KERESZTÉNY HÍREK
ENYINGI EVANGELIZÁCIÓN — A ságvári gyülekezet
képviseltette magát a július 25-i enyingi evangelizációs
alkalmon, ahol a makói Horváth Mihályné Ilona
evangélista és dicsıítı csapata szolgált.
EVANGELIZÁCIÓ KISLÁNGON — Gyülekezetünk is meghívást kapott az augusztus 15-én 16 órakor a kislángi
Mővelıdési Házban tartandó evangelizációra, ahol most
nyitott kaput az Úr az örömhír hirdetésére. Mivel egyházunk
elıször tart itt istentiszteletet, szükséges, hogy imában és
jelenlétünkkel támogassuk az elveszettekért folyó munkát, Varga István szolgálatában.
ESKÜVİ — Nyúl Vivien és Major Ádám augusztus 28-án Ságváron
tartandó esküvıjére kapott meghívást gyülekezetünk. A házasság
szövetsége az anyakönyvvezetı elıtt 16 órakor a Polgármesteri
Hivatalban, az Úr elıtt 16.30 órakor a Kultúrházban köttetik meg.
GYÓGYÍTÓ KENET — A július 22-i istentisztelet elıtt két nappal erıs gyógyító kenetet
mutatott az Úr többször is a bal csípıben. A bensımben tudtam, hogy ez nem egy tünet a
testemben. Imádkoztam és kiárasztottam a kenetet azok számára, akiknek ezen a területen
van problémájuk. A csütörtöki összejövetelen a gyógyító ajándékok között felsoroltam ezt
is, és Vera tett bizonyságot arról, hogy a jelzett napon neki voltak erıs
csípı táji panaszai, amelyek két napra rá elmúltak. Ez is bizonyítja
annak fontosságát, hogyha az Isten által elrendelt helyünkön vagyunk,
akkor az Úr ellátása a szellemi kapcsokon keresztül eljut hozzánk.
INTERNET RÁDIÓ ÉS TÉVÉ — Egyházunk weboldalán 24 órában
hallgathatóak az internet rádión a tanítások és dicséretek, illetve
vasárnaponként délelıtt élı adásban nézhetı az internet tévén a
központi istentisztelet: www.ksze.org

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:
SÁGVÁR, Általános Iskola, csütörtök 17.40 (bejárat a rk. templom felıl)
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.bekevar.fw.hu/info.htm

Kérjük, add tovább lapunkat, hogy áldás lehess mások számára!
Jézus szavai minden keresztényhez: hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek!
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Isten a szellemeden keresztül vezet téged!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2010. augusztus

AZ ÖNKORMÁNYZ ATI VÁLASZTÁSOK KAPCSÁN
„Válasszatok magatoknak bölcs, értelmes és… ismeretes férfiakat [közismert
személyeket], és én azokat elıljáróitokká teszem.” — 5Mózes 1,13
Hajdanán igen megtisztelı jelzıkkel illették a település
képviselıit: becsületre méltók, érdemesek, gondosak. Ennek
ma is így illene lennie; az ilyen tulajdonsággal rendelkezı
személyekre kellene voksolnunk, illetve a munkájukat
imáinkkal támogatnunk. (1Tim. 2,1-2) A választások kapcsán
vizsgáljuk meg, mit ír a Biblia errıl.
Pál apostol a Római levél 13. fejezetében valójában
az államigazgatásról ad képet. Isten eredetileg úgy
tervezte, hogy az İ útmutatása, tanácsa által vezesse az embert, de az édenkerti
bukást követıen gyökeresen megváltozott a helyzet. Az ember elszakadt, elkülönült a
Teremtıjétıl, s már nem hallgatott Rá. Így Istennek a földön létre kellett hoznia a
közigazgatást, hogy ezen keresztül tudja a közrendet biztosítani.
