BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL
GYERMEKÁLDÁS — Ági és Miki, a bácsalmási pásztor házaspár bizonysága
Annakidején bárhogy is próbálkoztunk, sehogy sem akart
összejönni a várva várt gyermek. A különbözı orvosi vizsgálatok nem
tudták megállapítani, mi is pontosan a baj. Ajánlották, próbálkozzunk
különbözı kezelésekkel. Aztán a drága Úr Jézus az utunkba küldte az
egyik engedelmes szentjét, aki elhívott a Krisztus Szeretete Egyház egyik istentiszteletére. A
következı összejövetelre is invitáltak bennünket, ahol egy vendégpásztor szolgált, aki
gyermekáldásért is imádkozott. Mint egy kisgyermek, ahogy várja a karácsonyt, úgy vártuk mi
is hitben azt az istentiszteletet, számoltuk vissza a napokat, ujjongtunk, hogy végre nekünk is
lesz babánk. „Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
gyermek, semmiképpen sem megy be abba.” (Márk 10,15)
Elmentünk a következı összejövetelre, és tudtuk a szívünkben, megvan nekünk is a baba.
Miután imádkoztak értünk, olyan örömben voltunk, mintha már a babakocsit tolva mentünk
volna hazafelé. Ha az ördög azt mondta volna, hogy a legújabb kutatási eredmények alapján
soha nem lehet gyermekünk, akkor sem hittünk volna neki. Elıtte állandóan ellenıriztük
különféle tesztekkel, hogy hátha terhes a feleségem, de most nem volt ilyenre szükségünk.
Aztán körülbelül két hónap múlva, amikor jelentkeztek a terhességi tünetek, elment a
feleségem a nıgyógyászhoz, aki megállapította, hogy már nyolc hetes terhes.
Azóta, dicsıség Istennek, három gyermekünk van, holott az orvosok állítása szerint egy
sem lehetett volna! „Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki
hisz!” (Márk 9,23) Halleluja! Akkor megtapasztaltuk, hogy nem az ima mennyisége számít.
„Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy
megkaptátok, és meglesz az néktek.” (Márk 11,24) Amikor imádkoztak értünk, már akkor
ott növekedett a hit magja a szívünkben. Ha netán te is hasonló helyzetben lennél, mutasd
ki a hitedet azzal, hogy veszel egy bébiruhát, vagy egy csomag pelenkát, bármit, amit akkor
tennél, ha közölnék veled, hogy terhes vagy! „Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja,
hogy van hite, cselekedetei pedig nincsenek?” (Jak. 2,14) Mert azok a babák a hitünk által
már megvannak, a Jézus nevében, Isten dicsıségére! Köszönjük drága Jézus! Ámen.

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 17.30 – 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 – http://www.bekevar.fw.hu
A korábbi számok elérhetık a Békevár webkikötın: http://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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Jézus a Békesség Hercege!

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

A GONDOLKODÁS MEGÚJÍTÁSÁRÓL
„Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik
tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó
hírőek; ha van valami erény és ha van valami dicséret.” — Filippi 4,8
A Bibliának nagyon sok mondanivalója van a gondolkodás terén. Szerves kapcsolat van a
gondolkodás > a hit > a szavaink között, amelyek teremtı erejőek! Igen fontos intelem rejlik
ebben az Igében; azokat a területeket sorolja fel itt Isten, amelyeken hasznos gondolkodni.
Ennek ellenére nagyon sok hívı Isten Igéjével ellentétesen gondolkodik: például, hogy hogyan
bántották meg, milyen nehéz a helyzete, stb. Ha a hit szavai helyett panasz hagyja el a
szádat, akkor az valójában azt jelenti, hogy engedetlen vagy Isten fenti útmutatását illetıen,
ilyenkor a tested indulatai uralkodnak és nem a belsı embered. Így nem leszel képes nagy
dolgokat véghezvinni az életben, illetve nem tudod Isten gazdag áldásait sem birtokba venni.
