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KERESZTÉNY HÍREK  
 

Tíz éves — az Úr Jézus ságvári családja! Az elsı össze-
jövetelre 2001. május 23-án került sor. Az eltelt években sokan 
betértek hozzánk — ha együtt lenne mindenki, két osztályterem 
sem lenne elégséges. A hitépítı tréningeknek köszönhetıen 
többen is megtapasztalhatták a természetfeletti gyógyulást.  

A nálunk megfordulók visszajelzései megerısítenek bennünket: 
— Nálatok kézzelfogható 
a szeretet! Öröm ide 
betérni! Máskor is 
nagyon szívesen jövök 
hozzátok! — mondják. 

Május 26-án, a tízéves évfordulón a gyülekezet 
igen ötletesen köszönte meg Bor Ferenc és Ágnes 
hőséges pásztori munkáját és egy ‘ehetı’ Bibliával 
lepték meg ıket. Képes beszámolónk az interneten: 
http://www.bekevar.fw.hu/sagvar.htm  
 

Vendégünk — az evangelizációt megelızıen — május 5-én 
Domján Zoltánné Tünde, a kislángi gyülekezet pásztora volt 
az, aki az élı Igérıl tanított. 
 

Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl 
- Június 26. vasárnap, 15 óra – Dég, Általános Iskola tornaterme  

Evangelizáció, gyógyulás (Labát Istvánné szolgálata) 
- Továbbá: http://www.bekevar.fw.hu/vendegszolg.htm  
 

Üdvösségi imák több nyelven — az evangelizációs munkák 
nélkülözhetetlen kellékei. Weboldalunkról már tizennégy idegen 
nyelven, újabban törökül is letölthetı az üdvösség imája: 
http://www.bekevar.fw.hu/international.htm  
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A PÜNKÖSDI ERİ CSODÁKAT SZÜL! 
 

„… sok jel és csoda lett a nép között…” — Apostolok cselekedetei 5,12 
Pünkösd — A húsvéti örömhírt még két fontos 

esemény követi.  A feltámadott Krisztus negyven 
napig megjelent a tanítványoknak, amidın 
felemeltetett az Atya jobbjára. Távozása elıtt 
azzal bátorította ıket, hogy maga helyett elküldi a 
Vigasztalót, a Segítıt — a Szentháromság harmadik 
személyét, aki az elsı pünkösd óta velünk van. 

Jézus mennybemenetelét követıen a tanítványok 
kitartóan együtt imádkoztak, és a tizedik napon 
jelek és csodák kíséretében kiáradt Isten Szelleme. 
Ne feledjük, ez Isten természetfeletti ereje, amely teremtette a világot, feltámasztotta 
Krisztust a halálból, és amely munkálkodik ma is a teljesevangéliumi gyógyító szolgálatokban! 
Ennek lehettünk tanúi májusban Siófokon és Ságváron is. A pünkösd az Egyház születésnapja, a 
Szent Szellem (Szentlélek) pedig Isten földi képviselıje az újszövetségben. Akik az újjászületést 
követıen betöltekeznek Isten Szellemével, naponta megtapasztalhatják ezt a pünkösdi erıt! 

Siófok — A tizenöt éves születésnapját ünneplı siófoki gyülekezet vendégeként Jim 
Sanders egyházalapító május 14-én tartott gyógyító összejövetelt a Hotel Ezüstpartban. 
A több mint háromórás istentiszteleten mintegy ötszázan vettek részt, s voltak, akik 
áldozatot hozva, nagyobb távolságból érkeztek. Számtalan területen volt gyógyító 
kenet. Isten megmutatta dicsıségét a gyógyulásokban, amikor az izületi problémák, 
daganatos betegek, hallássérültek, gerinc- és fejfájással küzdık bizonyságtételére 
került sor. A résztvevık a Szent Szellem ‘borától’ megittasodva tértek haza.  

