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KERESZTÉNY HÍREK 
 

ÍRÓ TALÁLKOZÓ — Június 7-én a „Szántódi Kötıdéső Írók Ta-
lálkozóján” Bor Ferenc képviselte a Békevár Egyesületet a házas-
ság témájú könyvekkel és az örömHÍRmondó újsággal. A részt-
vevıknek fel lett kínálva az üdvösség lehetısége. Errıl képes be-
számoló: www.bekevar-portal.hu > Eseménynapló 
 

KÜLDETÉS — Nagyon fontos az utolsó napokban a gyülekezet 
minden tagját ráébreszteni arra a felelısségteljes, lélekmentı 
munkára, hogy a környezetükben levı elveszetteket megnyerjék 
Krisztusnak! Mert az Írásokból tudjuk, hogy egyedül Jézus Krisztus 
elfogadásával lehet üdvösséget, örök életet, mennyei állampol-
gárságot nyerni! A világ összes problémájára az újjászületés, az 

üdvösség nyújt megoldást! Nagy munka vár a Gyülekezetre, amihez az Úr a fedezetet az 
engedelmes szívő gyermekein keresztül kívánja biztosítani!  

 

15 ÉVES ÉVFORDULÓ — A ságvári gyü-
lekezet a június 17-i összejövetel végén 
Tenger Szilárd: Vallomás címő versével 
emlékezett meg arról, hogy Bor Ferenc és 
Ágnes pásztorházaspár 15 évvel ezelıtt, 
1998. június közepén kezdte el Szántódon 
az Úr Jézus szolgálatát. Az ünnepeltek sze-
retetvendégséggel viszonozták a 2001 óta 
pásztorolt gyülekezet bensıséges köszön-
tését. Infó: http://bekevar.x3.hu/sagvar.htm  

 

PRÓFÉCIA — Üzenet az Úr szívébıl a szentek szívébe: „Ne a láthatókra tekints! 
Soha ne a láthatókra nézz, mert azok ideig valók, azok változnak. Egyetlen alkotmány, 
ami soha nem változik, az a Könyvek könyve. Bízz meg Isten Igéjében! Szabadítsd fel a 
hitedet, bármi is akadályozza! Járj abban a gyızelemben, amit az Úr Jézus Krisztus 
megszerzett a számodra! Élj gyızelemben és hálaadásban. Azért adj naponta hálát, 
amit az Úr Jézus Krisztus elvégzett a kereszten. S ami meg van írva, azt senki nem 
tudja megváltoztatni! Ámen!” — Bor Ferenc, Ságvár, 2013. 05. 21.  
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AZ ÉVEINKNEK SZÁMA 
  

„És monda az Úr: Ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivelhogy ı 
test; legyen életének ideje százhúsz esztendı.” — 1Mózes 6,3 

ISTEN RÉSZE — Mivel a jó Isten egy szeretı családra vá-
gyott, életre hívta az embert, akit a Vele való közösségre ren-
delt. Kezdetben örök életőnek alkotta az embert, de idıvel 
120 esztendıre korlátozta le földi éveinek számát. (1Móz. 6,3) 

A Szentírás Ádámtól Noéig hét olyan személyrıl számol be, 
akik több mint 900 évet éltek a földön. A rekorder Matuzsálem, a 
969 évével. „Mózes pedig száz és húszesztendıs volt, mikor meg-
halt; nem homályosodott meg az ı szeme, sem el nem fogyat-
kozott az ı ereje.” (5Móz. 34,7) Nekünk is róla kellene példát 
vennünk, aki ereje teljében, teljes idejét betöltve távozott.  

Amikor életcél nélküli, búslakodó embereknek megemlítem, 
hogy ráérnek még a temetı felé venni az irányt — mert Isten ígérete 120 év —, szinte vala-
mennyien megmosolyogják e kilátástalannak tőnı kort. Ennek oka az, hogy a világi nézet 
szerint betegség, fájdalom, gyengeség közepette kell bevégezni az életet, amit ık nem 
szeretnének. Nem tudják, hogy a megváltottak joga, birtokba venni a szent egészséget! 

