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KERESZTÉNY HÍREK  
 

FIGYELEMREMÉLTÓ ÉGI JELEK — A KAPCSOLÓDÓ BIBLIAI ÜNNEPEKKEL 
Mivel a bibliai kalendárium és ünnepei a holdciklushoz igazodnak ezért az idık végéhez 

érve szükséges a kapcsolódó égi jelekre figyelmeznünk. Készségesen hirdetnünk kell, hogy 
van egy Név, ami által ki lehet menekülni a világra közelgı súlyos megpróbáltatásokból. 
� 2014. április 15. holdfogyatkozás — a páska (szent vér kiontása) ünnepére esik 
� 2014. október 8. holdfogyatkozás — a szukkot (lombsátrak) örömünnepére esik 
� 2015. március 20. napfogyatkozás — különlegessé teszi az évet a négy égi jelenség 
� 2015. április 4. holdfogyatkozás — a páska (szent vér kiontása) ünnepével esik egybe 
� 2015. szeptember 13. napfogyatkozás — a világra kiható, súlyos események elıjelei 
� 2015. szeptember 28. holdfogyatkozás — a szukkot (lombsátrak) örömünnepére esik 

 

ÜDVÖSSÉGRE VEZETÉS ÖT LÉPÉSBEN — MENNYEI ÚTLEVÉL = KIMENTÉS A POKOLBÓL 
Az egyik leggyakoribb kérdés arra vonatkozik, hogyan vezessék üdvösségre a hívık a 

Krisztus nélkülieket. Alább az Úr Igéjére alapozott útmutatás következik. Légy célratörı, 
de ne nyaggass senkit! Nem lehet formulát felállítani az üdvösségre vezetés szabályaira 
vonatkozóan, amely mindenki számára mőködne. Isten Szelleme az egyik embert így 
vezeti, a másikat pedig máshogyan. Mindig szem elıtt kell tartanunk azt, hogy a Szent 
Szellemnek van létfontosságú mmuunnkkáájjaa  abban, hogy az embereket Jézushoz vonzza.   

1./ A Krisztusban kapott hhaattaallmmaaddnnááll fogva, a Jézus nevében kösd meg a sötétség 
erıit az érintett személy élete ffeelleetttt és vágd le a szemérıl a leplet, hogy meglássa Isten 
dicsıségét.  Ugyanis „… e világ iisstteennee megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák 
a Krisztus dicsıséges Evangéliumáánnaakk világosságát, aki az Isten képe.” (2Kor. 4,4) 

2./ Követeld az üdvösségét és sszzaabbaadulását, a Jézus nevében! (Mát. 18,18. Róm. 5,17) 
3./ Imádkozz azért, hogy Istenn kküüldje el egyik munkását és angyalát az illetı útjába. 

„Kérjétek azért az aratásnak UUrráátt,,  hhooggyy  kküüllddjjöönn munkásokat az İ aratásába.” (Mát. 9,38) 
4./ Ismerd fel, hogy az Atya aa  SSzzeenntt Szellemen keresztül vonzza magához az embe-

reket. Amikor az Igét prédikálják, aa Szent Szellem [Szentlélek] nyitja fel az emberek 
szemét a Jézus nélküli, elveszett vvoollttuukkrraa..  JJéézzuuss  aazztt  mmoonnddttaa::  „„SSenki sem jöhet énhoz-
zám, hanemha az Atya, aki engem eellkküüllddöötttt,,  vvoonnzzzzaa  aazztt……””  ((JJáánn.. 6,44 — angol ford.)  

5./ Rendszeresen áraszd ki a kkiijjeelleennttééss  ééss  bbööccsseesssséégg  sszzeelllleemméétt az érintett személy 
felett, s meg fogsz lepıdni a változásokon! Az üdvösség elnyeréséig pedig folyamatosan 
adj hálát az illetı szabadulásáért, mennyei állampolgárságáért. (Ef. 1,16–20. 3,14–19) 
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„A SZŐZNEK NEVE PEDIG MÁRIA”  
 

„Monda pedig Mária [az angyalnak]: Ímhol, az Úrnak szolgálója; legyen nékem a 
te beszéded szerint.” „Monda az İ [Jézus] anyja a szolgáknak: Valamit mond 
[Jézus] néktek, megtegyétek.” — Lukács 1,38. János 2,5. 