Ságvár — Másnap Ságváron folytatódott a 
gyógyító munka, ahová sokan eljöttek az elızı 
napi rendezvény résztvevıi közül is. A csaknem 
teltházas Mővelıdési Házban Varga István 
evangélista — több mint tizenöt éves múlttal — 
szolgált a feleségével a betegek felé. A 
legnagyobb csoda — a szellemi újjászületés — tíz 
ember részére adatott meg, akik lehetıséget 
kaptak arra, hogy Krisztust életük Urává tegyék! 

Számos testrészben munkálkodott Isten 
természetfeletti ereje. Az evangélista — az Úr 

Jézushoz hasonlatosan — kezét a betegekre téve imádkozott a gyógyulásukért. Akik hittel 
elfogadták Isten számukra készített ’ajándékát’, szabadulást nyertek. Bizonyságaik alapján 
végtag- és derékfájdalmak, látáspanaszok enyhültek vagy szőntek meg, Isten dicsıségére! 

Ez az összejövetel egy kettıs évforduló megünneplésére is adott alkalmat: egyrészt a 
ságvári Bor Ferenc és Ágnes pásztorházaspár tizenöt éve történt újjászületése, másrészt a 
ságvári közösség tízéves fennállása esett erre a tavaszi idıszakra.  – Helyszíni tudósító: Bor Ferenc - 

 

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 (templom felıli bejárat) 
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! 

 

   Pünkösd = Krisztus Gyülekezeti Testének a születésnapja! 

Jim Sanders misszionárius 
Siófokon 

Varga István evangélista  
Ságváron 

 

Bor Ferenc és Ágnes 

Domján Zoltánné 

Az ünneplı  
gyülekezet és a 
szülinapi torta 
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JÉZUS KRISZTUS NEM VALLÁS!  
 

 „… a te HITED megtartott téged.” — Máté 9,22; „… a HITET megtartottam.” — 2Timótheus 4,7 
A vallást taglaló cikkeinkkel nem az az indítékunk, hogy bárkit 

is megítéljünk. Egyetlen célunk az, hogy megvilágítsuk a különbséget 
a holt vallásosság és az élı bibliai hit között. Hogy egyértelmő 
legyen a kettı közötti eltérés, Jézus szavai alapján határoztuk meg a 
vallás bibliai definícióját: A BIBLIÁVAL ELLENTÉTES EMBERI RENDELKEZÉSEK 

ÖSSZESSÉGE, AMELYEK AZ ISTENI REND MEGSZEGÉSÉHEZ VEZETNEK. (Mát. 15,3-
6.  Márk 7,7-9) Ugyanis a Mester megfeddte a kor vallásos embereit a 
dogmatikus hitéletük miatt. Mivel a negatív kicsengéső vallás 
megjelölést gyakran tévesen használják, így mi nem is soroljuk 

magunkat közéjük. Nincsenek saját tanaink, a kétezer éves Evangéliumot tanítjuk!  
A legszembetőnıbb különbözıség az, hogy a vallásos szellem uralta ember nem fogadja 

el Isten Igéjét, sıt támadja a jézusi tanokat és azok hirdetıit! Pál apostol a megtérése elıtt 
a tanítványokat kergetve valójában magát Jézust üldözte. Ez ma sincs másként. (Csel. 
26,14) Sault az újjászületése elıtt egy gonosz vallásos szellem uralta. Júdea, Galilea és 
Szamária is ennek az erıteljes démonnak az uralma alatt állt, aki Saulon keresztül 
nyilvánult meg: üldözés és börtön várt a hitre jutottakra. A keresztények vélhetıen 
elkezdtek érte imádkozni, és ı látványosan megtért a hibás cselekedetébıl. Azonnal 
Krisztus követıjévé vált és így három nemzetben szőnt meg a keresztényüldözés.   

