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KERESZTÉNY HÍREK  
 

KISLÁNGI EVANGELIZÁCIÓN — 
A ságvári gyülekezet augusztus 15-
én a kislángi evangelizációs 
alkalmon képviseltette magát. 
Varga István szolgálatában az Úr 
Jézus kinyilvánította magát, és a 
jelek, csodák által számos 
gyógyulás, szabadulás történt. 
 

 

ESKÜVİ — Nyúl Vivien és Major Ádám egybekelésének 
lehettek tanúi azok, akik augusztus 28-án Ságváron 
megtisztelték jelenlétükkel a polgári esküvıt, illetve azt 
követıen a Kultúrházban az egyházi szertartást. A helyi 
gyülekezet megjelent tagjai Isten gazdag áldását és sok együtt 
töltött boldog évet kívántak e frigyre!  

 

EVANGELIZÁCIÓK — Isten királyságának építésére, evangelizációs munkára hívnak: 
— Szántód, Közösségi Ház, Iskola u. 9., szeptember 25. 14 óra (Labát Istvánné) 
— Fonyód, Mővelıdési Ház, Szabó F. u. 1., szeptember 25. 17 óra (Labát Istvánné) 
— Tab, Mővelıdési Ház, Kossuth u. 86., szeptember 26. 15 óra (Varga István) 
— Siófok, MÁV oktatóterem, Fı u. 117., szeptember 26. 18 óra (Varga István) 
A gyógyító összejövetelek nyitottak. Hozzátok magatokkal a gyógyulásra szorulókat! 

 

BILL KAISER — A nemzetközi tanító újfent a budapesti Konferencia Központban szolgál 
november 6-án, szombaton 10 órakor, amelyre szeretettel várnak minden érdeklıdıt. 
 

IMALÁNC — Imádkozzunk közösen egy idıben a saját otthonunkban! Tarts velünk, 
és Te is csatlakozz péntekenként 9-11 illetve 21-23 óra között az imalánchoz. 
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A HÍVİ EMBER HATALMA 1.  
 

„Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az 
ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.” — Lukács 10,19 

Egy olyan nagy horderejő sorozatot kezdünk, amelyet 
már gyermekkorban mindenki számára tanítani kellene. 
Nagyon sok jó ember azért szenved különféle fájdalmaktól 
és betegségektıl, illetve veszíti el életét, mert soha senki 
nem tanította meg neki, hogy hatalma van Krisztusban a 
körülmények és a gonosz erık felett! Isten világosan a 
tudtunkra adja, hogy bibliai ismeret nélkül elvész a nép! 
(Hós. 4,6) Most tekintsük meg közelebbrıl a Szentírásban 
eddig is rendelkezésre álló tananyagot. 

Isten uralkodásra teremtette az embert, s már a 
kezdetekben a nyomaték kedvéért kétszer is kihangsúlyozta: 
Uralkodj! (1Móz. 1,26-28) A mennyei Atya úgy gondoskodott az ellátásunkról, hogy a 
földet a teremtményeinek, azaz nekünk adta, hogy ésszerően használjuk ki annak 
kincseit. (Zsolt. 115,16) Az ember a föld istenének teremtetett, és fentrıl kapott, 
átruházott hatalommal rendelkezett. (Zsolt. 82,1)  

A Szentírás elsı könyvében olvashatunk a bőnbeesésrıl, és az ember bukásáról. 
(1Móz. 3) Ez volt az a pillanat, amikor az ember az Istentıl kapott föld feletti hatalmát 
továbbadta sátánnak. (Luk. 4,6) Így vált sátán e világ istenévé, akinek a bérleti ideje 
hamarosan lejár. (2Kor. 4,4) Az ember felségárulása következtében a föld átok alá 
került, s így jött be a bőn, a szenvedés, a betegség és a halál. Mivel az ember 
kapcsolata az Édenben megszakadt Istennel, s elkülönült Tıle, a szelleme halottá vált. 

A bukást követıen Isten máris megprófétálta az ember hatalmi pozíciójának 
helyreállítását a Fia által. (1Móz. 3,15) Az ószövetség alatt további több száz prófécia 
hangzott el a megígért megváltásról. Majd négy évezred múlva Jézus halála és 
feltámadása által sátán legyızetett és beteljesedett a megváltás, amelyet azok vehetnek 
birtokba, akik elfogadják Krisztus szent véráldozatát és a kereszten bevégzett munkáját. 

