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KERESZTÉNY  HÍREK  
 
PRÓFÉCIA — 2010 dicsıséges év lesz! A nagyobb világosságok, siker, gyarapodás, 

növekedés éve. A több és a még több éve! Hatalmas dolgok történnek idén! Nagy 
változások lesznek: elıléptetések, magasabb pozíciók, növekedés az életünk minden 
területén. Köszönjük Atyám, hogy az áldottjaid lehetünk. Köszönjük a Szent Szellemet, 
akit kiöntöttél a szívünkbe; mindazt, amit tettél és elvégeztél értünk! (Bp., 2010.01.03.)  

 

IMAKONFERENCIA — A január 23-i imakonferencián a pásztor képviselte mindkét 
gyülekezetet. A ságvári gyülekezet kórházi szolgálatban ténykedı tagja szolgálótársával 
együtt ugyancsak részt vett ezen az országos imakörön. Amikor imádkozunk, akkor magot 
vetünk, és egyben az Úrnak munkálkodunk. Amikor elmegyünk az imakonferenciára, és 
együtt imádkozunk a Szent Szellem által — ahogy azt órákig tenni szoktuk —, ez is egy 
bizonyos fajta magvetés, hisz a jövınkrıl gondoskodunk ezekkel az imádságokkal.  

Részletek az elhangzottakból: Hálát adunk Atyám, 
hogy együtt lehetünk. Hálát adunk azért, hogy a Szent 
Szellem által egybeköttettünk az Igével, hogy İ 
megnyilvánulhasson itt a földön, hogy lehessünk Isten 
tökéletes akaratában, és megszabadulás, üdvösség 
jöhessen az életekbe. Köszönjük, hogy az Ige a 
szellemünkben lakozik, s így legyızhetünk minden 
nehézséget, és gyıztesek lehetünk! Hálát adunk 
mindazért, hogy amire a kezünket tesszük, az áldott lesz! 
Áldjuk meg az országunkat az Igével és mondjuk el az 
imakönyvünkbıl az Ima az országunkért címő megvallást. 

Legyünk egységben és hálaadásban, hogy az idei választások alkalmával az eddigi 
legnagyobb számban mennek el a szavazók a fülkékbe. A választópolgárok a szívük 
szerint adják le a voksukat — egy tiszta szellemi látásban és nem összezavartságban. 

 

GYÓGYÍTÓ ALKALMAT tart Jim Sanders alapító pásztor Kaposváron, február 14-én 16 
órakor a Városi Sportcsarnokban. Az istentiszteletek nyitottak minden érdeklıdı számára. 
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ISTEN TERVE ÉS IDİZÍTÉSE — A TE BİSÉGES HELYED 

 

És az egész emberi nemzetséget egy vérbıl teremtette, hogy lakozzanak a 
földnek egész színén, meghatározván elıre rendelt IDEJÜKET és LAKÁSUKNAK 
határait. — Apostolok Cselekedetei 17,26  

A Bıvített bibliafordítás így hangzik: 
„… hogy elhelyezze ıket a földnek a 
színén.” Egy másik fordítás szerint: „Egy 
olyan helyet biztosítok az én népem 
számára, ahová elplántálom ıket, hogy 
legyen egy saját otthonuk…”  

Mindennek rendelt ideje van. (Préd. 
3,1–2) Nem a véletlen mőve az, hogy mi 
pont ebben az üdvtörténeti idıkorszakban, 
s ennek is a legvégén élünk. Isten számára 
nem voltál meglepetés, amikor világra 
jöttél, és megvolt már a terve az életeddel 
kapcsolatban, mielıtt még megszülettél 

volna. Isten belefoglalta a tervébe azt a helyet, ahova te beillesz, ahol képes vagy 
gyümölcsözıvé válni. Meg kell értenünk, hogy Isten elıre meghatározta és elrendelte, hogy hová 
kell mennünk, mit kell tennünk, kikkel kell összekapcsolódnunk, mivé kell válnunk.  