A tisztánlátás teszi igazán világossá az eltérést a vallás és a Biblia Igéje között. Talán a 
legszembetőnıbb az, hogy a vallás helytelenül azt tanítja: a hívık legyenek szegények és 
Jézushoz hasonlóan szenvedjenek. De az Írás egyértelmővé teszi, hogy az İ szent 
véráldozatával az ár kifizettetett: szabadulás, egészség, bıvölködés, üdvösség váltotta fel 
az átkot. Az évszázadok során az ördög megtévesztı tanai sajnálatos módon beszivárogtak a 
Gyülekezeti Testbe. (1Tim. 4,1) A vallás eltávolít Istentıl, de Jézus közel visz Hozzá! 

Ezért a saját érdekedben ellenırizd le a Bibliából mindazt, amit hallottál! A bibliai 
ismeret fontosabb az intellektuális tudásnál! Példaként: Helyes a böjt, ha valaki önszántából 
teszi, és nem más utasítja rá. Senkit nem lehet utólag szentté avatni, de akik befogadták a 
szívükbe a szent Jézus Krisztust, azok szentté válnak Általa. (1Kor. 3,16-17) Istennek kedves a 
tisztántartott ‘edény’ (cölibátus), ha szabad akaratból származik az, de nincs a tetszésére, ha 
ezt törvényként írják elı. A tisztítótőz hamis tana pedig sokakat a pokolba juttat!  

A farizeusok az elvakultságukban az Élı Isten helyett a vallásukat követve nem ismerték 
fel a Messiást. Ma is sok ember tesz ugyanígy: Isten helyett a vallást, a tradíciókat, a dogmát, 
a hagyományokat, a téves emberi elképzeléseket és szertartásrendszereket követi. A teljes 
sötétségben levık még harcolni is képesek a vallásukért, más felekezetbeli keresztényeket 
támadva. Tévesen úgy tartják, hogy Jézus veszélyt jelent az erıtlen vallásukra.   

Jézus Krisztus nem vallás és nem is valamilyen ideológia. İ nem azért jött, hogy 
egy újabb vallást alapítson. Vallások addig is voltak, ezért nem kellett volna testet 
öltenie. İ az Istentıl elszakadt emberiség megmentéséért vállalta a kereszthalált! 
(Luk. 19,10) A vallás senkinek sem ad szabadulást, örök életet, gyógyulást, áldást.  

Jézus hét esetben utalt arra, hogy a te hited tartott meg téged! Ennek a görög szöveg 
szerinti értelme: az Isten Fiába vetett (pisztisz) bizalom, meggyızıdés, hithőség az, 
amely képes (szódzó) szabaddá tenni, biztonságban elrejteni, szerencsésen célba juttatni, 
meggyógyítani, életben tartani, üdvözíteni. Isten buzdít arra, hogy bátran add fel a 
vallásos nézeteidet és válaszd helyette Jézust — Aki magát az igazság és az élet útjának 
nevezi! (Ján. 14,6) Linkajánló: www.varga-istvan.com/Jezus_nem_vallas.html 

A PÁRKAPCSOLATOK ÁLDOTTSÁGA  
 

„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott 
minket minden szellemi áldással a mennyekbıl a Krisztusban…” — Efézus 1,3    

Az áldás múlt idıben áll a fenti idézetben, kérlek, ezt vedd 
észre! Ez azt jelenti, hogy Isten már elvégezte az İ részét Krisztusban. 
Ahhoz, hogy ezt mind nagyobb mértékben birtokolni tudjuk, meg kell 
tennünk a saját részünket. Mert nyilvánvaló, hogy mindannyian még 
áldottabbak szeretnénk lenni, hogy másokat is megáldhassunk.  

Nem célunk sorainkkal bárkit is kárhoztatni. Az az indíték vezet 
bennünket, hogy a világi normák szerint élıknek mutassunk egy 
helyes és tiszta utat, s az átadott bibliai ismeret birtokában 
választási lehetıséget biztosítsunk. Jézus példázatként említi a szılı látható részét. (Ján. 
15. fej.) Viszont a szemmel nem látható gyökérzeten nagy pusztítást végezhet például a 
filoxéra tető. A silány vesszı így gyenge termést fog eredményezni. Ezt figyelembe kell 
vennünk a házasságban is, hogy az virágba borulhasson és gyümölcsözıvé válhasson.  

