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KERESZTÉNY HÍREK 
 

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVİ ESEMÉNYEIBİL 
����Október 13. vasárnap, 15 óra – Tab, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista 

 A „Gyógyulás napjára” – felekezettıl függetlenül – hozzátok magatokkal a betegeket! 
 

A MAI FÜLÖPÖK! — Irma és Marcsi a korábbi évek gya-
korlatát követve üdülésüket szeptember harmadik hetében 
idén is a szent munkatúrával kötötték össze. Az Úr meg-
erısítette lábaikat, így a bükkösdi fıhadiszállásukról 4 nap 
alatt 7 települést és 4 külterületi lakott helyet jártak be. 
Tömegközlekedés híján, Fülöphöz hasonlóan szekérre ültek 
(Csel. 8,29), hogy a külterületi részen élık se maradjanak ki 
az üdvösség üzenetébıl. Menet közben többször felkiáltottak 
az Úrhoz: Fülöpök akarunk lenni! Uram, küldj az utunkba 
nyitott szívő embereket! Útjuk során magként 1200 db 

„Örökkévalóság” szórólapot postaládáztak és 50 db „Örömhíradó” újságot adtak át az 
érdeklıdıknek. Öntözzétek imáitokkal ezeket az elvetett magokat! 

 

CIVILEK ÉJSZAKÁJA — A Békevár Egyesület elsı íz-
ben idén csatlakozott a Civilek Éjszakája országos kezde-
ményezéshez. Rendezvényét szeptember 28-án este a 
szántódi Közösség Házban tartotta. Az érdeklıdık a bala-
tonföldvári kistérségbıl érkeztek. Az elsı film megtekin-
tése azok önbizalmát erısítette meg, akik eddig nem tud-
tak megbarátkozni a testükkel. A második film egy testen 
kívüli megtapasztalásról szólt, amely a menny valóságát 
volt hivatott bemutatni. Infó: www.civilekejszakaja.hu 

 

ÜDVÖSSÉG KAPU — A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet „Életünk” pályáza-
tára Bor Ferenc magánszemélyként adott be egy rövidke írást a „házasság összetartó ere-
je” témakörben. „Az isteni ragasztó” címő pályamő díjat nyert. A díjkiosztó ünnepségre 
az „Idısek Világnapja” keretében szeptember 30-án került sor a Mővészetek Palotájában. 
Imáitokkal támogathatjátok, hogy az Intézet minél szélesebb körben publikálja ezt az 
üdvösség üzenetét hordozó írást. Képes beszámoló: www.bekevar3882.x3.hu/naplo.htm  
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AZ ELİSZÓLÍTÓ HIT… 
  

„… hiszi, hogy amit MOND, megtörténik, meglesz néki, amit MONDOTT.” — Márk 11,23 
„… amelyek nincsenek, ELİSZÓLÍTJA [hívja, beidézi], mint meglevıket.” — Róma 4,17 

A Márk 11,23 nyomatékosan rámutat a hitünk 
kimondással történı felszabadítására. A Róma 4,17-
ben az ‘elıszólít’ szó magunkhoz hívást is jelent. Az 
elıszólító hit voltaképpen egy idézés, aminek súlya 
van! A szólított dolognak meg kell jelennie! 

TUDOMÁNYOS BIZONYÍTÉK — Néhány évtizeddel 
ezelıtt még azt tanították, hogy az anyag legkisebb 
részecskéi a molekula, s azt követıen pedig az atom. 
Ma már a kvantumfizika a jelenleg ismert legkisebb 
részecskével, a kvark kutatásával foglalkozik, amely lényegében nem látható.  

A hittanítók és a hitmegvallás gyakorlói állítják, hogy ezek a kvark részecskék mind-
addig láthatatlanok, amíg az ember nem kezdi szólítani azokat. S a hangra reagálva akkor 
megjelennek! Ebbıl úgy tőnik, hogy e részecskék a szellemi birodalom határán vannak. 