Gyermekeinknek sem szabadna azt mondanunk, hogy te az lehetsz, ami csak 
szeretnél. Valójában fel kellene fedezniük azt, amit elrendelt Isten a számukra, hogy mit 
tanuljanak, mi legyen belılük. Aki nincs a helyén, az ott nem is fogja jól érezni magát. A 
pályamódosítások gyakran a nem megfelelı választás következményei. Amikor valaki Isten 
tervében mőködik, arra találóan azt szokták mondani, hogy ’Isten is erre teremtette ıt’. Isten 
tervében ugyanígy megvan a családban és a gyülekezetben betöltendı helyünk is.  

Isten összekapcsol téged személyekkel. Nagyon sok olyan dolog van, amit nem 
fogsz tudni máshogy megkapni, csakis rajtuk keresztül. Mindegy, hogy mennyit 
imádkozol, mennyit böjtölsz, nem fogod megkapni közvetlenül a Fejtıl magától, 
hanem csakis azokon keresztül, akikkel Isten téged összekapcsolt. Ezért értékeld és 
becsüld meg a szellemi kapcsokat, s maradj a saját ’legelıdön’! (Kol. 2,19) 

Amikor az Istentıl elrendelt helyeden vagy, az lesz a békesség, a beteljesedés, a 
fejlıdés, az áldás helye számodra! Az áldás jelentése: Isten kegyelme által birtokolni 
olyan dolgokat, amiket nem érdemeltünk ki, de Krisztus megváltása által hozzánk 
tartoznak. Ide sorolhatóak: a szent oltalom, a szent egészség, a bıvölködés, az örök 
élet. Azaz mindenbıl a legjobb Istentıl, szellemi és fizikai szinten egyaránt. Az isteni 
áldások teljessége a Jézus Krisztusban való mély közösségben lelhetı meg. De a 
helyüket elhagyók elesnek mindettıl! (Ésa. 1,28; Júd. 1,6) 

Tudtad, hogy a gazdag szó benne van a Bibliában? „… ismeritek a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az İ szegénysége 
által gazdaggá lehessetek.” (2Kor. 8,9) Bıvebben: http://www.freeweb.hu/bekevar/elrendelthely.htm 

 

AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA 
Teremtı Istenem, Eléd állok, és fennhangon imádkozom: 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bőneimért. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Megkérlek Jézus, 
legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, 
és teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat és 

Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom által megváltást 
nyertem, és újjászülettem Krisztusban! Az İ szent vére megtisztított minden 

bőntıl. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róma 10,9-10) 

Szeretettel várunk minden érdeklıdıt a biblia-tanításokra a helyi gyülekezetbe: 
DÉG, Sportpálya épülete, hétfı 17.00 – SÁGVÁR, Általános Iskola, csütörtök 17.40 

Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió, videó tanítások 
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ ingyenes terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható. 

Szerkeszti: Bor Ferenc lelkipásztor – 70/259-1348 – bekevar@fw.hu – www.bekevar.fw.hu 
A korábbi számok elérhetık a Békevár webkikötın: www.freeweb.hu/bekevar/ohm.htm  

Kérjük, add tovább lapunkat, hogy áldás lehess mások számára! 
Jézus szavai minden keresztényhez: hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek! 

   Szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok! 

 

 Magvetés > Elváró hit > Pénzaratás 
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BIBLIAI ÚTMUTATÁS JÁRVÁNY ESETÉRE 3. 
  

A megtévesztı a világban van, s a hazugságaival becsapja és rászedi a tudatlan 
embereket. Így például azt terjeszti, hogy a napjainkban ismert betegségekkel (új 
influenzajárvány, AIDS, rák, stb.) valójában Isten bünteti az embereket. De ennek 
egyáltalán nincs bibliai alapja! (Ján. 8,44) Isten nem sújtja betegséggel az emberiséget! 
Voltaképpen, ha van valaki a mennyen és földön, aki győlöli a kórt, az Jézus. Az ördög 
állítja ennek az ellenkezıjét. Ezzel a hazugsággal azt akarja elérni, hogy elhiggyük, 
Isten teszi az emberekre a betegségeket — mert az ördög tudja, hogy ha ezt elhisszük, 
messzebb fogunk kerülni Istentıl, mint valaha. És ez az ı célja. 

