KERESZTÉNY HÍREK
EVANGELIZÁCIÓ — Varga István evangélizál a gyülekezet megerısítésére:
— Dég, Általános Iskola udvara, május 16. vasárnap, 14.00
— Ságvár, Általános Iskola tornaterme, május 16. vasárnap, 17.30
A gyógyító istentiszteletek nyitottak minden érdeklıdı számára!
EGYHÁZUNK A YOUTUBE OLDALON — Itt kisebb videó-összeállítások tekinthetık meg.
Kulcsszóként beírandó: Krisztus Szeretete Egyház. Link: http://www.youtube.com/
MENNYEIHÍR — a KSZE közösségi oldala lehetıséget biztosít a helyi gyülekezetek
fényképes, rövid bemutatkozására. A feltöltés folyamatosan történik. Az oldal
elısegíti a hívık szorosabb kapcsolattartását, illetve az Úr Jézust keresıknek ad
támpontot. Elérhetı a következı linken: http://www.mennyeihir.hu/
ÉVFORDULÓ — Április 9-én ünnepeljük az Azusa utcai ébredés évfordulóját. Szent Szellem
Azusa Street-i kiáradását az egész világon az egyháztörténet egyik legfontosabb eseményeként
tartják számon. Teljes cikk errıl: http://www.freeweb.hu/bekevar/azusautca.htm
A HALOTT ANYA FELÉLEDT A SZÜLÉS UTÁN — RTL Híradó 2009-12-30
Csodát emlegetnek az amerikai Coloradóban, ahol egy szülés elıtt álló anya
szívrohamot kapott és meghalt. Ám miután gyermeke lélegezni kezdett, ı is magához
tért. A 33 éves Tracy szenteste kapott szívrohamot vajúdás közben. Beszállították a
szülıszobára, majd a szintén halottnak hitt gyermekét császármetszéssel világra
hozták. Ezután az orvoscsoportok külön-külön foglalkoztak a gyermekkel és az
anyával. A nıt nem tudták újraéleszteni. Az egyik doktor szerint szívverése, légzése
leállt, már halott volt. A férj is elmondta, hogy Tracy keze jéghideg volt, ahogy fogta.
Közben a másik orvosi stábnak sikerült újraéleszteni a gyermeket. És ekkor az anya
négy perc után ismét lélegezni kezdett, és lassan magához tért. Az orvosok egyelıre
nem tudnak magyarázatot adni a különös esetre. Az apa szerint csoda történt. Tracy
pedig elmondta: kapott egy második esélyt.

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. (Róma 10,9-10)
Szeretettel várunk minden érdeklıdıt a biblia-tanításokra a helyi gyülekezetbe:
DÉG, Sportpálya épülete, hétfı 17.00 – SÁGVÁR, Általános Iskola, csütörtök 17.40
Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió, videó tanítások
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ ingyenes terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható.
Szerkeszti: Bor Ferenc lelkipásztor – 70/259-1348 – bekevar@fw.hu – www.bekevar.fw.hu
A korábbi számok elérhetık a Békevár webkikötın: www.freeweb.hu/bekevar/ohm.htm

Kérjük, add tovább lapunkat, hogy áldás lehess mások számára!
Jézus szavai minden keresztényhez: hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek!
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BOLDOG FELTÁMADÁS ÜNNEPET!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE dégi és ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2010. április

