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KERESZTÉNY HÍREK  

 

SZEMELGETÉS A KÖRNYÉKÜNK KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL  
�December 30. szombat – Budapest, KSZE Konferenciaközpont – Évzáró koncert 
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus vár! 

 

IMÁDKOZZ A VEZETŐKÉRT! — Isten fenntartotta a jogot, hogy ha szük-
séges, átírja egy nemzet vezetőjének az akaratát, hogy az Ő népe felett 
az Ő akarata szerint uralkodjon. (Péld. 21,1) Mi több, Isten meghallgat-
ja bármilyen kormányzati vezető imáját még akkor is, ha a föld legna-
gyobb gazembere. Mert meghallgatta Nabukodonozor imáját is, aki egy 
pogány nemzet istentelen királya volt. Isten elkezdett vele foglalkozni, és 
figyelmeztette őt. Mivel nem igazította ki magát, teljesen megőrült. Majd 

egy nap felkiáltott Istenhez, és Ő meghallgatta. (Dán. 4.) Miért? Mert Isten népe tarto-
zott az uralma alá! Ez az alapelv ma is igaz. HHaa  uuttaatt  nnyyiittuunnkk  aazz  iimmaa  áállttaall,,  IIsstteenn  ffooggllaall--
kkoozznnii  ffoogg  aa  vveezzeettőőiinnkkkkeell!!  HHaa  aalláázzaattoossaakk  vvaaggyyuunnkk,,  eeggyyssééggbbeenn  jjáárruunnkk  ééss  iimmááddkkoozzuunnkk,,  IIsstteenn  
mmeegg  ttuuddjjaa  vváállttoozzttaattnnii  aazz  iiggaazzssáággttaallaannssáággoott  ééss  aa  kkoorrrruuppcciióótt  bbáárrmmeellyyiikk  oorrsszzáággbbaann.. Tehát 
mindenképpen imádkozz a vezetőidért, mert az a te javadat szolgálja! — K. Copeland 

 

BIZONYSÁG — A következő bizonyságnak többféle tanulsága is van. Miként kell ne-
velni a gyermekeket Isten útjaira, illetve milyen hitmegvallásokat vár el tőlünk az Úr: 

Annyira jó tudni, hogy Isten védelme alatt járhatunk-kelhetünk egész álló nap, 
mert a Szent Vér oltalmaz bennünket. Kislányunk most három éves. Elza egy éves ko-
rától, amikor felébred, szinte mindig köszön a Jóistennek! Kérdezem Elzától: Kit kell 
szeretni a legjobban? Válasza: Istent! Kérdezem Elzát, akiért imádkoztunk, hogy gyó-
gyuljon meg a szeme: Milyen a szemed? Elza válasza: Egészséges és áldott! Kérdezem 
Elzától: Ki áldotta meg a szemed? Elza válasza: Bácsika, Isten! — Korotkiné Linda, Mályinka 

 

FELHÍVÁS — Kedves Testvérek! Azt vettem az Úrtól, hogy szóróanyaggal támogat-
hatnánk azokat a szolgálatokat, amelyeknek nincs módjuk perselyt kihelyezni. Pél-
dául a kórházban, idősek otthonában, börtönben szolgálókra, vagy az utcán evangeli-
zálókra gondolok. Ha nem is tud mindenki elmenni ilyen helyekre, de rajtuk keresztül 
eljuttathatjuk az Evangélium üzenetét tartalmazó kártyákat és újságot az elveszet-

tekhez. Vásároljunk tehát több Örömhíradót, üdvösségkártyát, és néhányat adjunk át be-
lőle az említett szolgálatok számára. Buzdítok mindenkit, hogy hittel vessünk az utolsó 
idők aratásának és Isten királyságának kiteljesedése érdekében! — Őriné Erzsébet, Ságvár 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Akié a Fiú, azé az élet! 