A Zsoltáros is épp a rövid élet miatt panaszkodik: „A mi esztendeinknek napjai hetven 
esztendı, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendı, és nagyobb részük nyomorúság és fáradság, 
amely gyorsan tovatőnik...” (Zsolt. 90,10) De mi képessé tétettünk 120 évet leélni! 

AZ EMBER RÉSZE — Az ember az Istentıl kapott szabad akaratánál fogva eldönt-
heti, hogy meddig éljen testben. Ezt a Teremtınk tiszteletben fogja tartani. Pál élet-
erısen azt állítja: a meghalás nyereség; sokkal jobb a mennyben Krisztussal, de szüksé-
ges, hogy itt maradjak és elvégezzem az Úr által rám bízott szolgálatot. (Fil. 1,21-24)  

Amikor olyan élethelyzetbe kerül valaki, ami küzdelmes, fájdalmakkal terhelt, el-
gyötört, ápolásra szorul, vagy őr keletkezett az életében, akkor könnyen feladhatja, azt 
mondván, hogy ebbıl elég, inkább átlépek egy ettıl sokkal jobb dimenzióba. De aki 
ragaszkodik az életéhez és felkiált Istenhez, az kegyelmet talál és megmenekül. 

Ilyenkor nem Isten hívja magához az embert, mert az ellenkezne az İ ígéretével. Ez 
egyszerően az illetı — olykor önzı — döntése. Ne feledjük, ha valakiért imádkozunk, 
akkor az ı akarata közrejátszik abban. Ekkor csak Isten kegyelmét áraszthatjuk ki rá. 
De nekünk Isten ígéretébe kapaszkodva teljes idınket beteljesedetten kellene leélnünk.   

„Mert İ mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tıled.” (Zsid. 13,5) Isten meg-
ígérte, soha nem hagyja el a gyermekét, pedig többször hallani, hogy tudatlanságból ezzel 
vádolják İt. Betegségében is vele van, csak nem mindenki képes megragadni a szent gyó-
gyulást, amit Krisztus  — a megváltás mőve során — a sebei által megszerzett. (1Pét. 2,24) 

Természetes, hogy hiányzik az eltávozott személy, de az őrt az Úrral való közösség 
képes pótolni. A gyász szellemét nem szabadna beengedni, mert a mély fájdalom ajtót 
nyithat az ördögnek. Nem veszítettük el azokat, akik újjászületett hívıként Krisztusban 
hunytak el. İk csak elıre mentek, mi pedig követni fogjuk ıket. (1Thes. 4,13-18) 

 

AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSE: Ki az életed Ura? 
Teremtı Istenem, válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon elimádkozom a 

Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, Aki 
meghalt az én bőneimért és feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi 
utat választom, s a szívemet megnyitom és átadom Neked! Örömmel megvallom, hogy 
Jézus az Úr az életemben! İ a Szabadítóm és Gyógyítóm! A hittel elmondott imám által 
újjászülettem Krisztusban és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem! Az İ szent vére 
megtisztított minden bőntıl. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10) 

TANULJUNK EGYÜTT A SIKERES ÉLETÉRT! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45  
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, vasárnap 15.00 óra (iskoláskorúaknak) 
Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: www.ksze.org  

Impresszum és elızı számok: www.bekevar-portal.hu  E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com 
A nagylelkő adományokat köszönjük! — Békevár Egyesület új számlaszáma: 10700749-67761939-51100005 

Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható. 
Az Örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása! 

 

Hosszú élettel elégít meg, napjaink számát teljessé teszi! 
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Bor Ferenc a SZKÍT 
rendezvényen 

A gyülekezet egy csoportja a pásztorukkal 
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ÁLDÁSÖZÖN — profit 3. 
 

„A mással jóltevı [javakkal mást megáldó, adakozó] ember gyarapodik; és aki mást 
felüdít [megelégít], maga is felüdül.”— Példabeszédek 11,25 

Másképp mőködik a tized, és másképp mőködik 
az adakozás hozama. Az adakozás hozadéka is több-
féle csatornán érkezhet hozzánk.  