Annyira hatékony a hitmegvallásunk, hogyha a létezıbe szólított dolog kvark alko-
tóelemei az univerzum másik oldalán, óriási távolságban vannak, akkor is kihatással van 
rájuk a szavunk! Ez nem azzal függ össze, amit a Márk 11,23 tanít? Miként Ábrahám 
tette, mi is elıszólíthatjuk, magunkhoz hívhatjuk így az óhajainkat! (Róm. 4,17) 

Ha megfelelı ideig és megfelelı mennyiségben szólod a hit szavát, az valóságot fog 
ölteni! Az Ige szerint kitartóan ki is kell mondanod a hitedet, nem elég csak elképzelned 
vagy gondolnod. Már az ima pillanatában hinned kell, hogy szellemi síkon megfogant a 
kívánt dolog, s idıvel a valóságban is meg fog nyilvánulni az, amiért fohászkodtál.  

LÁTNI ÉS BESZÓLÍTANI — Az imádkozáskor ugyan még nincs a birtokunkban a vágyott 
dolog, de a szellemi szemünkkel képesek vagyunk azt meglátni, majd a hitünkkel beidézni 
a létezésbe. Ha a jelenben nem szólítod meglevınek, akkor a jövıben sem fogod látni! A 
kvark részecske nem látható, de a szólításodra odajön hozzád és valóságot terem.  

A víz alkotóelemei sem láthatóak külön, de amikor a hidrogént és az oxigént egy-
mással elegyítjük, akkor az cseppfolyós állapotot ölt. Ehhez hasonlatosan, ha a szívbéli 
hitünk a szánk szavaival elegyedik, akkor kézzelfoghatóvá válik a hitmegvallásunk tár-
gya. Ekként valóságba lehet szólítani anyagiakat, gyógyulást, békességet, bármit. 

Szavainkkal mindig erısítünk valamit. De egyáltalán nem mindegy, hogy azzal az 
épülésünket vagy a vesztünket mozdítjuk elıre! Az Ige igazságát megvallva hatással 
vagyunk a saját életünkre és a környezetünkre is. A hittel kimondott szavaiddal for-
málod, javítgatod vagy jobbá teszed a jövıdet! A pozitív szavak áttörést hoznak! 

Az életünk a nyelvünk gyümölcsének a tükörképe! Ha meggondolatlanul beszéltél, 
akkor mielıbb hatástalanítsd: — A Jézus nevében megtiltom, hogy a romboló szavaim 
kikeljenek! A világ nem képes megérteni, hogy miként mőködnek ezek a dolgok, de mi 
igen. Nem baj, ha nem is érted azonnal, csak higgyed, hogy az Ige igaz! Látod már, hogy 
tudományos oldalról a kvantumfizika alátámasztja Isten beszédét?  

 

AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSE: Ki az életed Ura? 
Teremtı Istenem, megtéve az elsı 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 bőntıl 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) 

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! 

 

Ideje komolyan venni az Igét! 
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AA  ffiizziikkaa  sseeggíítt  mmeeggéérrtteennii  aazz  
iimmaakkéérrééss  mmeeggvvaallóóssuulláássáátt!!  
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ÁLDÁSÖZÖN — banki kivét 3. 
 

„… az Úr félelmében légy egész napon; Mert bizony van jövendı; a te várakozásod 
nem semmisül meg.” — Példabeszédek 23,17-18 
„… a reménytelenség ellenére elvárással hitte…” — Róma 4,18 

A mennyei bankból a harmadik kivételi mód az 
elváró hit. Az is szellemi erıt jelent, amikor valaki vára-
kozásteljesen, kitartóan az Igén áll meg. Isten a Szava-
ival szabadította fel a hitét és így teremtett. Egyetlen 
haszontalan vagy erı nélküli szót sem mondott ki.   

KIVÉT AZ ELVÁRÓ HIT ALAPJÁN — Isten akarata min-
denki számára az, hogy áldott, bıvölködı és egészséges 
legyen. A Biblia világosan írja, hogy İ nem személyválo-
gató. Mindenkit egyformán szeret és halmoz el a bıséges 
áldásaival. Egyik ember áldottabb, a másik kevésbé. A 
különbség abból adódik, hogy az illetı mennyit tud hittel 
megragadni Isten ígéretébıl. 