Mivel a gondolataink jöhetnek az elménkbıl, Istentıl és az ördögtıl, ezért feltétlen meg kell
vizsgálni azok eredetét és csak az isteni forrásúakon szabad elidızni. (Jak. 3,15-17) A
gondolataink felett ırködni szükséges, és a sötétségnek nem szabad megengedni, hogy fészket
rakjon az elménkben. A gondolatainkat szavakba öntjük, és ezzel kinyilvánítjuk a hitünket. Az
életünk színvonalát a gondolatmintáink határozzák meg a következı összefüggés szerint:
gondolatminták > magatartásminták > döntés > cselekedet > szokás > jellemvonás > sorsunk.
A téves gondolatok az embereket elvakítják. A megrögzöttség erısebb a gondolatnál,
amely téves gondolatmintán alapszik. A konok ember helytelen következtetést von le,
kifogásokat sorol, másra mutogat, áldozatnak tekinti magát és lejárat mást azért, csak hogy
magát jobb színben tüntesse fel. A Biblia elıre figyelmezteti az önfejő embert: „Aki a
feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.” (Péld. 29,1) Az
fogja meghozni számodra a gyızelmet és Isten áldásait, ha az újjászületésed és üdvösséged
elnyerése után az Igével megújított elmével Krisztushoz hasonlóan kezdesz gondolkodni
(Róm. 12,2) és cselekedni (Jak. 1,25), valamint megzabolázod a tested indulatait.
Sokan szeretnék Isten békességét birtokolni, de nem teszik meg azt, amit az Ige mond.
Azok az emberek, akik aggódnak és nyugtalankodnak, szüntelenül az élet rossz oldaláról
gondolkodnak. Folyvást csak hitetlenséget beszélnek. Ha valami nem: igaz, tisztességes,
igazságos, tiszta, kedves és jó hírő, akkor azon ne gondolkozz! Sok dolog, amit hallasz,
lehet, hogy igaz, de nem tiszta és kedves — ezért ne gondolkozz rajtuk. Az ember elméje az
ördög játszóterévé válhat, de te zárd be elıtte az ajtót! Aki mégis így tenne, helyet ad az
ördögnek, mert ı állandóan azon igyekszik, hogy belépjen a gondolatvilágunkba.
Naponta döntést kell hoznod, hogy a világ vagy az Ige alapján gondolkodsz-e. A
szabadjára engedett gondolatok korlátok nélküli cselekedeteket teremnek. Tehát
irányítsd a gondolataidat azáltal, hogy az Igének veted alá azokat. (2Kor. 10,5) Isten
Igéjével programozd át az elmédet. Az Ige szellem és élet. Amikor az elméd teljesen
át lesz itatva Isten Igéjével, akkor elég erıssé válsz ahhoz, hogy hatalmat gyakorolj,
és legyızz minden istentelen gondolatot és rossz szokást, szenvedélyt. Zabolázd meg
a gondolataidat. Elmélkedj az Igén az önzı testi gondolatok helyett. Tartsd a
szemedet Jézuson, a hited Szerzıjén és Bevégzıjén.