Isten feltételhez köti az áldások birtoklását: minden dolgotokat szeretetben vigyétek 
végbe (1Kor. 16,14); szeretettel szolgáljatok egymás felé. (Gal. 5,13) Mindezt azért 
mondja, mert a hit mőködéséhez szükséges üzemanyag az isteni-fajta szeretet. (Gal. 5,6) 
A görög szövegben a szeretetre vonatkozóan mindhárom Igében az ‘agapé’ szó áll. Tehát 
a magasabb rendő szeretetrıl van szó, amely Krisztus elfogadásakor töltetik ki az emberi 
szívbe. De akik figyelmen kívül hagyják mindezeket, azok elesnek Isten legjobbjától!  

Az áldás akadályait vegyük ezúttal szemügyre. A párkapcsolatok két nagy csoportját 
különböztetjük meg: a házasságban élık és az azon kívül esı formák (futó kalandok, 
együttélés, élettársi kapcsolat). A házasság intézménye Isten terve azok számára, akik 
társra vágynak. Minden más forma az isteni renden kívül esik. Ne feledjük: mindaz, ami nem 
a hitvesi ágyban történik, Isten szemében paráznaságnak minısül. De İ egy sokkal kiválóbb 
utat szeretne mutatni! Ezt a tanítást meghallgathatod: www.hazassagtan.fw.hu  

Miért nem meri mindenki felvállalni a nyilvános elkötelezıdést? Esetleg magukban sem 
biztosak? Az együtt élık gyakran érvelnek azzal, hogy nem a papír számít! De nézzük meg, 
hogy mi a különbség a házasság szentségében és a kapcsolatban élık áldottsága között. 
Fizikai síkon valóban csak az okirat létezésében különbözik. De szellemi vonatkozásban már 
sokkal nagyobb a különbözıség! A HÁZASSÁG SZÖVETSÉGÉN KÍVÜL HIÁNYZIK ISTEN SZELLEMÉNEK A 

RAGASZTÓJA, AMI ÖSSZEKÖTI A PÁROKAT; TOVÁBBÁ AZ A GIGANTIKUS ERİ, AMELLYEL A TÍZEZERSZERES 

ELLENSÉGES ERİT IS KÉPESEK MEGFUTAMÍTANI; VALAMINT AZ EGYSÉGRE ÁRADÓ ÁLDÁSOK TELJESSÉGE. 
A ‘nem örökölhetik Isten országát’ kifejezést sajnos gyakran félreértelmezik, és úgy 

vélik, hogy a paráznák a pokolba jutnak. (Gal. 5,19-21) Az ezzel kapcsolatos helyes 
értelmezés: az újjászületett, de testi módon élı keresztények A FÖLDÖN NEM TUDJÁK BIRTOKBA 

VENNI, MEGTAPASZTALNI AZ ÁLDÁSOK TELJESSÉGÉT, TOVÁBBÁ VESZÍTENEK A MENNYEI, ÖRÖKRE SZÓLÓ 

JUTALMUKBÓL! Tehát a paráznák nem az üdvösségüket veszítik el, csupán az áldásaikat 
csorbítják. (A ‘nem mehetnek be Isten országába’ kifejezés vonatkozik az üdvösségre.) 

Látod már, hogy mely párkapcsolatok a legáldottabbak? Amelyek Isten terve szerint 
valók! A teljesség csak az Úr elıtt megkötött frigyben található meg. A házasság megfelelı 
mederbe tereli és intézményesíti a szexualitást. A hívık a tisztátalan életükkel Krisztus 
Testét szennyezik be. De a házasságkötés megszünteti a paráznaságot oly módon, hogy az 
együtt élıknek az egybekelésüket követıen már saját tulajdonú hitvesük lesz. (1Kor. 7,2) A 
pásztorok nem erkölcscsıszök, ık tanítanak, a döntést pedig mindenki saját maga hozza 
meg. Isten azonban elvárja, hogy a rendelkezésre álló világosságban járjunk!         -bf-  
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