanem azon, hogy nem gyakorolt irgalmat, vagyis nem bocsátott 
meg. Amikor a gazda értesült erről, akkor a gonosz szolgát börtönbe záratta. Visszavon-
ta a kegyelmét, mert látta, hogy a szolgája nem könyörületes. Aki nem engedi el a 
sérelmet, ott Isten megengedi a sátán munkálkodását. A meg nem bocsátással nagyon 
könnyen kiléphetünk Isten védelme alól, és egyszeriben a hóhér (ördög) kezében talál-
juk magunkat. A szeretet vonalán kívül nem érvényes a szent védelem, mert ilyenkor ki-
lépünk Isten tökéletes akaratából. Amikor nem járunk szeretetben, azzal akadályozzuk 
a hitünk működését is. Nagyon sok betegségnek is a meg nem bocsátás a gyökere.   

PÉLDAKÉPEK — Jézus azt tette, amit prédikált. Még a kínzóinak is megbocsátott a 
kereszten. (Luk. 23,34/a) Ahhoz, hogy parancsolni tudj a hegynek, kétféle dolgot kell 
kimondani: megbocsátok az ellenem vétkezőnek, majd szólok a hegyhez, hogy távozz az 
utamból! Sok hívő megérti a megbocsátás fontosságát, de kevesen ismerik fel, hogy mit 
hangsúlyozott Jézus. Ő az imádság abszolút feltételévé tette a megbocsátást! CCssaakk  aazzookk  
kkééppeesseekk  aa  hheeggyy  eellmmoozzddííttáássáárraa,,  aakkiikk  IIsstteenn  sszzeerreetteettéébbeenn  mműűkkööddnneekk..  (1Kor. 13,2) A hegyi 
beszédben Jézus rámutat annak fontosságára, hogy a hívőknek megfelelő kapcsolatot 
kell fenntartaniuk egymással. (Mát. 5,23-24) Ez az agapé szeretet. A megbocsátás másik 
mintaképe az ószövetségi József, akivel a saját testvérei gonoszul bántak. Irigységből 
bedobták egy kútba, de nem halt meg. Majd eladták rabszolgának, és Egyiptomba ke-
rült. Megpróbáltatások és hamis vádak alapján bebörtönözték. De idővel Isten olyan ma-
gas pozícióba emelte őt, ahonnan mindenért megfizethetett volna a testvéreinek, de ehe-
lyett ő kedvességgel viszonozta a gonoszságukat. (1Móz. 45,4–8) Forrás: www.bekevar-portal.hu  
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AZ IMA TITKA 



RÁADÁS  

 

BIZONYSÁG AZ IMA FONTOSSÁGÁRÓL — Egy keresztény örmény kereskedő kara-
vánnal szállította áruját a sivatagon keresztül Örményország egyik városába. Keresztény 
otthonban nőtt fel, és minden nap Isten kezébe ajánlotta magát. Abban az időben 
karavánokat fosztogató kurd banditák háborgatták a vidéket. A kereskedő nem tudta, 
hogy ezek a banditák azt tervezve követik a karavánját, hogy a síkság első táborhelyén 
kirabolják. Sötétedés után a kijelölt időpontban a kurdok megközelítették a tábort. 
Minden különösen csendes volt. Nem volt őrség, vagy őrszem. De ahogy közelebb húzód-
tak, a karaván körül megdöbbenésükre magas falakat láttak. A következő éjjel ismét 
megpróbálták, és ugyanazokat az áthatolhatatlan falakat találták. A falak a harmadik 
éjszaka is álltak, most azonban voltak rajta törött részek, melyeken keresztül a kurdok 
be tudtak hatolni. Megrémülve ettől a rejtélytől, a kurdok kapitánya felébresztette a 
kereskedőt. „Mit jelent ez? Amióta csak elhagytátok Erzerumot, követtünk titeket, mert 
ki akartunk rabolni. Az első és második éjjel magas falakat találtunk a karaván körül, de 
ma bejutottunk a törött részeken keresztül. Ha elmondod, milyen titok rejlik e mögött, 
nem fogunk bántani titeket.” A kereskedő maga is meglepett és zavart volt. „Barátaim! 
– mondta. Én semmit nem tettem a körülöttünk lévő falak felállításával kapcsolatban, 
mindössze annyit tettem, hogy minden este imádkoztam, Istenre bízva magam és a 
velem lévőket. Teljesen megbíztam benne, hogy megőriz engem minden gonosztól, de 
mivel ma este nagyon fáradt és álmos voltam, nem teljes szívemből imádkoztam. Bizo-
nyára ezért engedte meg az Úr, hogy áttörjetek.” Ez a bizonyságtétel meggyőzte a kur-
dokat. Azonnal átadták az életüket Jézus Krisztusnak, és megváltást nyertek. Karaván-
fosztogatókból istenfélő emberekké váltak. Az örmény kereskedő pedig soha nem 
felejtette el a rést az imádság falán.      