      
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2017. november 

 

HALOTTAK NAPJÁN – AZ ÖRÖK ÉLETRŐL 
 

„Mert nincs senki másban üdvösség, egyedül csak Jézusban! Az Ő neve az egyetlen 
a világon, amely által az emberek üdvösségre juthatnak!” — Ap.csel. 4,12.  EFO 

KI JUT A POKOLBA? — Sok ember nem hisz a pokol lé-
tezésében, pedig éppolyan valóságos hely, mint a menny-
ország. (Luk. 16,23) A pokolnak fordított hádész szó olyan 
helyet jelent, ahol a halott szellemek tartózkodnak. (Mát. 
25,46) Amikor az újjá nem született emberek meghalnak, 
a szellemük és lelkük erre a helyre kerül, de ez nem az 
örök otthonuk. A pokol csak ideiglenes gyűjtőhely a meg 
nem tértek számára, de nem az újjászületett hívők szá-
mára! Isten az utolsó ítéletnél a halált és a poklot is a 
tüzes tóba veti. Nem kell ahhoz gonosznak lenni, hogy va-
laki a pokolba kerüljön. Számtalan jó szándékú, becsüle-
tes ember is oda kerül, ha Isten nélkül él, és nem fogadja 
el élete Urának és Megváltójának Jézus Krisztust. Legjob-
ban teszed, ha a megváltatlan világot elvezeted az Úr Jé-
zushoz, hogy az ő örök lakhelyük is a mennyei Atya orszá-
gában lehessen. Megértést kell kapnod a pokolról, mert 
az arra ösztönöz majd, hogy hirdesd az Evangéliumot. Ha 
megérted, mi az ára annak, ha valaki Jézus nélkül éli az 
életét, elkezded megosztani a világgal Jézus Krisztust. 

KI KERÜL A MENNYBE? — Ehhez az ember szellemének újjá kell születnie! A haláluk 
után csak azok kerülhetnek a mennybe, akik még a földi életükben befogadták Jézust a 
szívükbe! Colton 4 évesen 90 percet töltött a mennyben, ahol mély megértést kapott az 
örök életről. Ezért kérdezte meg a környezetét egy elhunyttal kapcsolatban: benne élt 
Jézus? Az újjászületés szükséges az üdvösséghez. Az újjászületés azonban NEM vízkereszt-
ség, gyülekezeti tagság, konfirmáció vagy bérmálás, áldozatok bemutatása, bűnök meg-
vallása, a vallási törvények betartása. Ugyanígy NEM hoz üdvösséget az intellektuális te-
ológia, a vallásos hit, a gyülekezetbe járás, imádságok mormolása, bibliaolvasás, erköl-
csösség, jó cselekedetek vagy bármi más, amiben az emberek bíznak, hogy majd meg-
tartja őket. Mindezekben tökéletesnek mondhatta magát Nikodémus, aki egy vallási ve-
zető volt, de Jézus így szólt hozzá: „„NNee  ccssooddáálldd,,  hhooggyy  aazztt  mmoonnddáámm  nnéékkeedd::  SSzzüükksséégg  nnéékk--
tteekk  úújjoonnnnaann  sszzüülleettnneetteekk””. (Ján. 3,7) Milliók abban bíznak, hogy az előbb felsoroltakban 
van a megváltásuk. És milliók fognak elveszni újjászületés nélkül, mert félrevezették 
őket a szellemi újjászületés tekintetében. Nagyon fontos, hogy a figyelmünket az örök-
kévaló életünk felé fordítsuk. Ne hagyjuk, hogy félrevezessenek minket az örökkéva-
lóság dolgaiban olyanok, akik maguk is elveszettek. Hogyan lehet Jézust az életünk Urá-
vá tenni? Egy tudatos döntést kell hozni, majd hangosan elimádkozni: HHiisszzeemm,,  hhooggyy  IIss--
tteenn  FFiiaa,,  JJéézzuuss  mmeegghhaalltt  éérrtteemm,,  mmaajjdd  ffeellttáámmaaddtt  ééss  mmaa  iiss  ééll!!  ÚÚrrrráá  tteesszzlleekk,,  JJéézzuuss,,  aazz  ééllee--
tteemm  ffeelleetttt!!  KKöösszzöönnöömm,,  hhooggyy  mmeeggvváállttoottttááll  aazz  éélleetteedd  áárráánn!! (Róm. 10,9-10)   —bf— 
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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! 