A világ a karácsonyt a szeretet ünnepeként 
tartja számon, ugyanis írja a Biblia: „az Isten 
szeretet”. (1Ján. 4,16) İ a hatalmas isteni sze-
retetét kimutatva olyat tett, amire ember nem 
lenne képes. Elküldte, majd feláldozta értünk 
egyetlen Fiát, hogy az ádámi bukás és elszakadás 
helyreállításával gyermekeivé fogadjon, és ismét 
közösségben lehessünk Vele. (Ján. 3,16)  

A MEGTESTESÜLT SZERETET — Krisztus 
megtestesülésében az istenség és az emberiség 
egyesülését szemlélhetjük. Isten nem hadsereg-
gel, hanem egy törékeny gyermekkel lépett be 
a sötét világba. A betlehemi Kisded személyé-
ben az isteni szeretet hatolt be az önzı világ-
ba. Ez a Gyermek gyızelmet nyújtott át az el-
nyomottaknak, szabadulást a foglyoknak, erıt a 
gyengéknek, gyógyulást a betegeknek és az 
örök élet lehetıségét minden embernek.  

Az események azzal kezdıdtek, hogy Isten-
nek kellett keresnie egy engedelmes szívő asz-
szonyt, aki felvállalja Jézus világrahozatalát. Gábriel angyal isteni üzenetet hozott 
Máriának: „És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, […] szentnek hívatik, Isten 
Fiának.” (Luk. 1,31-35) Az „ímé” szó azt jelenti: nézd azt a képet, amit Isten a 
szavaival lefestett; Isten Szellemének jelenléte, mint egy felhı fog reád szállani. Mária 
nem kételkedett ebben, ı csak tudni akarta, hogyan lesz ez. A fogantatás egyaránt volt 
szellemi és biológiai: az Ige volt az, ami fogant Máriában, majd testté lett. Mária 
nagyszerő hitének ezen cselekedete következtében jött létre a csodálatos fogantatás. 

A SZŐZTİL VALÓ SZÜLETÉS — Máriában megfogant Isten Szava, amelyet az angyal 
közvetített. Honnan tudta azt Mária, hogy ı lesz a Megváltó édesanyja? Az Úr angyala 
mondta ezt neki, és a benne feléledt isteni hit által ı befogadta az Igét. Miután az 
Ige megfogant Mária szellemében, kinyilvánította Magát az ı fizikai testében is, mert 
Mária engedelmesen elfogadta és hitte Isten Szavát. Mária méhében a magzat nem 
más volt, mint Istennek tiszta Igéje és ez isteni csodaként hústestet öltött Magára. 
Isten Igéje, Jézus Krisztus, a világ Megváltója megszületett. Jézus volt a megtestesült 
Ige, azaz Istennek Igéje testi formában! Hogyan történt ez? Egy asszony merte hinni 
és kimondani azt, hogy ı az a nı, akit Isten erre a csodálatos feladatra választott. 

 

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 
Köszönjük a nagylelkő adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: CIB 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! 
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 Krisztusban megáldott, boldog karácsonyt kívánunk! 
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Jézus szőztıl született, mégpedig a cso-
dálatos fogantatás isteni hitébıl. Jézusnak 
azért kellett szőztıl születnie, hogy az apai 
vérvonalon át ne örökölje a bőnt. Jézus egy 
asszonytól született, s a Gyermek ereiben 
Isten tiszta vére folyt, mert különben nem 
lehetett volna İ a Megváltó. Ha Jézus nem 
szőztıl született volna, akkor soha nem jö-
hetett volna létre a megváltás, a szellemi 
újjászületés és az üdvösség lehetısége. 

