KERESZTÉNY HÍREK
PÁSZTORI FELKENETÉS — Pásztorkonferencia Budapest, 2010-05-24
Örömünkre szolgál, hogy a dégi gyülekezetbıl felkenetést kapott pásztori szolgálatra
Sötét Ferencné Éva. Az Úr megmutatta az élete felett az elhívást elöljáróinak. Akinek
Isten elhívása van az élete felett, abból İ idıvel igyekszik szolgálót kinevelni.
Kiváló alkalom ez, hogy átismételjük a pásztori szolgálat ismérveit. (Ef. 4,11) A pásztori
hivatal a legszélesebb körben ismert szolgálat. Jézus a ’Nagy Pásztor’, a lelkipásztorok az İ
’alpásztorai’. A gyülekezetek pásztorai Isten nyájának helybéli felvigyázói. Isten elhív
némelyeket, és felszereli (felkeni) ıket a szükséges természetfeletti eszközökkel, hogy
legeltessék a nyájat. A pásztorokra szükség van ahhoz, hogy felneveljék és a szolgálat
munkájára felkészítsék a híveket. A kezdetektıl fogva szükség volt olyanokra, akik
szeretetteljes törıdéssel felvigyáztak a nyájakra. A pásztor nélkül való nyáj szétszóródik.
A pásztorlásra elhívott szolgáló többé-kevésbé kötve van ahhoz a helyhez, ahol a
felvigyázásra bízott nyáj él. Jézus az egész Gyülekezeti Testnek a Feje, Felvigyázója. A
helyi pásztor a helybéli nyáj feje, felvigyázója. A helyi gyülekezeti test kormányzása
élén tehát a pásztori hivatal áll. Isten terve a Gyülekezet számára az, hogy szellemben
felnövekedjen. Igei, ha a pásztor szava a döntı. Ahol más szava a meghatározó, az a
nyáj nem tud megfelelıen mőködni, és Isten ereje ott könnyen elapad.
A Biblia képe a pásztori hivatalról a nyájat ırzı juhász képe. A juhpásztor a nyáj
vezetıje, aki nem vitatja meg bárányaival, hogy hol és mit legeljenek. A pásztor
vezeti a bárányokat, s a nyáj követi ıt. A pásztornak lehet több nyája, de a
bárányoknak csak egyetlen pásztor rendeltetett. A nyáj kötelessége, hogy támogassa
a pásztort. A pásztornak Isten szolgálata kell, hogy legyen a motivációja, és az
emberek javát kell keresnie, nem a saját hasznát. (1Tim. 3,3-5)
Ott, ahol nincs, aki a bárányokat legeltesse, pásztorolja és továbbvigye Isten
dolgaiban, könnyen az útfélen valók közé kerülhetnek. Nincs magasabb,
tiszteletreméltóbb vagy szükségesebb hivatal, amire Isten elhívhat valakit, mint a
pásztori hivatal. Ez egy nemes feladat. Csak a Szent Szellem tehet bárkit felkentté,
ember nem. A pásztor legjellemzıbb tulajdonsága a pásztori szív, amely Isten
ajándéka a helyi gyülekezeti testnek. Isten szeretete nyilvánul meg rajta keresztül.
Valamennyi hivatalt, így a pásztori hivatalt is tisztelettel szükséges illetni.

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 és tévé, 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!
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Jézus ma is ugyanaz, mint aki volt két évezrede!