Míg a fentiek az embernek átadott hatalomról szóltak, most egy másik hatalomátadást 
vizsgáljunk meg az Írások alapján. Az Atya Jézus hatalmába adta a világmindenség 
kormányzását. (Ján. 13,3) A Messiás a földi szolgálata során oly hatalommal parancsolt a 
sötétség erıinek, hogy a tisztátalan szellemek engedelmeskedtek neki. (Márk 1,23-27) 
Mindazok, akik két évezrede hittel Jézushoz járultak, isteni gyógyulást nyertek. (Luk. 4,40)  

Annak érdekében, hogy mind többen nyerjenek szabadulást az ördög elnyomása alól, 
Jézus erıt és hatalmat adott a tizenkét tanítványnak. (Luk. 9,1-2) Majd további hetvenet 
küldött ki erıvel felruházva (Luk. 10,1), akik örvendezve újságolták, hogy a kapott 
hatalom valóságosan mőködik (Luk. 10,17)! Végül Jézus a Lukács 10,19-ben megerısíti a 
hívıkre ruházott hatalmat, amely a mai napokban ránk is vonatkozik. Az ’ímé’ szó 
jelentése: nyisd meg szemeidet és lásd, milyen mennyei képességgel ruháztattál fel!  

 

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! 

  

   A gyızelem szavát szóld mindenkor! 
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Mielıtt Jézus felvitetett volna az Atya jobbjára, a teljes hatalmát átruházta a 
tanítványaira, hisz Neki a mennyben nincs rá szüksége. (Mát. 28,18-20) A Mester a nagy 
küldetés parancsát hagyta hátra: valamennyi követıje (nemcsak a lelkészek) hirdesse az 
Evangélium örömhírét minden teremtésnek! A Krisztusban kapott hatalom kizárólag az 
újjászületett, üdvösséget nyert hívekhez tartozik. (Ján. 1,12) Ha te már Isten gyermeke 
vagy, jogod és kötelességed használni azt, magad és mások érdekében!  

Vizsgáljuk meg, Jézus honnan kapta a hatalmát a földi szolgálatához. Nem isteni 
mivoltával hozta a földre születésekor, hiszen harminc évig nem tett egyetlen csodát 
sem. (Fil. 2,7) Az Atya akkor ruházta fel a Fiát a Szent Szellem erejével, amikor İ a 
Jordán vizében megkeresztelkedett. (Márk 1,9-11) Ezt követıen már sorozatossá 
váltak a szolgálatában a jelek és csodák.  

Mi is birtokolhatjuk ugyanazt az erıt, ami Jézusé volt! Isten természetfeletti 
ereje a miénk lehet, ha újjászületett hívıként (Róm. 10,9-10) megkeresztelkedünk a 
Szent Szellemmel (Luk. 11,13). Ezt követıen már csak rajtunk múlik, hogy használjuk-
e a kapott isteni képességet. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy mi is megtehetjük 
ugyanazt, amit İ tett. (Ján. 14,12) Azaz Jézus nevében, hittel és hatalommal 
szólhatunk a problémákhoz, körülményekhez! Míg Jézuson mérték nélkül volt a kenet 
(mennyei erı), addig az újszövetségben a Gyülekezeti Testben mértékkel osztja azt 
szét Isten. Ezért fontos rendszeresen istentiszteletre járnunk, hogy összevont hitben 
és kenetben áradhassunk, s így jelek, csodák történhessenek Isten dicsıségére, ma is. 

 

TALLÓZÁS  
 
A következı idézetek egyrészt megerısítést adnak abban, hogy a politikusokért 

mondott imáink meghallgatást nyernek és hatékonyan mőködnek, illetve hogy az elızı 
számban az ıszi helyhatósági választásokkal kapcsolatos cikk az Úrtól ihletetten íródott. 

Somogyi Hírlap 2010-06-30 — Schmitt Pál államfıjelölti beszédében kijelentette: 
„A polgári értékrendet kívánom követni, és a kereszténység iránti alázat határozza 
majd meg a munkámat, amihez a Mindenható segítségét kérem.” 

Somogyi Hírlap 2010-08-21 — Balog Zoltán államtitkárral készített riportból idézünk: 
„Kevés az olyan közéleti ember, aki képes az evangélium üzenetét lefordítani a politikai 
döntések meghozatalára; pedig az például, hogy mit tanulnak a gyerekek, vagy hogy 
milyen az adórendszer, alapvetı keresztény kérdés. Ezt Balog Zoltán társadalmi 
felzárkózásért felelıs államtitkár mondta a Balaton-NET nemzetközi evangéliumi 
találkozó csütörtöki nyitó napján [08.19-én], Balatonszemesen. — Már Jézust is 
megfigyelték, provokálták — emlékeztetett az államtitkár. — Fizessünk-e adót a 
császárnak, ezt kérdezték tıle. S İ azt felelte, adjátok meg a császárnak, ami a császáré 
és Istennek, ami az Istené. [Luk. 20,25] A pénz tehát a császáré. Keressünk valami olyat a 
teremtésben, ami az Istené. Ez maga az ember, szıröstül-bıröstül. Nincs olyan téma, 
olyan ügy a keresztény ember számára, aminek kapcsán ne lenne üzenete Krisztusnak. 
Ebbıl fakad a keresztény ember közéleti felelıssége. Nem lehet tehát elválasztani a 
magánéletet a közélettıl. Tolmácsok vagyunk, akik a szellemiséget… adjuk háttérként a 
politikai döntéseknek. Részt veszünk, részt kell vennünk a döntéshozásban. Küzdelem, 
vita nélkül persze ez sohasem fog menni, már csak azért sem, mert a keresztény 
embernek elsısorban mindig Krisztus tanításához kell hőségesnek lennie, s csak ezt 
követheti a pártfegyelem, az ideológiai fegyelem. Amolyan kettıs állampolgárok vagyunk, 
de büszkén vállalnunk kell mindkét állampolgárságunkat. … a keresztény különbséget tesz 
az ember személye és tette között; azaz győlölni kell a bőnt és szeretni a bőnöst…” 