  

Akiben él a Fiú, annak 
örök élete van. Akiben 
viszont nem él az Isten 
Fia, annak nincs örök 

élete. 1Ján. 5,12. EFO 
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8. A MEGELŐZŐ IMÁDSÁG  

 

„Ne engedd [Atyám], hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket, és szaba-
díts meg minket a gonosztól!” — Máté 6,13. Egyszerű fordítás 

ELŐNY — Létezik olyan ima, amely meg-
előzi a gonoszt, mielőtt az munkálkodni kez-
dene! Jézust is többször megkísértette az ör-
dög, de Ő az Igével mindig hatástalanította 
az ellenséget. Úgy kezdte: Meg van írva — és 
hozzákapcsolta a megfelelő Igét. Nekünk is 
így kell válaszolnunk. A Miatyánk imamintá-
ból egy újabb alapelvet nézünk meg. A Máté 
6,13 verset más Igék fényében is vizsgáljuk 
meg, mert Isten nem kísért. A Jakab 1,13-14 
azt írja, hogy Isten senkit nem kísért, hanem 
a saját kívánságaink által esünk kísértésbe! 

Úgy tűnik, mintha a két vers között ellentmondás lenne. Ugyanis visszás lenne, ha azt 
kérnénk fel, hogy szabadítson meg bennünket, aki megkísértett. A Vida fordítás a kö-
vetkezőképpen hangzik: „… hanem (ragadj meg) és vonj magadhoz a gonosztól.” Az 
Egyszerű fordítás még jobban megvilágítja a Máté 6,13 értelmét. TTeehháátt  aazztt  kkeellll  kkéérr--
nnüünnkk  IIsstteennttőőll,,  hhooggyy  óóvvjjoonn  mmeegg  bbeennnnüünnkkeett  aa  kkíísséérrttéésseekkttőőll,,  ddee  eebbbbeenn  aa  mmii  aakkaarraattuunnkk  iiss  
sszzeerreeppeett  jjááttsszziikk.. Ugyanis nekünk kell meghozni a döntést, hogy engedünk-e a kísér-
tésnek, vagy sem. Ugyan szabad akaratot kaptunk Istentől, de ennek van kockázata is. 
(1Kor. 6,12) Áldott ember az, aki nem megy bele a kísértésbe. (Jak. 1,12)  

KÍSÉRTÉS — Az ima hegyeket képes mozgatni, de ehhez hajlandónak kell lennünk 
arra, hogy szembenézzünk a kihívásokkal, mert csak úgy tudjuk legyőzni azokat. A he-
gyeket megmászva tudunk mértéket venni róla, és ez alapján tudjuk pontosan meg-
fogalmazni az imánkat. Dávid, a kis pásztorfiú sem futott el Góliát elől, hanem szem-
benézett a „heggyel”, és a hit szavát szólta: Isten a kezembe ad téged! (1Sám. 17,46) 
Úgy is történt. Szembenézett a kihívással, és győzött. Ahogy Jézus sem adta magát az 
ördög hatalma alá, úgy nekünk sem szabadna. Mert Jakab levele világosan írja: „… áll-
jatok ellen az ördögnek és elfut tőletek.” (Jak. 4,7) A hegy több szimbolikus jelentés-
sel is bír: útakadály, Gyülekezet (Sion hegye), a kísértés helyszíne. Ábrahám a Mórija 
hegyén (Zsid. 11,17), a tisbei Illés a Kármel hegyén (1Kir. 18), Jézus pedig szintén ma-
gas helyeken lett megkísértve (Mát. 4). Ahogy egyre magasabb szintre jutunk Isten ke-
gyelméből, mind nagyobb kísértés várható. A hegytetőn szembe fogunk találkozni a 
kísértővel, ahogy Jézus is. De ettől nem kell megijedni, mert Isten kegyelme elegendő 
arra, hogy ezeken győztesen vigyen át bennünket, és hitben megerősödve jöjjünk ki.  

