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KERESZTÉNY HÍREK  
  

Imakonferencia, Budapest 2011. 03. 26. — A nyelvek magyarázatának ajándéka által 
csodálatos dolgokat nyilvánított ki az Úr! Az idık végén a csodatevı erık a hit 
ajándékával együtt felerısödnek, óriási erı-megnyilvánulások révén helyreállítások 
lesznek: például végtagok nınek ki, szervek nınek újra, elszakadt gerincvelı forr 
egybe! Új földgáz és kıolaj lelıhelyek jönnek elı! Mindez Isten dicsıségére! 
 

105 éve történt — Az Azusa utcai ébredés évfordulójára emlékezünk április 9-én. A 
Szent Szellem ezen kiáradását az egész világon az egyháztörténet egyik legfontosabb 
eseményeként tartják számon. Infó: http://www.bekevar.fw.hu/azusautca.htm 
 

1% felajánlás — A Békevár Egyesület még nem fogadhatja az 1%-os felajánlásokat, de 
akinek a szívén ott ég az Úr szolgálatának támogatása, keresse a www.ksze.org oldalt. 
 

Szemelgetés a környékünk közeljövı eseményeibıl 
- Április 16. szombat – Házaspárképzı Program: házasság, válás, újraházasodás. 

Helyszín: Siófok, Hotel Vértes - Infó: http://www.hotelvertes.hu (Esküvı menüpont) 
- Április 18. 18 óra – Karád, Mőv. Ház – Evangelizáció, gyógyulás (Varga István) 
- Május 5. 17.45 óra – Ságváron vendégszolgálónk: Domján Zoltánné, Tünde (Ált. Isk.) 
- Május 7. 18 óra – Siófokon vendégszolgáló: Szuhai Péter és Judit (MÁV, Fı u. 117.) 
- Május 14. 13 óra – Siófok, Hotel Ezüstpart, Jim Sanders gyógyító összejövetele 
- Május 15. 15 óra – Ságvár, Mőv. Ház – Evangelizáció, gyógyulás (Varga István) 
- Június 4. szombat – Ságvár – részt veszünk a Falunapon, az „Országunkat” képviselve 
- Június 26. 15 óra – Dég, Általános Iskola – Evangelizáció, gyógyulás (Labát Istvánné) 
 

Békevár Egyesület — Az egyesület elnöke, Bor Ferenc április 3-
án ismeretterjesztı elıadást tartott Ságvár községben Az 
egészségmegırzés ısi módjai címmel. A bibliai témájú 
rendezvényre a környezı településekrıl is érkeztek érdeklıdık. 
Végezetül az újjászületés csodáján keresztül az isteni-fajta 
szeretetet is megragadhatták a jelenlevık. A Supra kábeltévé 
riportot készített az eseményrıl.  
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AZ ÚJ ÉLETBEN JÁRNI 
 

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él 
bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem és Önmagát adta értem.” — Galata 2,20 

Jézus ugyan Isten Fiaként öltött testet, de földi szolgálatában 
nem isteni mivoltában munkálkodott, hanem ószövetségi 
prófétaként. Ugyancsak emberi mivoltában halt meg és támadt 
fel megdicsıült testben. Emberként szolgálva megmutatta, hogy 
mi is képesek vagyunk úgy mőködni, ahogy İ! (Ján. 14,12) 

Tartsuk a szemünk elıtt, hogy Isten Fia minden próbát és 
kísértést kiállt. Jézus hatalmi helyét Isten nekünk is odaadta, hogy 
királyokként uralkodhassunk az életben! Ugyanazt az erıt tudjuk 
mőködésbe hozni, mint Jézus, ha megértjük és azt elhisszük — mert 
bennünk is az az erı lakozik, amely feltámasztotta Jézust a halálból. 

Jézus a világ bőneit — amely Ádám engedetlenségének a következménye — magára 
vállalta és elhordozta. A ‘mennyei igazságszolgáltatás’ bőnnel szemben követelt árát mi 
soha nem tudtuk volna megfizetni. İ ugyan bőntelen volt, de feláldozta magát értünk. 
Ez Isten hatalmas szeretetének megnyilvánulása felénk! (Ján. 3,16) 

Isten a szeplıtelen Bárányra helyezte a világ bőneit, így a kereszten a mi bőneink is 
ott függtek. Isten ezt a helyettesítı munkát azért rendelte, hogy az újjászületett 
keresztényeknek soha ne kelljen szembesülniük e borzalmas halállal. A kereszt vére által 
nyertük el a megváltás lehetıségét. Az adósság kifizettetett, nincs semmi tartozás! 