BIZONYSÁGOK  
 
IFI TÁBOR — Augusztus elsı hetében Csopakon 

táborozott egyházunk fiataljainak közel 180 fısre 
duzzadt serege, ahol tartalmas programok részesei 
lehettek. Isten valóságos jelenléte többek szívét 
annyira megérintette, hogy bizonyságot tettek arról: 
ez a közösség teljesen más az eddig ismerttıl.  Akadt 
olyan nagymama, aki a hazatérı unokáján már észlelte 
is az Úr dicsısége által elvégzett pozitív változást. 
Kívánatos lenne, hogy a jövıben a gyülekezetünk 
fiataljai is ilyen módon megízlelhessék és ápolják az 
Istennel való közösséget. A sokatmondó posztert is az 
ifik tervezték az Úr kegyelme és bölcsessége által. 

 

BALATON-PARTY — Augusztus harmadik hetében Zamárdi-felsın győltek össze a 16 év 
felettiek. A szabadidıs programok mellett a 
bensıséges hitépítı beszélgetések és az esti 
bibliatanítások sem maradtak el. Az Efézus 1,20 
és 2,6 versek elevenedtek meg akkor, amikor azt 
élı szereplıkkel játszották el: az Atya Jézust a 
jobbjára ültette, a világegyetem legmagasabb 
hatalmi pozíciójába; s a Krisztus Testét 
(Gyülekezetet) alkotó hívık Jézussal együtt 
ültettek és uralkodnak a Tıle kapott hatalom 
által. A fiatalok bizonyságot tettek: ily módon 
szemléltetve sokkal könnyebben válik érthetıvé 
és megjegyezhetıvé a Biblia igazsága.   

 

AZ IMA EREJE — A kórházi szolgálatban szerzett tapasztalataim 
alapján arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy bátran szolgáljanak 
a szükségben levık felé, mert az Ige íme, mőködik!  

A napokban elmentünk fürödni a férjemmel. De lubickolás közben 
érdekes dolog történt. Találkoztunk egy ismerıssel, akinek könnyben úszott 
a szeme. Megkérdeztem tıle, hogy van-e valami baja?  Erre ı azt 
válaszolta, hogy igen, erısen be van gyulladva a foga, és nagyon fáj! Az Úr 
indíttatására feltettem a kérdést: „Hiszel-e Jézusban és az ima erejében?” 
Erre ı határozott igennel válaszolt. Tovább faggattam: „Hiszed-e hogy Jézus feltámadt a 
halálból?” „Igen! — válaszolta.” „Imádkozhatok most érted kézrátétellel? — kérdeztem.” 
„Természetesen! — jött a magabiztos felelet.” A kezemet az ismerısömre téve, hatalommal 
kezdtem imádkozni felette: „Az 1Péter 2,24-es igevers alapján megparancsolom a testednek, 
hogy tökéletesen mőködjön! Jézus nevében megtiltom a fogfájást, a fájdalomnak el kell 
távoznia, most! Az Ige alapján gyógyulást szólok a tested felett!” S a következı pillanatban 
már bizonyságot is tett: „Hő, már nem is fáj a fogam, jaj de jó! Akkor még tedd a kezedet a 
jobb térdemre  is — kérlelt.” Imádkoztam a felett is. Így az ismerısöm két helyen is 
megszabadult a testét kínzó fájdalomtól! Végül elmondta velem az üdvösségi imát és egy 
hitmegvallást az egészségével kapcsolatban. Távozáskor az Úrra irányítottam a figyelmét: 
„Neki adj hálát, mert az Övé minden dicsıség!”    Szabóné Irma, Ságvár 
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Atya a 
trónon 

Jézus a 
jobbján 

Jézussal együtt  
ültetett a Gyülekezet 