IDŐZÍTÉS — Mindenki szembesülni fog kísértéssel, de bolondság lenne keresni azt. 
Ezért tanította Jézus a Miatyánk imamintában, hhooggyy  iimmááddkkoozzzzuunnkk  aa  kkíísséérrttééss  mmeeggeellőő--
zzéésséééérrtt..  IImmááddssáággggaall  mmeeggeellőőzzhheettőő  aa  ggoonnoosszz  hhaattáássaa,,  mméégg  mmiieellőőtttt  eelléérrnnee  bbeennnnüünnkkeett.. Né-
hány imát túl későn mondunk el. Néhány hívő őszintén fordul Istenhez, miután bajba 
került. Megelőzendő a bajt, nem lenne célravezetőbb előre imádkozni, és folyamato-
san Isten oltalmában járni? Nem mindenki ismeri fel, hogy időzített imádsággal elke-
rülhető lett volna a baj. Ha szent időzítésben imádkozunk, akkor Istennek lesz elég 
ideje arra, hogy a védelmünket kimunkálja. A legjobb az, ha előre látjuk a gonosz 
terveit, munkáit, és elkerüljük azt. (Péld. 27,12) Az ördög csapdáit úgy kerülhetjük 
ki, ha érzékenyek leszünk a Szent Szellem vezetésére, és követjük azt.      —bf— 

9. AZ ELLÁTÁSUNK KULCSA 

 

„Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig tel-
tet adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel…” — Lukács 6,38. 

ADÁS–ELFOGADÁS — Az ellátásunk egyik 
módja a vetés-aratás törvényének a működ-
tetése. (Gal. 6,7) Istennek szívből, öröm-
mel, hittel kell adni. Jézus a Máté 6,3-4 
igeverseket akkor szólta, mielőtt elkezd-
te az imádságról szóló tanítását, amit Mi-
atyánk néven ismerünk. A vetéseink nem 
a semmibe mennek. Aki hit nélkül „vet”, 
az úgy látja, hogy kidobja a pénzét az ab-
lakon. Az adás szorosan összefügg az el-
fogadással. Isten szándéka a bővölködésünk-
kel kapcsolatban az, hogy még a szüksé-
geink betöltésén felül is bőven tudjunk adakozni. Jézus a Máté 6,19-21 versekben a föl-
di vagyon felhalmozása ellen szól, mert a vetőmagot el kell vetni, és nem gyűjtögetni 
kell. AA  bbőőssééggeess  eellffooggaaddááss  ttiittkkaa  aazz,,  hhooggyy  mmeegg  kkeellll  ttaannuullnnuunnkk  aa  bbőőssééggeess  aaddaakkoozzááss  mműűvvéé--
sszzeettéétt.. Azok, akik ingyen, önzetlenül, szeretetből, hittel adnak, azok „aratni” is fognak, 
és ingyen jön hozzájuk az, amire szükségük van. (Mát. 10,8) A Lukács 6,38 szerint Isten 
leggyakrabban emberek szívét megindítva tölti be a szükségünket, és általuk válaszolja 
meg az imáinkat. Ehhez szellemi hallásra és engedelmességre van szükség.  

HITCSELEKEDET — A pénzt is el lehet „vetni”. A hittel vető minél inkább adakozik, 
annál inkább gazdagodik. (Péld. 11,24-25) Sokan itt tévesztik el. Istentől bőséges el-
látást akarnak, és hegyeket akarnak mozgatni a hitükkel, de amikor arra kerül a sor, 
hogy Isten munkájára adjanak, akkor a félelem miatt inkább a szűkebb időkre tartalé-
kolnak. Isten nincs az ellen, hogy jómódban éljünk, de bőkezűen kellene hozzájárulni 
Isten munkájának a támogatásához is. AAkkiikk  aazz  aannyyaaggiiaakk  tteerrüülleettéénn  nneemm  bbíízznnaakk  IIsstteenn--
bbeenn,,  aazzookk  aazztt  sseemm  hhiisszziikk  eell,,  hhooggyy  ŐŐ  mmeeggvváállaasszzoolljjaa  aazz  iimmááiikkaatt.. A hit cselekedetet kö-
vetel. (Jak. 2,20) Az adás is egy hitbéli cselekedet. (Jak. 2,22) Ez a biztosítéka annak, 
hogy folyamatosan kapjunk is. Isten szinte minden hatalmas szolgálójától azt kérte, 
hogy mindenüket adják fel. Az elhívottaknak hajlandónak kell lenniük feladni az éle-
tükben bizonyos dolgokat (kapcsolatokat, munkát), hogy Krisztus tanítványai lehessenek.  