Jézus miután teljes diadalt aratott a sátán csapatai felett, gyıztesen feltámadt, 
majd felemeltetett a mennybe, a világegyetem legmagasabb hatalmi helyére. Nekünk 
ezt a már megszerzett gyızelmet kell a hitünkkel érvényre juttatni.  

Krisztussal együtt a Benne hívık nemcsak megfeszíttettek és meghaltak, hanem fel 
is támadtak. A feltámadás ereje bennünk van, s ez minden földi dolognál hatalmasabb! 
Ezen felül ugyanarra a helyre ültettünk, mint a felemeltetett Krisztus — az Atya 
jobbjára. (Ef.2,6) Mi Krisztus Gyülekezeti Testének tagjai vagyunk, amelynek Feje maga 
Jézus. A Fej és a Test tagjai pedig egyértelmően együvé tartoznak. (1Kor. 12,27) 

A feltámadás napján tehát nemcsak arról kell megemlékeznünk, hogy feltámadtunk, hanem 
arról is, hogy olyan helyre ültettünk, amely magasan felette van az ellenség valamennyi 
erejének! A hatalmi helyünkbıl kifolyólag uralkodhatunk a sötétség (betegség, hiány, stb.) 
minden ereje felett. Ezt a helyet Krisztus felmagasztalása és trónra ültetése által nyertük el. Ha 
még nem fogadtad el Jézust Megváltódnak, akkor még nem vagy ezen a hatalmi helyen. 

Az ateistáknak is egy nap térdet kell hajtaniuk az Úr elıtt. Öröm számunkra, hogy mi 
már engedelmeskedtünk a hívó szónak, és így nem kell Isten ítélıszéke elé járulnunk — 
még akkor sem, ha újjászületett hívıként az ó ember testi kívánsága szerint élnénk.  

Jézus golgotai munkája teljes körő szabadítást nyújt, s ez kiterjed a bőn eltörlésén 
túl a betegség és a szegénység alóli megváltásra és az örök élet elnyerésére is. (Gal. 3,13) 
Jézus a mindenünk: Urunk, Üdvözítınk, Szabadítónk, Gyógyítónk, Ellátónk!  -bf- 

 

AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI: Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból? 
Megkérted İt, hogy legyen az életed támasza és Ura? Hívd be most a szívedbe!  

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. (Róm. 10,9–10) 

TANULJUNK EGYÜTT! — Ságvár: Általános Iskola, csütörtök 17.45 (bejárat a templom felıl) 
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, péntek 17.00 óra (az iskoláskorúak számára) 

Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió és tévé, videó tanítások 
Impresszum és elızı számok: http://www.bekevar.fw.hu/info.htm  E-mail: bekevar@fw.hu 

Békevár Egyesület: www.bekevar3882.fw.hu — Számlaszámunk: 14100110-17632849-01000009  
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ vallásoktól független ingyenes lap, terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható. 

Az örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása! 

 

   Áldott húsvéti ünnepeket! 
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FÉLELEMMENTESEN ÉLNI  
 

„Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erınek és 
szeretetnek és józanságnak szellemét.” — 2Timótheus 1,7 

Idıszerő kérdés, hogy a rémisztı hírek özöne (gazdasági 
helyzet, sugárveszély, katasztrófák, háborúk, stb.) ellenére 
lehet-e félelem nélkül, tökéletes békességben élni? Félni 
ugyanis rossz dolog, a félelemrıl beszélni pedig egyenesen 
káros! De a félelem hatástalanításáról igenis tanítani kell! 

Jó hír, hogy Isten újjászületett gyermekei felett — 
Krisztus gyızelmének köszönhetıen — jogilag nincs hatalma a 
sötétség erıinek, a halálnak! Így hát te se add meg magad a 

félelemnek, bármi történjen is. Isten szent védelmét élvezhetjük, ha az İ útján járunk. 
(Ésa. 43,1-2) Vizsgáljunk meg két esetet, hogy megérthessük a félelem mőködését.  