A TISZTELET KIFEJEZÉSE — Josef Orsini katolikus pap — aki az 1970-es években az 
Egyesült Államokban a katolikus karizmatikus mozgalom vezetıje — „Halljad bizonysá-
gaimat” címő könyvébıl származik a következı idézet: „A katolikus vallású keresz-
tyének Mária iránti tiszteletének több kulturális és humánus gyökere van, mint teológiai 
és bibliai alapja. A Földközi-tenger környékén a keresztyén egyház elsı misszionáriusai 
az ottani népekkel kapcsolatba kerültek és tapasztalták, hogy hagyományos, sajátságos 
tiszteletben tartották a természetes anyaság titkát. Ez volt a forrása Mária természetfe-
letti anyasága tiszteletének és az ezzel kapcsolatos Mária kultusznak.” Alapvetı dolog, 
hogy mindenkit meg kell tisztelnünk az ıt megilletı helyén, de helytelen bárkit is annál 
feljebb magasztalni, mert könnyen a bálványimádás téves útjára juthatunk.  

Vallásos körökben a tradíciók és dogmák alapján sajnos gyakorta olyat is tesznek, 
amit Jézus soha nem mondott. Orsini a könyvében rávilágít a követendı útra: „Az Új-
szövetségben Máriáról, a kánai menyegzırıl szóló történetben olvashatjuk, amikor a 
szolgáknak azt parancsolta: Bármit mond nektek, azt megtegyétek!” Ehhez bibliai is-
meretre van szükség! A Könyvek könyve egy olyan asszonyt mutat be nekünk Mária sze-
mélyében, aki maga is az elhívás iránti engedelmesség és az isteni fajta hit kimagasló 
példája, s ı arra szólítja fel a hívıket, hogy engedelmeskedjenek Isten Fiának. Ehhez meg 
kell vizsgálni, hogy a cselekedetek összhangban állnak-e a Szentírással! (1Thess. 5,21) 

Az Írások alátámasztják: Jézust illeti meg a legnagyobb tisztelet, hiszen Isten aka-
ratából İ volt a kereszten a helyettesítınk, számunkra szerezte meg a gyızelmet sátán 
felett, İ a Megváltónk, jelenleg İ ül az Atya jobbján, ami az univerzum legmagasabb 
hatalmi helye! Kizárólag rajta keresztül nyerhetı el az üdvösség és az örök élet! Csak a 
Jézus nevében mondott imák válaszoltatnak meg! İ az Urak ura és a Királyok királya! 
Egyedül İt illeti az elsı hely, s ez nem felcserélhetı! Jézus megszomorodik, amikor a 
dicsıséget másnak adva lefokozzák İt. Csak akkor tudja az akaratát véghezvinni a 
földön, ha mi az igei alapokat követjük. S ez különösen fontos az utolsó idıkben.  

JELEK AZ ÉGEN — Jézus születését égi jelek kísérték. A Messiás testet öltése olyan 
horderejő esemény volt, hogy ehhez igazították az idıszámítást, így a dátum leírásakor 
önkéntelenül is emlékezünk a betlehemi történésekre. Jézus közeli visszajövetelét is égi 
jelek fogják megelızni, ezért figyelnünk kell az idıket kísérı jelzésekre! (1Móz. 1,14) 
Fontos események elıtt állunk, mert Isten a jelek egész sorozatát vonultatja fel a 2014-
2015. években. Nem akarja, hogy tudatlanok legyünk az İ akaratát illetıen, ezért 
különleges jeleket ad. Az elıttünk álló két esztendıben két-két teljes holdfogyatkozás lesz, 
közte két teljes napfogyatkozással, amelyek ráadásul zsidó ünnepekre esnek. Isten ilyen 
módon szeretné felhívni a világ figyelmét Fia visszajövetelére! (Csel. 2,20) Az embereknek 
fel kell figyelnie erre, mert ezek nem lehetnek véletlenszerőek! De ismerik-e azt a Nevet, 
amelyet, ha segítségül hívnak, kimenekedhetnek a pokolból és közelgı bajokból?     -bf- 

A HIT HASZNÁLATBAN — 1. A hit felszabadítása 
 

„... ha valaki azt MONDJA [távozásra szólítja fel az útakadályokat] és szívében nem kételkedik, 
hanem hiszi, hogy amit MOND megtörténik, meglesz néki, amit MONDOTT.” — Márk 11,23 