MIKÉNT PROFITÁL AZ ADAKOZÁS? „Tudván, 
hogy ki-ki bármi jót cselekszik, jutalmát veszi az 
Úrtól…” (Ef. 6,8) Hogyha bárkivel bármi jót teszel, 
ugyanazt kapod vissza — az Úrtól. Honnan veszi a 
jutalmát a vetı? Az Úrtól. Ha Isten megígérte, hogy 
megnyitja a menny ablakait, zsilipjeit, akkor te 
bizton számíthatsz az İ áldásaira.  

 „Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet 
adnak az emberek a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti 
mértek.” (Luk. 6,38) Milyen módon jön vissza a vetés? Az embereken keresztül is 
kaphatunk áldást, adományokat. A színig telt azt jelenti, hogy túltöltött.  

Két irányból zúdul ránk az áldás: egyrészt a tizedünk nyitja meg a mennyei zsili-
peket és az Úrtól jön egy nagymértékő áldás, áttörés; a másik pedig az, amikor ado-
mányaink mőködésbe hozzák a bıséges aratást, mégpedig az embereken keresztül.  

Természetesen mindkét esetben Isten — közvetlenül vagy közvetve — embereket 
használ. Mert Istennek egy ránk zúdított áldása jöhet úgy is, hogy egy termékhez 50%-
os leárazás által jutunk hozzá. Az is egy nagy áldás, ha egy árunak csak a felét kell 
megfizetni. Isten ilyen esetben az üzletvezetı szívét megérinti a leárazásra.  

Lényeg az, hogy Isten meg akar és meg is tud bennünket áldani, de nekünk kell a 
fogadócsatornáinkat kiépíteni, megtisztítani. Tehát a mi részünk: leszállópályát biz-
tosítani az áldások számára. Azaz a hitünket kiépíteni anyagi területen is. 

Az Ige százszoros profitot ígér az Evangélium befektetıinek. (Márk 10,29-30) De 
idıbe telik, míg a hitünket a kezdeti 100%-os hozamról feltornázzuk  a százszoros pro-
fitra. Például az 5.000 forintnak a 100%-os hozama 10.000 forint, de a százszorosa már 
500.000 forint. Légy kitartó és ne csalódj, mert Isten biztosan fizet, ha nem is elsején. 

Kenneth Copeland, miután a repülıjét az Úr rendelkezésére bocsátotta, már nem 
tekintette saját tulajdonának. Még nála volt ugyan a kisgép, de rendszeresen megval-
lotta a következıt: Jézus nevében, jogom van a banki kivéthez, mert én befektet-
tem a mennyei folyószámlára és élhetek vele, amint szükségem lesz rá! 

Copelandhoz is jöttek kísértı gondolatok és félelmek. İ az Igére bízta magát, és az 
Istennel kötött megállapodására. Nektek is ezt kell tennetek. A repülıgépet átadta Isten 
szolgálatára, aki már tudta, hogy ki lesz a következı gazdája. Az imát követıen hálát 
adott azért, hogy Isten Szava igaz és erıvel teljes, a kenet pedig megtöri az igát.  

Miután a valóságban is megtörtént a repülıgép átadása, a rá következı tizedik napra 
megkapta a hitben igényelt összeget a szolgálatához kapcsolódó TV mősorához. Egyszer 
csak jött egy ismeretlen keresztény, és a kezébe nyomott egy pénzzel teli borítékot. 
Semmit nem kérdezett, egyedüli kérése az volt, hogy kizárólag a szolgálatra költse.  

Mennyivel különbözik ettıl a világi bankrendszer! Ha az ember egy banktól akar 
felvenni hitelt, akkor sok mindent meg akarnak tudni rólad. De Isten csak odaküldi a 
szükséges összeget a megfelelı emberen keresztül, és azt mondja, hogy használd a 
szolgálatra. És ilyen esetben ez természetes is, hogy arra fordítja. 