Nabukodonozor király a tüzes kemencébe vettette azt a három fiatalembert, akik 
nem hajtottak térdet a bálvány elıtt. (Dán. 3. fej.) Mivel teljes bizodalommal voltak 
Isten szent oltalma iránt, nem nyitották meg magukat a félelemnek. Isten angyala így 
természetfeletti módon meg tudta ıket védelmezni, s épségben jöttek ki a lángokból. 

A vízen járó Pétert nem a vihar gyızte le, hanem a nagy hullámoktól való rettegés. 
Ahogy levette tekintetét a Mesterrıl és a láthatókra tekintett, megnyitotta magát a 
félelemnek, amely kudarchoz vezetett. Amennyiben továbbra is Jézusra figyelmezett 
volna, nem ingott volna meg a hite. A figyelemelterelés az ördög gyakori fegyvere. 

Minden félelem a halálfélelembıl fakad, amely szinte rabságban tart. De Jézus 
véglegesen megszüntette a halálfélelem forrását! (Zsid. 2,14-15) Ha ajtót nyitsz a 
félelemnek, az leállítja a hitedet, leválaszt Isten erejérıl, visszavisz a szolgaságba és újra 
a régi szokásaid rabjává válhatsz. Ha viszont megállsz az Igén alapuló hitedben, akkor 
megállíthatod vele a félelmet! A hit és a félelem ugyanis két ellentétes erı. Te is meg 
tudod tenni azt, amit Jézus mondott Jairusnak: „Ne félj; csak higgy!” (Luk. 8,50) 

Az Úr soha nem közelít a félelem szavával. A félelem az ördög üzenete, a hit és a 
bátorság pedig a Gyülekezeté. A félelem egy gonosz szellemi erı és az ebbıl fakadó reakció. 
Teljes egészében romboló hatású. Míg a sátán a félelemre, addig Isten a hitre mozdul.  

A védelem Isten kifejezett ígérete, de csak azokra vonatkozik, akik az Úrban 
lakoznak: idıt töltenek Vele, megtartják az Igéjét, engedelmeskednek az útmutatásának, 
vezetésének. (Zsolt. 91. fej.) Nekünk, hívıknek Krisztusban van a bátorságunk, ha 
megértjük, kik is vagyunk valójában İbenne. (Ef. 3,11-12) A félelem orvossága: teljessé 
lenni a magasabb rendő, isteni fajta szeretettel, mert az kiőzi a félelmet! (1Ján. 4,18)  
 

PRÓFÉCIA  
  

Pásztorkonferencia, Budapest 2011. 03. 15.  
Itt az idı a változásokra! Az idık megváltoznak; változás van a levegıben. Feledkezz el 

a múltról, ne gondolkodj a múlt dolgairól: gondolkodj és cselekedj a jelenben és a jövıben. 
Új utak lesznek, amelyeket az Úr tesz egyenessé: egyenes és tiszta utak. Menj ebben az új 
életben, menj ezen az új úton. Változások lesznek!  

Ne gondolkodj a múlton, felejtsd el azt! Nyúlj elıre azokért a dolgokért, amelyek a 
célkitőzéseidben vannak. Isten tervei azok, amelyeket az életedre tervezett. Maradj ezen 
az úton – ne hagyd el ezt az utat! Gyarapodni fogsz: Isten fogja ezt véghezvinni. İ mutatja 
meg az utat; İ hoz neked világosságot és megmutatja az utat, amelyen járnod kell. Jézus 
mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet…”! Hallelúja! Áldunk! Áldunk! 

HÁZASPÁRKÉPZÉS  
 

„És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és köz(önséges) között, és a 
tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velük.” — Ezékiel 44,23 

A házasság témaköre is bír olyan fontossággal, mint a hit, a 
gyógyulás vagy a gyarapodás igei üzenete. Ugyanis, azokban a 
kapcsolatokban, ahol a szív állapota nem megfelelı, nem tudnak 
megnyilvánulni az áldások. Az Ige világosan fogalmaz: ahhoz, hogy az 
imádságok meg ne hiúsuljanak, Isten útján szükségszerő járni! (1Pét. 3,7) 
Ha az egyik fél szíve be van zárva a hitvese felé, akkor az Isten felé is 
éppúgy bezárt. Tehát fel kell szabadítani a szíveket ahhoz, hogy a 
házaspárok meg tudják ragadni Isten áldásait, és képesek legyenek hallani a Szent Szellemtıl.  