Az Igébe vetett elváró hit gyakorlatilag egy szellemi tevékenység, mert nem 
fizikailag teszünk valamit, hanem a szellemi világban ragadjuk meg a kívánt dolgot. 
Ennek az eredménye elsıként áldás, másodsorban hitben és erıben való növekedés.  

Az elváró hit a szellemi síkon megfogantnak tekinti az ima tárgyát és a fohász 
végeztével ilyen megvallást tesz: Köszönöm Uram, a kért összeget megkaptam, hit-
tel átvettem! A pénzem úton van hozzám, a Jézus nevében, így bıkezően adhatok 
a szolgálatokra, a szegényeknek és mindarra, amire a Szent Szellem vezet.  

Az Írás felszólít bennünket, hogy ne csak hallgassuk az Igét, hanem cselekedjük is 
meg. (Jak. 4,17) A hitet cselekedettel kell párosítani, hogy az gyümölcsöt hozhasson. Az 
Igébe vetett bizalom és annak megcselekedése szabadságot eredményez! (Ján. 8,32)    

Isten beszéde beteljesedik azok életében, akik hőségesen megcselekszik az Igét. 
Az Ige megvallása meghozza a kívánt eredményt, még az akadályok ellenére is! Az 
ellenség ugyan próbál korlátokat helyezni az utadba, de Isten annál hatalmasabb.  

Nem érhet utol a kudarc, ha te hittel megállsz az Igén, és a megfelelı ideig rend-
szeresen megvallod azt, hiszen az Ige ereje kormányozza a világmindenséget. (Zsid. 
1,3) Szeretnéd, hogy az Úr anyagilag is fenntartson téged az Ige alapján? Akkor kapasz-
kodj bele. Életed bármely területét Isten Beszédére bízhatod, mert İ fenntartja azt.  

Kezdd el megvallani a sikeredet és a gyızelmedet Krisztusban, de ne a saját erıd-
bıl, hanem Krisztus ereje által. Nem mindegy, hogy milyen szavakat szólsz. Ha szüksé-
ges, neveld át magadat! Minden tetted, szavad, gondolatod egyezzen meg Istenével.  

İt a saját szavai kötelezik arra, hogy a szükségeinket betöltse, a feltámadáskor 
életbe lépett új szövetség alapján. Azon az Úr Jézus vére a pecsét. Ha te tántorítha-
tatlanul alapozol e szövetségre, akkor van kiút a szükségállapotból.  

Ne hódolj be a világi rendszereknek! Mert a világ útja kölcsön, kölcsön hátán. 
Nagyon fontos az Igén elmélkedni, s idıvel ki fog ugrani belıle az elfedett titok. 
Olyan, amit eddig még soha nem láttál. Így lehetünk sikeresek és így intézhetjük az 
élet ügyeit bölcsen. Ebbıl láthatjátok, hogy Isten Igéje kulcs a pénzügyi területen is.  

Engedd meg Isten Szellemének, hogy megmutassa, mit és hogyan tegyél a pénz-
ügyeidben is. A gazdag ifjú életének a legnagyobb hibája az volt, hogy a felkínált 
lehetıség pillanatában sarkon fordult. Úgy vélte, hogy az Úr el akarja venni tıle, 
amije van. De ezzel szemben İ éppen Isten országát ajánlotta fel a számára!   