Állítsuk le a hazugságot! Valójában Isten így szól a hívıkhöz: „Nyúlj ki azokért, 
akik szenvednek. Mondd meg nekik, hogy nem én tettem ezt velük. Mondd meg nekik, 
hogy én a Szabadítójuk vagyok!” Ez nemcsak egyeseknek szól, hanem Krisztus egész 
Testének. El kell mondanunk az embereknek, akiket bármilyen betegség sújt, hogy 
Jézus Úr ezek fölött. El kell mondanunk, hogy Isten nagyon szereti ıket, vágyik arra, 
hogy meggyógyítsa ıket, és meg is van az ereje ehhez. 

Hatalommal felruházva! Nem Isten felelıs a szenvedésekért. Amit az ördög 
terjeszt, az csupán egy hazugság. Ha te és én jól végezzük a munkánkat, akkor 
nemsokára másvalami fog elterjedni az emberek között. El fog terjedni a hír, hogy 
Jézus Krisztus nem fogva tartja az embereket, hanem megszabadítja ıket! Az Írásokból 
világosan látszik, hogy az ördög a rabló és gyilkos, Jézus pedig a Megmentı, aki az élet 
oldalán áll! Jézus minden betegséget képes meggyógyítani, de csak azok nyerhetik el a 
gyógyulásukat természetfeletti módon, akik hisznek ebben. Mint az Igében látjuk, Jézus 
hatalmat adott a tanítványoknak, hogy az İ cselekedeteit tegyék.  

Minekutána pedig összehívta Jézus az İ tizenkét tanítványát, adott nékik 
ERİT és HATALMAT minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. (Luk. 9,1) 

Jézus mennybemenetele után, a korai egyházban is történtek természetfeletti 
gyógyulások, mert a tanítványok gyakorolták a rájuk ruházott hatalmat. A gyülekezeti 
Test (a hívık összessége) ma is rendelkezik ezzel a hatalommal, s mindazok képesek is 
gyakorolni, akiket megtanítanak erre és az Ige cselekvıivé válnak. 

És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe győlt, hozva betegeket és 
tisztátalan szellemektıl gyötretteket: kik mind MEGGYÓGYULÁNAK. (Csel. 5,16) 

Állj ellen! Péter apostol felhívja a figyelmünket arra, hogy van egy ellenségünk: 
„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán 
szertejár, keresve, kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erısek lévén a hitben…” (1Pét. 
5,8–9) Pál apostol pedig egyenesen azt mondja a Szent Szellem által: „Az ördögnek 
pedig ne adjatok helyet.” — se helytelen szavakkal, se meg nem bocsátással, se 
semmilyen más módon. (Ef. 4,27) Majd így folytatja: „… legyetek erısek az Úrban, és az 
İ hatalmának erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok 
az ördögnek minden ravaszságával szemben.” (Ef. 6,10-17)  

Szellemi hadviselés! Az embereknek nem fizikai, hanem szellemi síkon kell 
hadviselést folytatniuk a gonosz szellemekkel. (Ef. 6,12) Ha mi engedelmeskedünk 
Istennek, akkor az ellenségünk az Úr Jézust látja bennünk, és megrettenve elfut 
elılünk. „… álljatok ellen az ördögnek [mindenki saját maga tegye ezt Jézus nevének 
használatával], és elfut tıletek” — mégpedig pánikszerően. (Jak. 4,7) Isten — Jézus 
Krisztusban — gyızelemre hívott el minden keresztényt! Élj hát a gyızelem fényében! 
Tehát láthatod, bármilyen betegség, járvány legyızhetı az Úr erejébe vetett hittel, 
mert a Nagyobb lakik bennünk! Dicsıség Istennek! (1Ján. 4,4)   Vége! 