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

EVANGELIZÁCIÓS ALKALMAINKRÓL
A Biblia tanítja, hogy mind az öt szolgálati ajándék a Gyülekezeti Test épülésére
adatott. (Ef. 4,11) Ezt az igazságot felismerve az idén is mindkét helyi gyülekezetben
tartottunk evangelizációs összejövetelt, amelyre meghívtuk a környezı
társgyülekezeteket is. A szolgálatra
Varga István evangélistát kértük fel.
Jóval elıtte imával kezdtük el
megalapozni az alkalmakat. Dégen és
Ságváron a postaládába helyezett
szórólapokkal, a környezı falvakban
plakátok segítségével hirdettük ki a
gyógyító összejövetelt. Hálát adunk
DÉG
Istennek minden segítınkért, akik
támogatásukkal hozzájárultak mindkét
összejövetel lebonyolításához, illetve Isten királyságának építéséhez!
Május 16-án 14 órakor kezdıdött a dégi istentisztelet. A szabadba meghirdetett
evangelizációt a kedvezıtlen idıjárás miatt végül a tornateremben tudtuk megtartani.
Mint láthattuk, az evangélista szolgálatában erıteljesebben mőködnek a szellemi
ajándékok (1Kor. 12,8-10), így számos természetfeletti gyógyulást tapasztalhattak meg
a jelenlevık, az Úr kegyelmébıl. Biztosak vagyunk abban, hogy az evangélista kenet
hosszabb távon fog mőködni a község lakóinak élete felett. A vendégszolgáló pedig
imáival küldte ki munkálkodni a szolgáló angyalokat. (Zsolt. 103,20)
Majd Dégrıl átmentünk Ságvárra, ahol a fél hatos kezdésre gyülekeztek az érdeklıdık.
A kenet itt is kiáradt a dicséretet követıen, és többen tettek bizonyságot gyógyulásukról,
amely által megtapasztalhatták Isten hatalmas kegyelmét és szeretetét. A Menny
állampolgárainak száma is gyarapodott, hárman fogadták el Jézust életük Urának és
Megváltójának. A település felett kiárasztott kenet ereje a következı istentiszteletre
egy újabb érdeklıdıt hozott
be. Megtapasztaltuk, hogy
miként a korai egyházban,
Istenünk folyamatosan ma is
szaporítja a gyülekezetet az
üdvözülıkkel! (Csel. 2,47)
A jelenlevı híveknek
SÁGVÁR
módja nyílt arra, hogy
adományaikkal közösséget
vállaljanak az evangélista szolgálattal. (2Kor. 8,4) Ha szívük is úgy benne volt az
adakozásban, mint a ’vetésük’ a perselyben, akkor nagy ’aratás’ áll küszöbön! (2Kor.
9,6) Az összejövetel mindkét helyen szeretetvendégséggel zárult. Az ezzel
kapcsolatos képes beszámolót a http://www.freeweb.hu/bekevar/szolgalataink.htm
oldalon lehet megtekinteni.
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Otthonainkban számos modern készüléket használunk, korszerő autón utazunk.
Mindezeket olyan óramő pontossággal készítik el, hogy azok házilag nem javíthatóak,
hanem meghibásodás esetén márkaszervizekbe kell vinni. Az ott dolgozókat a gyárban
képezik ki, ahol mindenre kiterjedı ismerethez jutnak. A mőszaki termékekhez pedig
Használati útmutatót mellékelnek, s hiba esetére megadják a márkaszerviz címét.
Az ember is egy különös aprólékossággal megtervezett, nagy
pontossággal összeállított, tökéletes mőködésre szánt ’gépezet’.
Isten elsı, egyedi tervek alapján alkotott embere Ádám volt (1Móz.
2,7), akit szaporodási képességgel ruházott fel. Az emberiség ugyan
mind többet tud, de még nem ismer aprólékosan minden titkot
(Préd. 11,5), így a magzat formálódását sem, amikor anyja ölében
elrejtve fejlıdik ki. (Jób. 31,15)
A Biblia egyértelmően igazolja, hogy az ember alkotója a mindenható Isten (Zsolt.
100,3; 139,13), aki már a magzati idıtıl kezdve számon tart bennünket. (Ésa. 49,1)
Teremtınk az ember minden testrészét nagyon sajátosan eltervezte, és ennek
megfelelıen tökéletesen meg is alkotta. Az emberhez is adatott egy Felhasználói
kézikönyv, a Biblia. Ezért nem lenne szabad Alkotónkat kihagyni az életünkbıl.
Isten az embert örök életőre tervezte, de az édenkerti bőnbeesés átkot —
betegséget, fájdalmat, halált — hozott a földre. Idıvel a testünk is használódik, kopik.
(2Kor. 4,16) Ha az ember a legjobb ’szervizelést’ szeretné, akkor az a legszerencsésebb,
ha közvetlenül a ’gyártóhoz’ fordul orvoslásért. Az ember márkaszervize az Úristen, hisz
Rajta kívül nincs senki, aki alaposabban ismerné ’alkatrészeinket’. A 2Mózes 15,26
igeverse mindezt egyértelmővé teszi: „Én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te GYÓGYÍTÓD.”
Ha a testünk megbetegedne, bizalommal fordulhatunk Alkotónkhoz, aki ekképpen
bíztat: „Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásodat, ímé én
MEGGYÓGYÍTLAK téged.” (2Kir. 20,5) Majd a zsoltáros így folytatja: „Aki megbocsátja
minden bőnödet, MEGGYÓGYÍTJA minden betegségedet.” (Zsolt. 103,3) Hogyan teszi
ezt Isten? „Kibocsátá az İ Igéjét [orvosságát] és MEGGYÓGYÍTÁ ıket, és megmenté
ıket a pusztulástól.” (Zsolt. 107,20)
Mert İ olyan szeretettel van mőve iránt, hogy: „MEGGYÓGYÍTJA a megtört szívőeket,
és bekötözi sebeiket.” (Zsolt. 147,3) „Így szól az Úr; én MEGGYÓGYÍTOM ıt!” (Ésa. 57,19)
„Mert EGÉSZSÉGESSÉ teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja az Úr.”
(Jer. 30,17) „Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és MEGGYÓGYÍTOM ıket.” (Jer.
33,6) Isten orvossága az Ige, csak hittel rendszeresen be kell ’venni’. (Péld. 4,22)
Isten egy sokkal jobbat készített számunkra a Fia feláldozása által. Az Ésaiás 53,4-5
versekben még ószövetségi ígéretként hangzott el: „Pedig betegségeinket İ viselte, és
fájdalmainkat hordozá… És İ megsebesíttetett bőneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért,
békességünknek büntetése rajta van, és az İ [Jézus] sebeivel GYÓGYULÁNK meg.”
Mindez a Kálvárián teljesedett be és az újszövetségben olvasható: „Aki [Jézus] a mi
bőneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bőnöknek meghalván, az igazságnak
éljünk: Akinek [Jézus] sebeivel gyógyultatok meg.” (1Pét. 2,24) Ez múlt idı, már
elvégeztetett! Jézus a gyógyító és szabadító, az ördög az elnyomó és pusztító! (Ján. 10,10)
Jézus az Atya akaratát cselekszi, amikor gyógyít — két évezrede és ma is ugyanígy!
(Zsid. 13,8) Szükség esetén bátran és hittel fordulhatsz a mennyei ’márkaszerviz’ állandó
ügyeleteséhez, dr. Názáretihez! Istentıl hit által veheted el a gyógyulásodat, s ha még
nem épült volna ki a hited ebben, akkor orvosi segítséget igényelhetsz.
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Te vagy menedékem, Te mentesz meg a veszedelemtıl; végy körül engem a szabadítás örömével. (Zsolt. 32,7)