A Biblia világosan tudtunkra adja, hogy minden hivatal Istentıl adatott, és
mindenki engedelmességgel tartozik a felettük álló hatóságok, hivatalok
rendeléseinek. Aki a törvény ellen fordul, az valójában Isten rendelése ellen lázad, és
ezzel ítéletet szerez önmagának. A törvény ıreitıl a rosszat cselekedıknek kell
tartania, nem pedig a jóknak. A karhatalom Isten fegyveresei, akik a nép védelmére
és a rend fenntartására adattak.
Valószínő, még nem mindenki gondolt bele abba, hogy az önkormányzati rendszer
felállítása is Isten elképzelésére vezethetı vissza. Jézus egyértelmően szólt a helytartó
tisztét betöltı Pilátushoz, hogy „Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülrıl nem
adatott volna néked…”. (Ján. 19,11) Tudniillik Jézus által teremtetett minden, beleértve
az államapparátust is. (Kol. 1,16-17) Azonfelül az Atya jobbján ülve a hatalma szavával İ
tartja fenn a világmindenséget. (Zsid. 1,3) A közhivatalok mőködtetésére Isten az
adófizetés intézményét rendelte. A Biblia tanítása szerint az a legjobb a számunkra, ha
megadjuk mindenkinek azt, amivel törvénytisztelı emberként tartozunk: az adót, a
vámot, a tiszteletet. Így lesz az embereknek békességes a lelkiismeretük.
Nagy fontossággal bír, hogy kikre szavazunk! Elıször is nem árt tisztában lenni azzal,
hogy a településen végrehajtandó feladatokat a képviselı-testület az üléseken hozott
határozataival szabja meg a polgármester számára. Isten szemében az olyan polgármester
kedves, aki nem ellenszegülı, hanem engedelmesen végrehajtja a testület akaratát. A
polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselı-testület gyakorolja.
Szavazatainkkal fıként azokat juttassuk hatalmi pozícióba, akik a Biblia keresztény
értékei szerint bölcsen gondolkodnak és cselekednek. Az isteni tulajdonságokkal felszerelt
hívıt a következık jellemzik: szeretet, öröm, békesség, béketőrés, szívesség, jóság,
hithőség, szelídség, mértékletesség. (Gal. 5,22) A keresztények nagy elınye, hogy a belsı
emberüket Isten képessé tette arra, hogy meghallják az İ Szellemének ’hangját’. E belsı
bizonyosság a legbiztosabb vezetı, amire érdemes figyelmeznünk.
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Van-e hitünk? Igen, van! Minden keresztény Istentıl kapott hittel
rendelkezik, mert İ az újjászületéskor egységesen a hitnek egy azonos
mértékét adja oda mindenkinek. Tehát a hit ezen mértékének
megszerzéséért Jézus elfogadásán kívül semmit nem kell tennünk.
(Róm. 12,3) Aki nincs tudatában annak, hogy van isteni fajta hite, az
nem is tudja használni. İk gyakran arról beszélnek, hogy mennyire
nincs hitük, s így Isten, a Biblia és önmaguk ellen foglalnak állást.
Mindenki maga felelıs azért, hogy mit tesz az Istentıl kapott hittel:
hagyja elsorvadni, vagy fejleszti azt. A hitnövelés egyetlen forrása: Isten
Igéjének a hallgatása és az aszerint való cselekedet. (Róm. 10,17; Jak.
2,20) Így hát a szellemünket rendszeresen táplálni szükséges az Igével. (Mát. 4,4) A hit helye a
belsı ember és nem a fej. A hit mérhetı. A hit területenként és idıben is változó lehet. A hit
ellentettje a hitetlenség, kétség, ellenhit, félelem. Hit nélkül semmit nem tudunk elvenni
Isten áldásaiból. A hit önmagában semmi jót nem képes hozni, hacsak nem párosítjuk
cselekedetekkel. Azaz a keresztény embernek a hite alapján szükséges lépnie.