B IZONYSÁGOK AZ  ÚR TERMÉSZETFELETTI  MUNKÁJÁRÓL 
 

ELTŐNT A ZÖLD HÁLYOG — Andrea bizonysága — Ságvár, 2010-01-07  
Az Úr Jézus gyógyító munkájáról szeretnék bizonyságot 

tenni. 2007 tavaszán egy szemészeti vizsgálat során — amire a 
migrénes panaszaim miatt került sor — derült ki, hogy zöld 
hályog van az egyik szememen. Az orvosom sajnos arról 
tájékoztatott, hogy ez a probléma nem gyógyítható, csak 
szinten tartható. Szemcseppeket írt fel és háromhavonta 
kellett kontroll vizsgálatra mennem. 2009 júliusában egy ilyen 
kontrollvizsgálaton derült ki, hogy újra kell látótér vizsgálatot 
végeztetni, mert valami történt, amely elıtt az orvosom is 
értetlenül állt. A vizsgálat eredménye meglepı lett: a folt 
eltőnt, sıt a gépi vizsgálat eredményei egyéb meglepı javulást 

mutattak, amire nem találtak magyarázatot. Megkértem az orvosomat, tájékoztasson arról, 
mi is történt itt valójában, mert én sem értem az egészet. Nevetve közölte velem: nem 
csoda az, hogy eltőnt a folt. Erre én azt válaszoltam, hogy ez számomra egy igazi csoda!  

A doktornı ugyanis nem tudott arról, hogy 2009 májusa óta járok a ságvári 
gyülekezetbe, ahova a ’pótmamám’ invitálására mentem el. Ezért máig is hálás vagyok az 
Úrnak érte. Az elsı istentiszteletre a kolléganımmel úgy érkeztünk, hogy mi csak érdeklıdık, 
szemlélıdık leszünk. De dicsıség az Úrnak, azóta is rendszeresen oda járunk, mert 
megragadott bennünket az Úr jelenléte. Mielıtt ez a csodás dolog történt volna velem, június 
végén, Siófokon, Varga István evangélista istentiszteletén vettem részt. Én innentıl kezdve 
számítom a csoda kiindulását. Ezt követıen a helyi gyülekezetünkben is volt evangelizációs 
összejövetel augusztus végén, majd novemberben Lihor József evangélista alkalmára is 
elmentem Siófokra. Ott a kézrátételes imát követıen bizonyságot is tettem a gyógyulásomról. 
Hálás vagyok az Úrnak azért, hogy elvezetett a gyülekezeti helyemre, és fıként, hogy 
meggyógyított. Isten áldása legyen az İt szolgálókon és a ságvári gyülekezeten. 

 
SZERENCSÉS BALESET — Tímea bizonysága — Ságvár, 2010-01-23  

Bolti eladóként dolgozom. Az egyik vásárló darált húst kért. 
Mit sem sejtve elindítottam a darálót. Miután a  felét ledaráltam, 
nagy durranás közepette szétrobbant a motor, és szanaszét 
repültek a darabjai. Már csak arra eszméltem, hogy a lábam 
mellett van a nagy, füstölgı gép. Munkatársaim rohantak, hogy 
megnézzék, mi van velem, de dicsıség Istennek egy karcolás sem 
esett rajtam. Csodálkozva kérdezték, hogyan úszhattam ezt meg 
sérülés nélkül. Mondtam ám jó hangosan: „Hálát adok neked 
drága mennyei Atyám, hogy megóvtál. Minden dicsıség és hála a 
Tiéd! Áldom a szent nevedet!” Hiszem, hogy nem véletlenül 
érzékeltem azt hajnalban, hogy imádkozzam el a 91-es Zsoltárt.  

Édesanyám aznap délelıtt fızés közben olyan erıs késztetést érzett, mint akit 
hátulról tolnak, hogy menjen  gyorsan a szobájába és imádkozzon. Engedelmeskedett is 
az Úrnak azonnal. Ilyet még sosem érzett, s ahogy imádkozott, folyt a könnye. Akkor 
még nem tudta, hogy miért kellett ilyen gyorsasággal fohászkodni. Amikor egyeztettük 
az idıpontot, kiderült, hogy pontosan egybeesett az ima és a boltban történt szerencsés 
kimenetelő baleset. Utólag együtt is hálát adtunk a drága mennyei Atyánknak a szent 
oltalmáért! Csodálatos Istenünk van! Minden hála és dicsıség İt illet! 
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