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ÁLOM — A közelmúltban volt egy álmom a foglyok szabadulásával kapcsolatban. Egy
börtön vendégszobájában üdültünk. (Ilyen vendégszobák a nagyobb cégeknél — vasútnál,
postánál — manapság is léteznek.) Egyszer csak azon kaptam magam, hogy az elítélteket a
fürdıszoba bukóablakán át sorban engedjük ki a szabadba! A bensımben teljes bizonyossággal
tudtam, hogy ez a szolgálatunk — a ságvári gyülekezet és a Békevár weboldal által — az
újjászületést, az azt követı üdvösséget, az örök élet elnyerését jelképezi. Azt, amikor az
ördög rabságában sínylıdık az Úr Jézus dicsıségére szabadokká válnak. (Ján. 8,36)
HITHUSZÁROK — Az Úr adott egy rálátást a ránk bízott ságvári nyájról, miszerint ık
Isten frontvonalbeli katonái. Hogy miben is nyilvánul ez meg? Az evangelizációs
buzgalmukhoz társuló kitartásukban! Olykor akár egy-két évig is hosszútőrık hitben, míg az
általuk elvetett evangéliummag kikel. Közben nem feledkeznek meg a locsolgatásukról
sem. Mivel nem adják fel, Isten ereje képes akadálytalanul áradni és munkálkodni azon a
területen. Mások pedig szorgalmasan veszik és osztogatják az üdvösségi imát tartalmazó
szóróanyagokat, illetve igei tanácsokat adnak a rászorulóknak. Az Úr építi az Egyházat,
megnyitja az elveszettek szívét és beviszi ıket az İ országába. A gyülekezet így növekedést
vett az üdvözülıkkel, amely nagy örömet okoz a Mennyben is. (Csel. 2,47)
ARATÓK — Jézus figyelmeztet: „Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok
meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer,
és az örök életre gyümölcsöt győjt; hogy mind a vetı, mind az arató
együtt örvendezzen.” (Ján. 4,35-36) Egy nagyon értékes idıszakban élünk,
amikor még ki lehet törni az Evangélium örömüzenetével. Az
evangelizációt az év minden napján végezni kell! Minden hívınek meg kell
tanulnia, hogyan és miként mőködik ez. Az Úr Jézus visszajövetele elıtt
életbevágóan fontos, hogy minden hívı kiképezze magát az elveszettek
megmentésére, azaz hogyan lehet nagy-nagy áldás a Krisztus nélküliek
számára. (1Tim. 2,4) A hited mértéke szerint fog történni minden, ezt
meg kell érteni. Isten az egyensúly Istene, minket nem csak magunkért áld
meg, hanem azért is, hogy áldássá lehessünk mások számára. Isten Szent Szelleme azt akarja, hogy
mindannyian vállvetve evangelizáljunk, hogy épülhessen az İ Királysága. Isten kifejezett akarata a
szellemi újjászületésen és az örök élet elnyerésén túl, hogy az övéi meggyógyuljanak és
gyarapodóvá váljanak. Az evangelizációs munkát szükséges, hogy közbenjáró imádság elızze meg.
Egy ilyen alkalomra soha ne öncélúan menj. Ragadd meg az elveszetteket és szolgálj feléjük.
Szólítsd meg a nézelıdıket, beszélgess velük, hívd ıket közelebb és válaszolj a kérdéseikre.
TÉKOZLÓK — Jézus maga mondta: „Aki velem nincs, ellenem van; és aki velem nem győjt,
tékozol.” (Mát. 12,30) Hallani sajnos ilyesfajta téves megnyilatkozásokat is: ’Az én gyülekezetemben
mindenki szegény, nem adakoznak. Nincs elég pénzünk arra, hogy evangelizáljunk. Nem jönnek az
újak, az evangelizáció sem ér semmit, mert senki nem marad meg a gyülekezetben. Senki nem
érdeklıdik Isten dolgai felıl.’ Akik így beszélnek, nem látják, hogy valójában a helytelen szavaikban
hisznek. S azt kapják meg, amit kimondanak. Kérdés, hogy mennyire régóta vetik ezeket a rossz
magokat? Ha a hívıknek megértésük lenne a hőséges tizedfizetés lényegérıl, nem okozna anyagi
problémát egy evangelizáció. Az ördög rávette az egész kontinenst arra, hogy azt mondogassák a
keresztények: ’nálunk nem történik semmi’. Ha netán magadra ismertél, akkor épp itt az ideje, hogy
a gondolkodásodat kiigazítsd az Igének megfelelıen. A megújított gondolkodásod a hitedre is jó
hatással lesz. Ha nyilvánvalóvá vált elıtted, hogy a hitetlen szavak Isten ellen dolgoznak, akkor most
tedd azt, ami építıleg mőködik. Hittel szólítsd elı az elveszettek üdvösségét! A hit szemével tekints
az üdvösségükre és szólítsd úgy, mint a meglevıket! (Róm. 4,17)
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A végállomás elkerülhetetlen, de azt, hogy melyik lesz az, végül is az ember határozza meg: Jézussal > menny, Nélküle > pokol!