JÉZUS ÉL ÉS MI IS İVELE EGYÜTT!
„Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, [Isten] megelevenített együtt a
Krisztussal, kegyelembıl tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele
együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.” — Efézus 2,5–6
A húsvét ünnepe Krisztus feltámadására épül, ami
a keresztény hit és egyben az üdvösség megvallásának
is az alapja. (Róm. 10,9-10) Aki hisz a feltámadt
Krisztusban, az Jézus húsvéti szenvedéseit nem
döbbenettel fogadja, hanem örömmel, mert megértés
van a szívében a Megfeszített értünk végzett
helyettesítı munkájáról. A feltámadás azt jelenti,
hogy Jézus gyızedelmeskedett a halál felett!
Isten feltámasztott bennünket Krisztussal, és
együtt ültetett a mennyekben İvele! Ezt mondja
Isten Igéje. Nagyon kevesen mertük ezt igazából
elhinni. Felemeljük, felmagasztaljuk Jézust —
helyesen! De emellett akaratlanul lebecsüljük azt,
amit tett, mert nem engedjük meg, hogy maga mellé
ültessen bennünket. Az volt Isten célja a Kálvárián,
hogy Jézus mellé ültessen minket! Hogy azzá tegyen
bennünket, amivé Jézust tette!
Jézusnak nem volt szüksége arra, hogy felmagasztaltasson. İ már fel volt
magasztalva, mielıtt a földre jött. Már egy volt az Atyával. Nem kellett hatalmat
szereznie az ördög felett — mert soha nem is veszítette azt el! Fizikai testet öltött,
hogy emberként jöjjön a földre, és hatalmat szerezzen a bőn, a betegség, a démonok,
a félelem, a szegénység és minden más átok felett, ami a halál törvényével együtt
érkezett a földre — és meg is szerezte. Sikerült Neki. Uralkodott mindenen az értelem
világában, mindenen a fizikai világban.
Mielıtt felvitetett a mennybe, azt mondta: „Nékem adatott minden hatalom mennyen
és földön.” (Mát. 28,18) Majd megfordult, és ezt a hatalmat átadta nekünk azáltal, hogy
nekünk adta a NEVÉT! Jézus érted és értem jött a földre, halt meg, és támadt fel. Nem
önmagáért tette. Azért tette, hogy maga mellé vehessen minket. Hogy használhassuk a
NEVÉT, és gyakorolhassuk a Tıle kapott hatalmat a földön az ördög munkái felett. Azért
tette, hogy Isten elé állhassunk, és mindazt jelenthessük számára, amit Jézus jelent.
Amikor Jézus megváltó munkájának elfogadásával újjászületik az ember szelleme,
Isten igazsága lesz Krisztusban! Tehát, újjászületett hívıként merd elfogadni ezt az
üzenetet, elmélkedj rajta, és cselekedjél ez alapján. Menj elıre — merd elfoglalni a
hatalmi helyedet! Te a hatalom legmagasabb helyén, Jézussal együtt az Atya jobbján
kaptál helyet! Jézus érted jött a földre, érted szenvedett, érted halt meg a kereszten,
érted támadott fel és érted fog visszajönni! Érted? Teérted tette! Elfogadtad már a
szent véráldozatát, a megváltás bevégzett mővét? Ne késlekedj, lépj mielıbb!
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KENET A RUHÁBAN