Mivel a világban élık közül sokan csak egyetlen utat ismernek, nem véletlenül mondja azt 
az Úr, hogy tanítsuk meg a teremtményei számára a „legkiválóbb utat”. (Ez. 44,23) Ezzel 
választási lehetıséget biztosítunk számukra, hogy különbséget tudjanak tenni a helyes és 
helytelen között. Amennyiben nincs biztosítva a szükséges ismeret a házasok számára, úgy 
gyakorlatilag meg vannak fosztva az áldástól. Kenneth Hagint is visszaküldte az Úr egyik korábbi 
gyülekezetébe, mert nem tanított a tizedrıl, s ezzel valójában távol tartotta ıket az áldástól.  

Világosságra van szükség a házasság, családi élet, gyermeknevelés területén is. Míg a 
betegeknek gyógyulás-étrend, a pároknak házasság-étrend szükséges. Jézus, miután sárral 
bekente a vak szemét, elküldte a Siloám tavához megmosakodni. (Ján. 9,7) A tó neve küldöttet 
jelent, ennek a görög megfelelıje az ’aposztelló’. Mossuk meg tehát mi is a szemeinket az 
apostoli kenetben, tanításokban és kijelentésekben, hogy a szellemi látásunk éles legyen! 

A házasságképzésben a bibliai tanítások mellett az üdvösségkapuk is kínálkoznak. A program 
során egyrészt a Test tagjaiként el kell vettetnünk a világba, hogy új életeket teremhessünk; 
másrészt a hálókat ki kell vetnünk fogásra! (Luk. 5,4) A hallgatósság köreiben figyelmeznünk 
szükséges az olyanokra, akik még nem fogadták be Jézussal az örök életet.  

A teljes Evangélium hirdetésére hívattattunk el, így ebben benne kell foglaltatnia a 
házasságtannak is. A házasság, család a nemzet legkisebb építıköve. A családot alkotó férj, 
feleség, gyermekek egy Istentıl rendelt közösség a Tıle meghatározott úton és módon. Ez igen 
fontos pillére a társadalomnak! A házasság, család a civilizáció és egyben a nemzet alapja! 
Ennélfogva a gyülekezet nem lehet jobb az azt alkotó családoknál, az ország pedig nem lehet 
jobb a benne mőködı gyülekezeteknél! Mindez a család alapjaihoz vezet vissza.  

Annál semmi nem lehet szellemibb, mint egy nagyszerő házasság, csodálatos otthon és 
tüneményes gyermekek. A férj és a feleség szövetségének egysége biztosítja a nyitott szívet Isten felé. 
Az igazság megismerése teszi szabaddá a kapcsolatokat is! (Ján. 8,32) Ugyan sok tanítás létezik a 
házasságról, de legjobb könyv mégis a Biblia, amelynek rengeteg mondanivalója van e témakörben.  

Minden kérdéssel foglalkozniuk kellene a lelkipásztoroknak, így egyetlen házassági 
problémát sem szabadna szınyeg alá söpörniük. De ha nem felkészültek, hogyan tudnak 
tanácsot adni? Pedig sok házasság igencsak gyógyításra szorulna. Ehhez óhatatlanul meg kell 
látnunk a házasság, család területén a fizikai és szellemi összefüggéseket. 

Fizikai síkon: olcsóbb tanítással a megelızés, mint a csonka családok segélyezése; a földön 
elérhetı a mennyei boldogság; hibátlan házaságy. Szellemi síkon: az igazság megismerése és 
cselekvése szabaddá tesz; üdvösségkapu lehetıségek; hallanak Istentıl; Szent Szellem 
templomának tisztán tartása. Ehhez járul még: Krisztus Teste mind szeplıtelenebbé válik; a hit 
akadályai elmozdulásával az áldások teljességében járhatnak; mőködésbe hozhatják a 
tízezerszeres szellemi erıt; a tiszteletadás és engedelmesség elımozdítja a Szellem kiáradását és a 
késıi esıt; Krisztusban kapott hatalmukat hatékonyabban gyakorolhatják a házaspárok.      -bf- Jé
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