A HIT KIMONDÁSA — A hitünk a kimondás által hasonlókép-
pen szabadul fel, mint a kitöltött pezsgıbıl a buborék! Jézus 
azzal zárja a tanítását, hogy meglesz néki, amit mondott. 
Észrevetted, hogy a fenti versben háromszor szerepel a mondani 
szó, míg a hinni szó csak egyszer? Ez azt jelenti, hogy sokkal 
hangsúlyosabban kell foglalkozni a hitünk kimondásával, megval-
lásával, felszabadításával, mint a hitünk ápolásával. A hívık 
általában nem a hit terén rontják el a dolgaikat, az imáikat, az 
életüket, hanem a kimondás során! Jakab apostol leírja, hogy a 
nyelv hatalmas erdıtüzet is képes produkálni. A hívıket tanítják 
a hitre, hogy higgyenek Isten Igéjében. De a hit felszabadítására 
már sokkal kevesebb figyelmet fordítanak. Nagyon fontos tehát, 
hogy a hit felszabadítását tanulmányozzuk, és több világosságot merítsünk belıle.  

A MEGVALÓSULT SZAVAK — A fenti Ige úgy is megfogalmazható, hogy amit a hívı a 
szívében hisz és azt hittel kimondja, az megvalósul. Tehát nemcsak a szívünkben van jelen 
a hit, hanem a szavainkban is. A teremtés is így történt. A hit benne van Isten Szavában. 
Szívbıl kell hinnünk a saját szavainkban és ez erıt ad ahhoz, hogy élhessük azt a 
gyızedelmes életet, amit az Úr Jézus már megszerzett a számunkra. Az jön valóságba, amit 
hittel kimondunk, és nem az, amiben erısen hiszünk, vagy amit gondolunk. A hit kiül az 
arcokra. Aki nincs megelégedve a helyzetével, annak meg kell vizsgálnia a beszédét. Amik 
ma vagyunk, az a korábbi szavainknak az eredménye. Innentıl kezdve, hogy ismerjük a 
szavaink erejét, képesek vagyunk a szánkkal írni a jövınket. (Péld. 6,2) A saját szavaink be 
tudnak börtönözni, ha rosszul használjuk. Helytelen az ördögöt hibáztatni, ha a beszédünk 
miatt kerülünk csapdába. Amint kimondod, hogy képtelen vagy valamire, lesújtott rád a 
korbács. Amint kimondod, hogy nincs hited valamire, az óriássá dagadó kétség gúzsba köt. A 
szavaink képesek börtönbe zárni, de képesek kiszabadítani is. Ezért kell megfontolni, hogy 
mirıl beszélünk. A saját szavaink uralnak bennünket. Meg kell tanulni úgy használni a 
szánkat, hogy az a javunkra váljon, és ne saját magunk ellenségei legyünk. Ha megtanuljuk 
hittel megvallani Isten Igéjét, akkor tudunk gyızedelmeskedni a kihívások felett. Mert Isten 
Igéjében benne rejlik az erı, a kenet és benne van az isteni fajta hit. Jézus garantálta, 
hogy megkapjuk, amit hittel kimondunk. A hit szava a következıt jelenti: meg tudom tenni 
a Nagyobbal karöltve! Aki kételkedik, az egyedül van és alulmarad.  

A MEGVALLÁS MINİSÉGE — Az életünk óriásaival szembeszállva ne beszéljünk ne-
gatív módon, kételkedve és rossz hírt terjesztve. A hit mindig jó jelentést ad! Legyen 
példaképünk Józsué és Káleb. Mi arról beszéljünk, amit az Úr képes elvégezni értünk. A 
szavaink álljanak összhangban Isten Igéjével, mert az Ige mögött az Úr Jézus áll, s İ az, 
aki megcselekszi a mi hitmegvallásunkat. Minden körülmények között az Igét valld meg! 
Nem mindig azonnal jön a megnyilvánulás. Elıfordul, amikor idıre van szükség. De ha 
kitartunk, ha úgymond „erıszakosak” vagyunk, akkor nem engedjük el azt, amit az Úr 
Jézus a számunkra megszerzett. Ha helyesen gondolkodunk, helyesen fogunk hinni. A 
helyes hit pedig helyes beszédet fog szülni. A hitünk, a gondolkodás és a beszéd 
szorosan összefügg. Helyesen kell felszabadítani a hitünket. Ha ezt megtanultuk és 
mőködtetjük, akkor a hitünkkel le tudjuk dózerolni az elıttünk álló útakadályokat.   -bf- 

A hit is ilyen módon 
szabadul fel! 
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