EVANGELIZÁCIÓS ÜZENET

KERESZTÉNY HÍREK
PÁSZTORVÁLTÁS — Dégen utoljára jelenik
meg az örömHÍRmondó újság, ugyanis 2010.
június 28-án sor került a dégi gyülekezet
átadására. A pásztori hivatalt a továbbiakban
Sötét Ferencné Éva látja el. Nyugodt szívvel
adtuk át a szolgálatot, mert mind az új
pásztornak, mind a nyájnak felettébb nagy
öröme volt ebben. Pásztorváltáskor az Úr ilyen
mértékő örömének megnyilvánulását a több
mint tíz éves szolgálatunk alatt eddig még sehol
sem tapasztaltuk. A gyülekezet hálás szívvel
emlékezett a kétévnyi táplálásra.
Mint ismeretes, a dégi gyülekezet 1998 januárjában alakult, Tóth Mihály és Júlia
pásztorolta 2008 júniusáig. Amikor ık leadták ezt a szolgálatot, egyházunk vezetıinek
felkérésére kerültünk Dégre. Isten az elmúlt évek alatt kinevelte a helyi pásztort, aki
odaszentelte magát az Úr Jézus szolgálatára. Megáldjuk ezt a hívı közösséget a Jézus
nevében, és a hit szavával növekedést prófétálunk felettük!
SZELLEMI ELEDEL — Egy örvendetes hírrel szolgálhatunk a ságvári gyülekezet azon
tagjai felé, akik szeretnék újfent meghallgatni, illetve akik hiányzásuk miatt szeretnék
bepótolni a helyben elhangzó ságvári biblia-tanításokat, hogy azok — Isten kegyelmébıl —
wma formátumban már elérhetıek a http://www.bekevar.fw.hu/szolgalataink.htm
oldalon. Akik viszont egyelıre még csak érdeklıdnek a teljes-evangéliumi szolgálat felıl,
azok a világháló révén ízelítıt kaphatnak Isten szeretetérıl és a gyülekezetben folyó
munkáról. Hálát adunk Istennek a szellemi éhségért, amit a hívık szívébe adott!
TERVEK BETELJESEDÉSE — Lapunk márciusi számában osztottuk meg az olvasókkal ez évi
terveinket. Dicsıség Istennek, hogy az elmúlt negyedév alatt máris beteljesedett szívünk több
kívánsága: a perselypénzbıl pótolhattuk az elromlott digitális fényképezıgépet, adományként
kaptunk egy tartalék számítógépet (ami biztonságossá teszi az internetes szolgálatot), új
Házasságtan aloldalt hoztunk létre. Terven felül egy Strong számozással ellátott magyar
nyelvő Biblia-Discovery programot is vásároltunk, amely nagyban elısegíti az Ige mélyebb
tanulmányozását. Szívünk további kívánsága még egy laptop, amelynek nagy elınye az lenne,
hogy könnyedén a szolgálat helyszínére vihetı. A hit szavával megvalljuk, hogy a mennyei
Atyánk ezt már elkészítette számunkra, és úton van hozzánk! Köszönjük a támogatásotokat!
Mint rendszeres tizedfizetık, hitben megvalljuk a Malakiás 3,10 alapján, hogy a
menny csatornái nyitva vannak felettünk. Hitünket kiárasztjuk a Lukács 6,38 igevers
alapján, hogy Isten támogatókat állít az Evangélium munkája mellé. Már kaptunk jelzést
egy távoli hittestvérünktıl, hogy a bibliai tizedével a szolgálatunkat kívánja támogatni,
mivel a Békevárat tekinti szellemi táplálékának forrásául. Bebizonyosodik számunkra is,
ha Isten gazdasági rendszerében mőködtetjük anyagi erıforrásainkat, akkor arra nincs
hatással a világban uralkodó gazdasági válság!
KERESZTÉNY FILMEK — Az idıvégi eseményekrıl szóló, Az otthagyottak címő filmet
július 3-án sugározta a tévé, amely erısen ösztökél az evangelizációs munkára. Akik
lemaradtak errıl, azok a következı linken megtekinthetik: http://keresztenyfilmek.com/
További keresztény filmek a http://www.kma-hu.com/ linken érhetık el.
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