Isten egy hit Isten. İ a hittel teljes szavaival teremtette a világot. Kimondta, amit
eltervezett, és a hitével valóságba hozta azt. Ne feledd, Isten téged is a saját képére és
hasonlatosságára teremtett, így te is rendelkezel a teremtı hit képességével. Jézus
utasítja a tanítványokat, ami természetesen nekünk is szól: Legyen isteni fajta hitetek!
(Márk 11,22) Jézus tanítja, hogy a hittel kimondott szavunkra a problémáknak (hegynek,
eperfának) félre kell állnia az utunkból. S ehhez elég egy mustármagnyi hit! (Mát. 17,20)
A vérfolyásos asszony ilyen hittel rendelkezett. A hite alapján cselekedett, amikor
elıre kimondta a gyógyulását, majd a tömegbe furakodott, hogy érinthesse a Mestert.
Jézus egyértelmően ki is jelentette: „Leányom, a te hited megtartott téged.” (Márk 5,2534) A gyermek Dávid is ehhez hasonlóan, szavakban nyilvánította ki a hitét, amikor elıre
megprófétálta a termetes Góliát feletti gyızelmet. Dávid nem a maga képességeiben
bízott, hanem a Mindenható erejével ment és gyızött a vitéz ellen. (1Sám. 17,45-47)
Ahhoz, hogy kaphassunk valamit Istentıl, elváró hitet kell kiépítenünk. Ehhez elsıként a
gondolatainkban kell helyet készíteni a várt dolog számára. Így álmainkkal, Isten ígéreteivel
állandóan ’állapotosnak’ kellene lennünk. A hit sohasem tekint a láthatókra, akármilyenek is
a körülmények. (2Kor. 5,7) A kitartásunk fogja biztosítani Isten erejének áradását. A hit
minden hívınek mőködik, aki mőködteti. A hitcselekedet azt jelenti, hogy a megtanult Ige
alapján teszünk dolgokat. A keresztényeknek mindössze egyetlen harcot kell megvívniuk: a
hit szép harcát! (1Tim. 6,12) Íme, egy kiváló bizonyság ennek alátámasztására.
A szülık szíve összetört, amikor szembesültek azzal, hogy a lázadó fiuk egy bandához
csapódott és kábítószerfüggıvé vált. De a gyülekezetben együtt imádkoztak gyermekük
szabadulásáért és visszatéréséért. Az Úrra bízták ügyüket és nem adták fel egy pillanatra
sem. Fiuk elvesztésének még a gondolatát is visszautasították. A kétség helyett a remény
magját engedték meggyökerezni a szívükben. A hitük cselekedeteként vásároltak egy
Bibliát, amelyre a fiuk nevét íratták, és a lakásban kitették egy látható helyre. Minden
alkalommal, amikor elmentek mellette, hitben hálát adtak Istennek, hogy a gyermeküket
hazahozza. Az eltelt évek során is hitben maradtak. Végül hét év után egy szép napon a
szülık igen nagy örömére a fiuk bekopogtatott, s hazatért, mint a bibliai tékozló fiú. Az
Úr annyira megmunkálta a szívét, hogy gyülekezethez is csatlakozott. A szülık hitüket
mutatták ki az elıkészülettel, s így tudott a hitmag meggyökerezni és termést hozni.
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A HIT MŐKÖDTETÉSE

MINDNYÁJAN PRÓFÉTÁLJATOK!
Budapest, 2010-06-20, Sandersné dr. Kovács Erzsébet — Mennyei Atyám, dicsérünk és
áldunk téged, Jézus nevében! Köszönetet adunk azért, hogy a gyermekeink mind az Úrtól
tanítottak lesznek, Jézus nevében. Az Úr tanítványai lesznek és betöltik Isten tökéletes
akaratát az életükben. Köszönjük Atyám, hogy beteljesedünk Isten akaratának a
megismerésével, és annak engedelmes megcselekedésével. Hozsanna Neked a magasságban!