TESZTELÉS — Isten tudni akarja, hogy mit tartunk többre: az időleges, vagy az 
örökkévaló dolgokat.�Gazdag ifjú: Jézus letesztelte az ifjút, hogy mi az értékesebb a 
számára. (Márk 10,21-22) Ő a vagyon mellett döntött, és nem az elhívást választotta. 
A kereszt itt az elhívást jelenti és nem a terheket. Péter ezt követően szóvá tette, 
hogy ők mindenüket elhagyták, hogy kövessék Jézust, és betöltsék az elhívásukat. Jé-
zus válaszában csak kevesen hisznek, miszerint az Őt követők százszorosát kapják 
vissza annak, amit hátrahagytak. (Márk 10,29-30)�Az erő titka: A korai gyülekezet 
tudta, hogyan kaphat imaválaszt. Amikor Péter a kivégzésére várt, a hívők imájára Is-
ten angyalt küldött, hogy kiszabadítsa őt. A korai egyházban mindennaposak voltak a 
jelek és a csodák. (Csel. 5,12-16) Miért nem tapasztalható meg ma is ugyanez az erő? 
A válasz a következő kijelentésben rejlik: a korai gyülekezet idején a hívők a fölösle-
güket eladták, és ez biztosította az Evangélium hirdetéséhez szükséges anyagi forrást. 
Nem kellett a szolgálóknak azon fáradozni, hogy magukat eltartsák, hanem szoros kö-
zösségben tudtak lenni az Úrral, és így nagy erővel szolgálhattak. (Csel. 4,32-37) —bf— 
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AZ IMA TITKA 

A jól időzített imádság életmentő! 



RÁADÁS  

 

IMAVÁLASZ — Egy fiatal hívő anya megtanult figyelni a Szent Szellem oltalmazó 
vezetésére. Az ima fontos része lett az életének. Minden nap Szent Szellemben járt, 
amelynek eredményeként időben tudott imádkozni a tragédia elhárítására. A bizony-
sága a következő: 

Egy őszi napon, pont az iskolai szünet előtt, hirtelen hatalmas félelem markolt a 
szívembe. Valami tragikus volt készülőben. Tudtam, hogy az egyik gyermekem ve-
szélyben van. Számomra ez egy új megtapasztalás volt, mivel újjászületésem óta csak 
boldogságot ismertem. Rájöttem, hogy ez figyelmeztetés Istentől, ezért elkezdtem 
imádkozni. Megkönnyebbültem, és nagy nyugalom lett úrrá rajtam. Felkeltem, hálát 
adva az Úrnak. Amikor láttam gyermekeimet szaladni az úton, kiléptem a kapun, hogy 
találkozzunk. Ahogy közelebb értek, az egyik lány közölte, a szomszéd kisfiát elütötte 
egy autó. A kisfiam, Johnny zavarodott arccal jött be, ezt mondta: Anya, az autó 
engem is elüthetett volna, mert együtt mentünk át az úton. De olyan gyorsan ment, 
hogy a szél, amit csapott, egyszerűen felkapott engem, és kitett az útra. Megmond-
tam neki, hogy Isten keze volt az, ami elmozdította őt a veszély útjáról.  

Forrás: Gordon Lindsay — Imádság, amely hegyeket mozgat c. könyve 
 

ÜVEGGYÁR — Volt egy újjászületett ember a múlt század elején, úgy hívták, hogy 
Alexander Kerr. Nagy hatással voltak rá azok az Igék, amelyek Jákób Istennel kötött 
szövetségéről szóltak.  

1Mózes 28,20–22. 
20. És fogadást tett Jákób, mondá: Ha az Isten velem lesz, és megőriz engem 

ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret s öltözetül ruhát ad 
nékem; 

21. És békességgel térek vissza az én atyámnak házához: akkor az Úr lesz az én 
Istenem; 

22. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lesz, és valamit adsz 
nékem, annak tizedét néked adom.  