KÖZPONTI ISTENTISZTELET, BUDAPEST — Részletek a közelmúlt tanításaiból
Nem fogod tudni elvégezni azt, amire Isten elhívott, hacsak fel nem
növekszel az Igében. Az imakörben nagyon sokat imádkoztunk Szellemben. A
szolgálatoknak szellemi ajándékok járnak. A szolgálók kijelentéseket,
látásokat, megértéseket, bölcsességet kapnak az Úrtól arról, hogy mi az,
amit Isten akar, hogy elvégezzünk. A mennyben már megvannak a trónjaink. Ezeket Jézus
már elkészítette számunkra. Itt van a földön az a rész, amelyet nekünk be kell tölteni az
Atya akarata szerint. Nekünk itt a földön a részünket kell elvégeznünk. Engedelmességben
megtalálni az İ terveit, és a mennyek országának Örömüzenetével elıremenni.
Egy másik küldetés is jön elı — mindenki számára: az Úrtól van ez. Az Úr
munkáit fogod végezni, mert felkészültél. Kimész és üdvösségre vezeted az
elveszetteket. A kezedet teszed rájuk. A te hited szerint legyen neked! Erre ki vagy
rendelve, hogy ezt elvégezd. Emeld fel a kezedet, és mond: „Ez én vagyok! Én a
Krisztus Testének a tagja vagyok. Az Úr Jézus Krisztushoz tartozom. Mert
meghaltam Vele. És Vele feltámadtam a halálból. És Vele együtt felmagasztaltattam.
Én İbenne vagyok. Én Krisztus Jézusban vagyok. İ legyızött minden ellenséget, az
ellenség minden erejét; mind a lábam alatt van — fejedelemségek és hatalmasságok,
mind. Bennem van a Szent Szellem, Isten felkenetése, és İ fog vezetni engem, İ
fog irányítani engem, ezért sok gyümölcsöt termek. Felmagasztalom az Úr Jézus
Krisztust! Áldott legyen az Úr Jézus neve!” Ámen.
A Bibliánk kijelentett tudást szolgáltat számunkra. Az ismeret hitet teremt bennünk,
a hit-cselekedetek pedig változásokat hoznak az életünkben. Isten azt akarja, hogy a
gyülekezeteink és a pásztoraink gyarapodóak legyenek és ez nem lehetséges anélkül, hogy
maguk a gyülekezet tagjai gyarapodókká ne váljanak. Ezen a területen téves tanítások
hangzottak el. Nagy örömmel mondom, hogy nem kell félni a gazdagságtól, a bıségtıl,
mert mindezekre Isten feladatokat, célokat tőzött ki, hogy mit kezdjünk vele. Az viszont
egy folyamat, hogy a gondolkodásunkat átállítsuk erre, hogy az Evangéliumot tisztán
tudjuk hirdetni! Az anyagi helyzetünknek nagyon nagy köze van az Örömhírhez és annak
hirdetéséhez. Istennek az a terve, hogy az üdvösség üzenete eljusson a föld minden
lakójához. Istennek tehát célkitőzései, feladatai, tervei vannak. Örvendetes, hogy az
utcai evangelizáció egyre jobban virágzik. Itt az ideje, hogy más gyülekezetek is
megtanulják, hogy miként folyik ez a munka, és ebben gyümölcsözıvé váljanak.
Megismerjék, hogy miként kell bizonyságot tenni az Úr élı Evangéliumáról az utcán is.
Vannak, akik ebben sikeresen végzik a munkájukat, s ezt meg lehet tılük tanulni.
Úgy sokkal jobban áll majd az Evangélium ügye, ha a kilencszáz gyülekezetünk
valamennyi tagja együttesen végzi ezt a munkát. Isten Királysága így növekedni fog,
és szükséges, hogy a helyi gyülekezetek pedig támogassák ezt. Szükség van arra, hogy
egy teljes idejő, neves evangélista is elmenjen hozzájuk és megerısítse a
munkájukat! Azok a mennyei képességek, amelyeket Isten szellemi értelemben
beléjük helyezett, azért nélkülözhetetlenek, mert ezek a gyülekezeti Test épülését
szolgálják. Nem akarunk elterelıdni a fı céltól, az evangelizációtól. Ez a
legfontosabb az Úrnak az utolsó napokban, amelyben vagyunk. Te is képes vagy
embereket az Úrhoz vezetni. Addig kell az üdvösség imáját gyakorolnod, míg a végén
könnyedén folyik elı a szívedbıl. És akkor észreveszed, hogy az Úr angyalai is együtt
munkálkodnak veled, és eléd hozzák az üdvösségre elkészítetteket.