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL 
 

ANGYALKÓRUS ÉNEKELT IMA KÖZBEN!  
����Ez év szeptember 7-én pásztorunk és négy 

báránya — köztük én is — részt vettünk a pesti 
imakonferencián. Már a dicséret alatt volt egy 
megtapasztalásom. Mintha a szívem a testemen 
kívül lett volna, ami egyre erıteljesebben kez-
dett dobogni, úgyhogy le is kellett ülnöm. A nyel-
vek imája alatt a testem különbözı részein liba-
bırt éreztem, de ezt nem a hideg okozta, mert nem fáztam. Az Úr jelenléte nyilvánult 
meg így. Az erıteljesebb szellemi imánál pedig egy nagy angyali kórust hallottam. Csak a 
végén néztem hátra, de senkit nem láttam. — Szné Magdi  

����Keresztanyám többszöri hívására 2011. májusában mentem el elıször a ságvári gyüle-
kezetbe. Már az elsı alkalommal éreztem, hogy itt nagyon nagy a szeretet. Alig vártam, 
hogy mehessek az újabb alkalmakra. 2-3 hónap után már biztos voltam, hogy itt meggyó-
gyultam a krónikus arcüreggyulladásból, amit korábban 3-4 havonta operáltak. Minden alka-
lommal erıteljesebben éreztem az Úr jelenlétét. Ahogy pásztorunk rendszeresen beszámolt 
a pesti eseményekrıl, én is nagyon kívánkoztam oda. Kértem az Urat, hogy támogasson 
ebben. Az Úr dicsıségére szeptember 7-én én is mehettem Budapestre! Nagyon nagy volt 
bennem a vágy, hogy ott lehessek. Amikor beléptem a terembe, bizsergett az egész testem. 
Úgy éreztem, mintha nem is lenne testem, olyan könnyő volt a kezem és lábam. Késıbb, az 
ima alatt egy hangos kórus énekelt az emeleten és olyan gyönyörően, hogy a végén hátra 
néztem, hogy hányan énekeltek. De a legnagyobb meglepetésemre nem láttam ott senkit. 
Leültem és gondolkodtam, ez csak az angyalok éneke lehetett! A kocsihoz érve társaim is 
errıl beszéltek. Nagy erıvel feltöltıdve értem haza és boldogan meséltem a családomnak, 
hogy milyen szép napom volt, s hogy megint szeretnék menni, az Úrral lenni és hálát adni 
neki. Mert csak az Úrral lehet ilyen szeretetben és boldogságban élni. — Nné Vera 

����A harmadik alkalommal vettem részt imakonferencián. Eddig mindegyik nagy hatás-
sal volt rám, de ez az utóbbi különleges volt számomra. Nyelveken imádkoztunk, és ahogy 
emelkedett az ima hangerejének szintje, mind erıteljesebb lett a kenet. A terem jobb 
hátsó részébıl csodálatosan csengı hang hallatszott. Odapillantottam, de nem volt ott 
senki. Az ima alatt sem a dicséret, sem a zeneszolgálat nem mőködött. Akkor tudtam, 
hogy ez nem lehet más, mint az angyalok lágyan csengı hangja. Felemelı volt, ehhez 
hasonlót az életem folyamán még nem hallottam. Kétszer is megismétlıdött. A 
konferencia után, az autóban ülve a ságvári testvérekkel beszélgettünk e különleges 
csodáról, mert ık is részesültek ebben a felemelı élményben. — Hné Évi 

����A szeptember 7-i  budapesti imakonferencián, a nyelvek imája alatt különleges do-
logra lettem figyelmes. Miközben Erzsébet vezetésével az imánk egy emelkedettebb 
szakaszába került, gyönyörő dallamot hallottam. Mintha egy kórus áriázott volna a terem 
jobb hátsó sarkában, és csak úgy áradt elıre a hang, amely egy szöveg nélküli gyönyörő 
dallam volt. Az ima alatt nem akartam forgolódni, de pár perc múlva befejeztük, és akkor 
hátranéztem, hogy lássam, kik daloltak olyan szépen. A teremnek azon a részen nem ült 
senki, az egész hátulja üres volt. Egy pillanatig arra gondoltam, hogy csak képzeltem 
volna az egészet? Nem, biztosan nem, mert teljesen éber voltam, és határozottan merem 
állítani, hogy tisztán hallottam a dallamot. Egy tipikus esettel álltam szemben, miszerint 
nem a láthatókra kell tekinteni. Angyalkórus énekelt! Hálás vagyok az Úrnak, hogy ilyen 
szép élménnyel ajándékozott meg! — Jné Tündi 
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