Kerr látta, hogy Jákóbnak kezdetben semmije sem volt, amikor megkötötte Isten-
nel a tizedfizetés szövetségét. De 20 évvel később Jákób hatalmas bőséggel tért haza. 
Ezt olvassuk el az 1Mózes 30-ban.  

1Mózes 30,43. 
43. És felette igen meggazdagodék a férfiú; és volt néki sok juha, szolgálója, 

szolgája, tevéje és szamara.  
Ez mind a gazdagságot jelenti. Kerr úr 1902-ben Jákóbhoz hasonlóan egy különle-

ges szövetséget kötött Istennel. A jövedelmének bizonyos százalékát az Úr munkájára 
ajánlotta fel. A múlt héten a börtönszolgálatunkban találkoztunk egy fiatalemberrel, 
új volt még. Azt mondta, hogy ha ő ki fog jutni, akkor az adakozását kizárólag az 
Egyház irányába fogja megtenni. Tehát Isten már felindította a szívét. Abban az 
időben ez a Kerr úr nagyon szegény volt, a házán jelzálog volt, és sok tartozása volt. 
De ő megértette a tizedfizetés gyümölcsét, hogy ő abból kamatozni fog, és ilyen 
szegényes állapotban is felajánlotta Istennek a jövedelme bizonyos százalékát.  

Ezt követően nagyon kis tőkével megalapította San Franciscóban az üveggyárát. 
Később ez lett az Egyesült Államokban a legnagyobb befőttesüveggyár. Gyakorlatilag 
minden centjét ebbe a vállalkozásba fektette be. Aztán egyszer csak jött az a hatal-
mas San Franciscó-i földrengés. A barátai azt mondták, hogy ő egy tönkrement ember, 

erre ő azt felelte: nem hiszem, vagy ha mégis tönkrementem volna, akkor a Biblia 
nem igaz. Tudom, hogy Isten nem vonja vissza a szavát. Isten szavatartó. Táviratban 
érdeklődött a gyára felől, és a következő választ kapta. A gyárad a tűz közepén van és 
kétségtelenül elpusztult. Olyan nagy a forróság, hogy néhány napig meg sem lehet 
közelíteni, és nem tudunk hírt szolgáltatni felőle. 

Ez egy hatalmas megpróbáltatás volt a számára. De a hite az Úrban soha nem 
rendült meg. Hitte a Malakiás 3,10–12 igeversek igazságát, és szilárdan megállt ezen 
az ígéreten. 

Malakiás 3,10-12. 
10. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én 

házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha 
nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást 
bőségesen. 

11. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümöl-
csét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura. 

12. És áldottnak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé 
lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.  

Egy hívő számára, aki az Igébe veti a bizalmát, ez az igesor sokkal hatásosabb 
védelmet nyújt, mint a biztosítónál megkötött biztosítás. Tíz nap múlva újabb távirat 
jött. A következő állt benne: A gyárad 3 km-es körzetében minden elégett, de a 
gyárad csodálatos módon megmenekült. Most ismerni kell a gyár felépítését. A gyár 
egy kétemeletes faépület volt, ahol hatalmas tartályokban 2500 fokon olvasztották az 
üveget, és olajjal fűtöttek. A városban minden bizonnyal ez volt a legtűzveszélyesebb 
épület. A gyár minden oldalán tombolt a tűz, átcsapott a fakerítésen, megperzselte 
azt, azonban a gyár nem égett le, és egyetlen befőttes üveg sem rongálódott meg a föld-
rengés és a tűz miatt. Mert ő hitt abban a védelemben, ami ott van a Malakiás 3-ban.  

Az adás és elfogadás törvénye sehol nincs világosabban kifejezve, mint a Malakiás 
3-ban. Az adás és elfogadás szellemi törvénye ugyanúgy működik, mint a gravitáció 
fizikai törvénye. Az egyik szellemi törvény, a másik fizikai törvény. A fizikai törvény 
úgy működik, hogyha elengedem ezt a tollat, akkor nem felfelé fog esni, hanem 
lefelé. A szellemi törvény pedig úgy működik, ahogy az üveggyárnál most láttuk, hogy 
védelmet ad. Isten Igéje igaz, mert megvédte ezt a gyárat, ahogy ígérte. 