Az Efézus 1,3 szerint minden szellemi áldással megáldottál
bennünket, Atyám! Ezek az áldások beteljesednek az életekben, Jézus
nevében, az angyali seregek segítsége által. Megdorgáljuk a pusztítót
Jézus nevében, megparancsoljuk Jézus hatalmával, hogy visszahozza
hétszeresen, amit ellopott. A hatalmi helyünkön állunk Atyám!
Atyám hozzál nekünk világosságot arról, hogy mint újszövetségi
hívık, hogyan és miként prófétáljunk, hogy az Neked kedves legyen. A te dicsıséged
Atyám betölti az egész földet, a földkerekséget. Dicsérlek ezért Atyám Jézus nevében! Az
evangélisták kezei által meggyógyulnak mindazok, akiket csak elhoznak! Mindenki, aki
részt vesz az istentiszteleteken, gyógyult lesz, Jézus nevében! Hallelúja!
Elıszólítjuk az új munkahelyeket, prófétálunk ennek a halott gazdaságnak, hogy:
— Kelj fel, Jézus nevében és járj! Bátran felemeljük a hangunkat a trón elıtt! Az
igazakat kimenti az Úr valamennyi bajából! A Te tüzed elégeti az ellenségeinket!
A peres ügyekben kedvezı megoldást szólunk, adósságeltörléseket. A szívek
megbocsátanak, a testek meggyógyulnak. Váratlan pénzek, nagy összegek jönnek a
gyülekezet tagjaihoz. A pásztorok felett kettıs bölcsességet szólunk Uram, a kettıs
mértékét a kenetnek, és a szellemi ajándékokat. Minden családi nézeteltérésnek,
versengésnek, viszálynak ellene megyünk. Te vagy drága Jézusom a Békesség Hercege!
Tömegek jönnek az Úrhoz! Megköszönjük Atyám! Dicsıség az Úrnak! Ámen!

ALTERNATÍV GYÓGYMÓD
Dr. Názáreti tanácsai — Manapság sokan keresnek mellékhatás nélküli, de mégis
hathatós megoldásokat panaszaikra. Létezik ilyen? Igen, van olyan, amit bátran
ajánlhatok mindenkinek! Egyáltalán nem kell tartanod sem túlérzékenységtıl, sem
kellemetlen következményektıl. Mindenhol a rendelkezésedre áll, bárhol és bármikor
alkalmazhatod kortól és nemtıl függetlenül. Javallatom: az Evangélium-tabletta!
A Példabeszédek 4,20-ban az eredeti héber szöveg az Igét orvosságnak nevezi. Ha te
ugyanazt megteszed Isten Igéjével, mint az orvos által felírt pirulával, akkor az meg fog
téged gyógyítani. Elsı lépésként ültesd a bensıdbe az Igét! Isten Igéje élet és egészség a
számodra, ha kitartóan, kellı ideig és megfelelı mennyiségben azt magadhoz veszed. Ezt
követıen a legjobb gyakorlatozás a hitmegvallás: — A gyógyulás hozzám tartozik, mert
Krisztus, az İ szent sebei által, megszerezte számomra azt a Kálvárián! (1Pét. 2,24)
A végeredmény minden kétséget kizáróan a szabadulásod! Az iskolázottsággal
megszerezhetı intellektuális tudás mellett, életbevágóan fontos bibliai ismeretre,
szellemi tudásra is szert tenned. Nélküle könnyen elveszhet az ember. (Hós. 4,6) A
János 8,32 szerint az igazság (Ige) megismerése szabaddá tesz! Lássd meg annak a
fontosságát, hogy az Ige mindennek az alapja. Isten Igéjében rejlı élet pedig képes
legyızni a betegséget! Isten akarata az, hogy egészséges légy! Errıl bıvebben ezen a
linken olvashatsz: http://www.freeweb.hu/bekevar/orvossagom.htm
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