„És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által: Annyira, hogy
a betegekhez is elvitték az ı testérıl a keszkenıket, vagy kötényeket, és
eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belılük.” —
Apostolok cselekedetei 19,11-12
Az Igében itt az áll, hogy a Pál apostolon levı ruhák oly mértékben átitatódtak Isten
erejével, hogy amikor a hazavitt kelméket a betegek testére tették, a kiáradó isteni
erıtıl azok meggyógyultak. Kétfajta kenetet különböztethetünk meg: van egy kenet,
amely a hívıben van, és egy, amely felette.
Az a kenet, amely bennünk van, a Szent Szellemtıl származik. İ a Szentháromság
harmadik személye. Isten maga lakozik az İ Szent Szellemének személyében az
újjászületett, Szellemmel beteljesedett hívıben. A kenet egy mennyei erı; Isten
természetfeletti ereje. A Szent Szellem utat mutat, megtanít Isten dolgaira és elvezet
az áldásokhoz. (1Ján. 2,27)
Van egy másik fajta kenet, ami fölöttünk van. Isten azoknak adja ezt, akiket szolgálatra
hív el. Ez egy láthatatlan ’köpönyeg’, s aki ezt megkapja Tıle, Isten felkentjévé válik. Ez a
fajta kenet, fölülrıl száll az elhívottra, s azt a célt szolgálja, hogy Isten képességeivel
felruházza ıt, hogy be tudja tölteni azt a hivatalt, amire az elhívása szól. Ez egy szolgálati
ajándék-kenet. (Ef. 4,11) A szolgálati ajándékokban szellemi ajándékok is szerepelnek.
(1Kor. 12) Jézust azért kente fel Isten, hogy a szolgálata által szabaddá tegye az
embereket, és ugyanebbıl a célból keni fel ma is az elhívottjait. (Luk. 4,18)
A kenettel Isten áldásokat és ajándékokat plántál át. A kenet legfıbb tulajdonsága
az, hogy megtöri az ördög igáját (a betegséget és fájdalmat), amelyet az emberekre
igyekszik ráhelyezni. Amikor a kenet — mint mennyei ’infúzió’ — behatol a testbe, akkor
kivezeti abból a betegség tüneteit. Ez megtörténhet egy szempillantás alatt, de úgy is,
hogy napról napra javul és épül a beteg.
„És lesz ama napon: eltávozik az ı [ördög] terhe válladról, és igája nyakadról, és
megsemmisül az iga a kenet miatt.” (Ésa. 10,27) Figyeld meg, mit mond az Ige: Isten ereje
leveszi a tüneteket az emberrıl, majd összetöri azt, nehogy ismét visszakerüljön rá! A kenet
megszabadít az átok (betegség, fájdalom, meddıség, stb.) alól! Ezt a szabadulást láthatjuk
a kézrátételes ima hatására, illetve a kenetes ruhadarabok otthoni alkalmazása során.
Ahol együtt és egységben vannak a hívek, oda áldást küld Isten! (Zsolt. 133) A teljesevangéliumi gyülekezetekben a fent idézett igeversek alapján a felkent pásztorok hittel
teszik a kezüket az odavitt ruhadarabokra és imádkoznak felettük. Ennek során a kenet
kiárad és tárolódik a kelmékben. Amikor a kenettel teli ruhadarabokat hittel az otthon levı
betegre helyezik, a kenet kiárad, átjárja a testet, és természetfeletti szabadulást hoz elı.
Végül két olyan esetet említek, amikor a ruhából kiáradó kenet hozta meg a
gyógyulást. A vérzı asszony, amikor megérintette Jézus ruhájának szegélyét, erı áradt ki
és ı meggyógyult. (Márk 5,27–30) Láthatjuk ezt továbbá a korai egyházban Pál apostol
esetében, de ma is éppúgy mőködik. De csak hit által képes hatását kifejteni! Tehát
elıször ki kell építeni a hitet a kiáradó kenet gyógyító erejében, amely Istentıl származik.
A ’megpróbálom’ hozzáállás nem segít! Elfogadó hittel szólítsd elı a Krisztusban
kapott gyógyulásodat! Nem szabad a láthatókra nézned, a hit szemével tekints erre is.
(2Kor. 5,7) A hit cselekedete minden esetben áttörést hoz! Sokat segítenek az Igén
alapuló hitmegvallások is. Ajánlott imádság a ’kék’ imakönyvbıl (Imádságok a Biblia
alapján I.) a „Megtörik az iga a kenet alatt”.
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Ami Istennek fontos — az elveszettek megmentése —, nekünk is fontos kell legyen! Ez így helyénvaló!

EVANGELIZÁCIÓS ÜZENET

3