Galata 6, 9–10. 
9. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk 

majd, ha el nem lankadunk. 
10. Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, de leginkább 

hitünk házanépével.  
Nemcsak a jótéteményben ne lankadjunk, hanem semmiben sem. Isten útján ne 

lankadjunk. Kitartóan haladjunk előre a cél felé. A hitünk házanépe azt jelenti, hogy 
elsősorban a hívők felé, illetve a szolgálat felé adakozzunk, és ne az elveszettek felé. 
Ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek a szívét felindítja az Úr, és találkozik egy 
hajléktalannal, akkor ne támogassa őt egy összeggel, de itt azt mondja, hogy 
elsősorban a saját népünk felé. A meg ne restüljünk gondolatot alátámasztjuk még 
egy Igével.  

2Thessalonika 3,13. 
13. Ti pedig atyámfiai meg ne restüljetek a jónak cselekvésében.  



Ahhoz, hogy Isten munkája egyenletesen tudjon működni, egyenletes ellátásra van 
szükség, és nem hullámzóra.  

2Korinthus 9, 10–11. 
10. Aki pedig magot szolgáltat a magvetőnek, kenyeret is szolgáltat eleségül, és 

megsokasítja a vetéseteket, és megnöveli megigazultságotok gyümölcseit, 
11. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk 

hálaadást szerez az Istennek. 
Isten kétfajta dolgot ad, azt írja ez az Ige. Az egyik: ad vetőmagot a vetőnek, aki 

el is veti, és nem eszi meg a vetőmagot. A másik pedig: ad ellátást, itt azt írja, hogy 
kenyeret. Ellátást, amíg a vetésünk nem hoz gyümölcsöt, addig is meg kell élni. A 
vetőmagról juttatta eszembe az Úr azt, hogy gyerekkoromban, amikor még termel-
tünk krumplit, akkor a pincében három kupac krumpli volt. A nagy szemű, az étkezé-
si. A vágott, a hibás a malacoknak, és az apró a vető krumpli. És akármilyen ínség lett 
volna, a vető krumplihoz nem volt szabad hozzányúlni, mert nem lesz mit vetni 
tavasszal. Megettük volna a következő évi termést. Tehát Isten is annak adja a 
vetőmagot, aki elveti.  

A másik fajta ellátás pedig itt, az Igében jelképesen a kenyér. Mert ahhoz, hogy a 
vetésünk visszatérjen hozzánk aratásként, időre van szükség, de addig is meg kell élni a 
szentnek. Tehát meg kell vizsgálni azt, amikor érkezik hozzánk valamilyen mag, hogy az 
milyen célra van. Vetés céljából, vagy ellátás céljából. És azt is meg kell vizsgálnunk, 
hogy amikor hozzánk jön valami, például egy zsák ruha, ki a címzettje. Mi vagyunk, 
vagy valakinek tovább kell adni. Mert lehet, hogy mi csak egy csatorna vagyunk.  

Nem tudom, melyik tanításban olvastuk, hallottuk, hogy egy szolgáló – lehet, hogy 
Nasir Siddiki –, hogy Isten küldött neki egy összeget egy emberen keresztül. Boldog 
volt, mert szüksége volt rá. De utána Isten azt mondta, hogy látod ott azt az embert a 
fal mellett? Add oda neki! Hát Uram, én már elterveztem, hogy ezzel mit csinálok! 
Már beosztottam! Egyezkedett az Úrral. Látjátok, nem mindig mi vagyunk a célállo-
más. Van, amikor tovább kell adnunk. És ehhez engedelmesség szükséges.  

Isten csak a vetésünket tudja megsokasítani. Ha otthon kuporgatjuk a magot, vagy 
más célra fordítjuk, vagy megesszük, abból nem lesz aratás. Bízunk benne, hogy ez a 
mai eledel is hasznos és építő volt.  

Forrás: Gordon Lindsay — Imádság, amely hegyeket mozgat c. könyve 
  

  