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL 
 

AKIRE A KEZÜNKET TESSZÜK! — A férjem évek óta magas 
vérnyomásra szed gyógyszert. Pár napja hirtelen rosszul lett, 
nagyon elsápadt, folyt róla a víz. Bezuhant a fotelbe, látszott 
rajta, hogy szenved. Megmértem a vérnyomását, a mőszer 
69/50/48 értéket mutatott. Azonnal hívtam a háziorvost, és 
megkérdeztem, mit tegyek? Hamarosan jövök és eldöntöm! — 
volt a válasz. Közben törölgettem a férjem fejét és testét. 
Imádkoztam. Csak annyi jutott hirtelen eszembe: Atyám, akikre 

a kezeinket tesszük, azok meggyógyulnak (Márk 16,17-8), és nyelveken folytattam az 
imát. Az orvos 10-15 perc múlva megérkezett. Megmérte a vérnyomását, ami 140/80 
volt, szíve tökéletesen mőködött, a test levegıtelítettsége 100%-os volt. Így — 
Istennek hála — nem volt szükség semmilyen további kezelésre. Azóta is jól van! 
Köszönjük Istenünk megtartó kegyelmét! Hallelúja! — Marcsi 

 
NÖVEKSZIK KRISZTUS TESTE! — A média általában a 

keresztény üldözésekrıl számol be, miközben szem elıl 
veszítik a dinamikusan növekedı gyülekezeti Testet. 
Barry Wissler friss statisztikai adatai viszont lelkesítenek 
bennünket. A kereszténység a földön a legnagyobb in-
tenzitással terjedı irányzat! Jelenleg a világ népességé-
nek egyharmada keresztény. Meglepı, de például Kíná-
ban ma többen járnak gyülekezetbe, mint Európában.  

A kereszténység elıretörése nem lassult le soha, sıt 
világszerte egyre gyorsabban növekszik. A keresztény ese-
mények központja ugyan sokáig Európa majd Amerika 
volt, de ezek újabban a föld déli féltekére, illetve Távol-Keletre tevıdtek át. 

A pünkösdi mozgalom az Azusa utcában (USA) kezdıdött jó egy évszázada, de mára 
Brazíliában és Dél-Koreában egyetlen gyülekezetben több hívı jön össze, mint az USA 
nevesebb gyülekezeteiben. Míg korábban Anglia küldött misszionáriusokat a világ minden 
részére, mára megfordult a helyzet. A szigetországot ma külföldiek evangelizálják.  

Az elmúlt fél évszázadban Krisztus Teste földrajzilag sokkal nagyobb terjeszkedést ért 
el, mint a történelem korábbi idıszakában. A média helyenként azt állítja, hogy az iszlám 
gyorsabban terjed, mint a kereszténység, de ez nem helytálló. Az Al Jadira tévében az 
iszlám tudományok egy doktora azt nyilatkozta, hogy óránként 600 muszlim tér át a 
kereszténységre. Ez bizony naponta 16.000, évente 6.000.000 megmentett lelket jelent! 

Egy német pásztorházaspár a közelmúltban fél év alatt 3 új gyülekezetet hozott létre 
Isztambulban. Az egyik közülük olyan mértékben fejlıdik, hogy kinıtték a termet. Több 
tucat olyan frissen újjászületett keresztény bizonyságát hallották, akik Jézussal álomban 
vagy valamilyen személyes kijelentés által kerültek kapcsolatba. Ez egy év gyümölcse, 
egyetlen gyülekezetben! Kínában naponta 28-30 ezer fıre becsülik az újjászületett embe-
rek számát. Indonéziában a keresztények aránya elérheti a 25%-ot.  

Tehát ebbıl a rövid statisztikából is kitőnik, hogy a kereszténység világméretekben 
nem egy gyenge, vajúdó vallás. Ma sokkal erıteljesebben növekszik, mint eddig valaha. 
Lehet, hogy a környezetedben nem ez látszik, de világméretekben ez a valóság! Lépj be 
te is az Isten királyságát építı lelkes csapatba, mert a kegyelem korszakának vége igen 
közeli, az aratnivaló pedig sok! Ehhez odaszánt munkásokra van szüksége az Atyának! 
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