Forrás: Gordon Lindsay — Imádság, amely hegyeket mozgat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUBILEUMI HÁZASSÁGI MEGEMLÉKEZÉS  

 

Ma jubileumot ünnepelünk, a pásztorunk és felesége, Ágika 40 éves házassági év-
fordulóját! Legkegyelmesebb Mennyei Atyánk, hálaadásra gyűltünk ma össze. Köszön-
jük Neked mindazt az előjogot, amit azáltal nyertünk, hogy a Krisztus Testéhez tarto-
zunk. Összegyűltünk, hogy lássuk a Te szereteted csodáját, és a Szellemed erejének 
működését e két ember életében. Hálát adunk Atyám, hogy mint a Te gyülekezeti 
Tested, szent tanúi lehetünk azoknak az áldásoknak és gyümölcsöknek, amit az isten-
félő élet, a szeretetben és hűségben való kitartás termett az előttünk álló házaspár, a 
Te drága gyermekeid életében. Dicsőítünk Téged, és magasztalunk a Szent Szellem 
erejéért az életünkben, hogy közösségbe hozott minket az Atyával, a Fiúval, a Szent 
Szellemmel és egymással. Köszönjük Neked mindezt Jézus hatalmas Nevében. Ámen. 

Tudjuk, a házasság egysége a legszorosabb kapcsolat, amely két emberi lény kö-
zött fennállhat. A férj és a feleség úgy egyesültek, ahogy Jézus egyesült a Gyüleke-
zettel, mint az Ő Testével. Ez egy csodálatos, természetfölötti szövetség. Isten egye-
síti őket, és ők eggyé válnak, egy testté lesznek az Ő szemében, úgy a házasok, mint a 
hívek alkotta gyülekezeti Test. Azt akarom, hogy megértsétek, hogy amennyiben meg-
becsülitek a Krisztus Testét, akkor helyesen értékelitek azt a csodát is, ami a házas-
ságban megtörténik. A szellemetek összekapcsolódott, és eggyé váltatok. Nemcsak a 
törvény szemében lettetek egyek. Ennél valami sokkal hatalmasabb történt. Isten 
teremtő ereje egyesített titeket. Ugyanaz az erő kapcsolt össze benneteket, mint ami 
Jézushoz kötött titeket, amikor Uratokká tettétek Őt.  

Az Úr előtt 40 évvel ezelőtt megkötött házasságotok által az életetek — a Szent 
Szellem pecsétjével — az első pillanattól kezdve tízszer erőteljesebb lett szellemi 
értelemben, mint valaha is volt. (5Móz. 32,30) Ketten együtt, Jézus nevében továbbra 
is birtokoljátok az isteni hitet és erőt, amivel ezután is elháríthatjátok a betegséget, 
a gyengeséget, az élet viharait, és mindazt, amit a pokol tartogat egy házasság szá-
mára. Péter első levelében azt olvassuk, hogy a férj a feleségével együtt örököstárs az 
élet kegyelmében. Most a 133. Zsoltárral megáldom a pásztorék házassági egységét.   
1. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben!  
2. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakál-
lán; amely lefoly köntöse prémjére;  
3. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt ál-
dást az Úr és életet örökre!  

Továbbra is őrizzétek a szívetekben a szeretetnek a kezdeti lángját, ami 40 évvel 
ezelőtt a házasságkötésre indított titeket. Istentől kérhetitek, hogy a Szent Szellem 
még jobban összekössön benneteket. Köszönjük Atyám a dicsőségedet és a kegyelme-
det, amit ma kiárasztottál ránk. Köszönjük, hogy minden házassági szövetséget meg-
áldasz közöttünk, és hogy a Veled való szövetségünket is megerősítetted a hálaadás 
áldozatában. Ámen! 

 