MÁRKASZERVIZ

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL
ÚJRA KAPOK LEVEGİT! — Vera bizonysága a ságvári evangelizáción, 2010-05-16
Második alkalommal vagyok itt, és bizonyságot teszek a
Jézus általi gyógyulásomról. Hálát adok a magasságos
Istennek, hogy megszabadított egy már két éve tartó kínzó,
gennyes arcüreggyulladástól! Eddig ötször mőtöttek, három
különbözı kórházban. Altatás nélkül, borzalmas fájdalommal,
orron keresztül távolítottak el cisztát, polipot.
Közel két évig készültem felkeresni a helyi gyülekezetet,
de visszatartott az, hogy nem tudom, mi történik ott. Végre
május 6-án rászántam magam és eljöttem az utcabeli
gyülekezeti tagokkal. Ez esetben is tépelıdtem, de a férjem Vera a bizonyságtétele
bíztatott, hogy induljak csak el. Nagyon jó benyomást tett
közben az Úrra tekint
rám a gyülekezet légköre. A bibliai tanítást követıen én is
kiálltam a gyógyító sorba és a pásztor házaspár kézrátétellel imádkozott a gyógyulásomért,
ahogy meg van írva a Bibliában. (Márk 16,17-18)
Ekkor a gyógyító kenet a testembe áradt. Az isteni erı, ahogy elkezdett mőködni
bennem, szabaddá váltam, az Úr dicsıségére. (Ésa. 10,27) Végre, két év után végig tudtam
aludni az éjszakát. Ez óriási dolog volt számomra! Nem is mertem remélni, hogy ilyen
gyorsan meggyógyulhatok. Az egyik este pedig elfelejtettem bevenni a gyógyszeremet, amit
csak reggel vettem észre, de semmi baj nem történt. Máskor pontosan szoktam bevenni az
orvosságot, mert különben reszkettem, nem kaptam rendesen levegıt.
Mindenkinek el fogom mondani, hogy Isten kegyelme milyen hatalmas! Most
nevetségesnek tőnik, de karácsonykor százas papír zsebkendıket szoktam kapni
ajándékba, mert annyit kellett orrot fújnom. De ennek vége! Jézus sebei által
gyógyulást nyertem! (1Pét. 2,24) Azzal a szándékkal és hittel jöttem az elsı
istentiszteletre, hogy most meggyógyulok, és panaszmentessé válok. Úgy is lett,
hasonlóan a vérzı asszony esetéhez. (Márk 5,27-30) Többször kaptam a helyi
gyülekezet tagjaitól ajándékba Örömhíradó újságot és ’kék imakönyvet’, amelybıl
rendszeresen imádkoztam. Mostantól fohászkodni fogok a családomért, a szüleimért
és mindenkiért. Ettıl kezdve Istent illeti az elsı hely az életemben!
MOZOGNAK AZ UJJAIM! — Erzsébet bizonysága a dégi evangelizáción, 2010-05-16
Rendszeresen járok a helyi gyülekezetbe, így
eljöttem a mai összejövetelre is. Amikor Varga István
evangélista felsorolta a mőködésben levı szellemi
ajándékokat, felismertem, hogy az ujjizületeimre is
van gyógyító kenet. A gyógyító sorban kézrátétellel
imádkoztak értem, majd a hit cselekedeteként
kézfejemet megtornáztatva észrevettem, hogy az
könnyedén mozog és a fájdalom is elmúlt. Hála és
dicsıség Istennek, hogy a hitem által meggyógyított! Jézus él!
SOKKAL KÖNNYEBB! — Katalin bizonysága a dégi evangelizáción, 2010-05-16
Hálát adok a Jóistennek a dégi gyülekezet létezéséért és pásztoraim odaszánt szívéért.
Fél éve járok a helyi gyülekezetbe, ahol a hitem az Ige hallása alapján folyamatosan
növekszik. Harminc éve betegeskedek, de amióta részt veszek az istentiszteleteken, sokkal
könnyebbnek, szabadabbnak érzem magam. Jézus a szabadítóm!
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