KERESZTÉNY HÍREK
Regionális pásztorkonferencia
Január huszadikán a szántódi Közösségi Házban
került sor a dunántúli, élı gyülekezettel rendelkezı
lelkipásztorok találkozójára. Joe Christian és felesége,
Beverly szolgált a megjelent mintegy hatvan fı felé.
Dióhéjban a ságvári pásztorházaspár próféciája:
Jézus megmosta a tanítványok lábát. Mindketten
hajlandóságot mutattatok arra, hogy ti is ezt az
életet éljétek. A nyájnak képesek vagytok azt
mondani, hogy ne aggódjon semmi felıl, mert a
dolgok rendben vannak. Szolgáltatok másoknak és
gondoskodtatok róluk. Az Úr látja, hogy ezt megtettétek, és ezt természetesnek
tartjátok. Ez egy nagyon erıteljes dolog! S ezt együtt tettétek meg! Tehát olyan helyre
visz benneteket az Úr, ahol képesek lesztek arra, amit eddig megtettetek és még a felett!
Az a megértés van bennetek, hogy Jézus, a kenet és az İ ereje bennünk és velünk van.
Tehát nemcsak az alázatosság van ezen túl veletek, hanem az İ ereje, ami ebbıl fakad,
és a kenet, ami az életetek felett van. Továbbá az a hatalom, amellyel ki tudjátok
mondani: Jézus nevében! Ez egy erıs kenet és mindkettıtökben ott van!
Ságvári
gyülekezet
Az Úr építi az
Egyházát, İ adja
a növekedést a
gyülekezetünknek
is. (1Kor. 3,6–7)
Örömünkre, İ
fiatalokat is
hozott közénk.
AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSEI: Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból?
Megkérted İt, hogy legyen az életed támasza és Ura? Hívd be most a szívedbe!
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. (Róm. 10,9–10)
TANULJUNK EGYÜTT! — Ságvár: Általános Iskola, csütörtök 17.45 (bejárat a templom felıl)
Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió és tévé, videó tanítások
Impresszum és elızı számok: http://www.bekevar.fw.hu/info.htm E-mail: bekevar@fw.hu
Békevár Egyesület: www.bekevar3882.fw.hu — Számlaszámunk: 14100110-17632849-01000009
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ vallásoktól független ingyenes lap, terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható.

Az örömhír másokkal való meg nem osztása > másoknak egy jó lehetıségtıl való megfosztása!
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Isten jó és szeret, İ törıdik veled!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2011. február

ISTEN NEM KÍSÉRT!
„Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentıl kísértetem: mert az Isten
gonoszsággal nem kísérthetı, İ maga pedig senkit sem kísért.” — Jakab 1,13
A minap egy több éve kórházban fekvı,
orvosilag gyógyíthatatlan személy állapota
után érdeklıdtek nálam. A kérdezı utolsó
mondata mellbevágott: ‘Isten ne vigyen
bennünket ide!’ Lesújtó, hogy mennyire
nem ismerik az emberek a Teremtıjük
mérhetetlen szeretetét és jóságát! Állítsuk
le az ismerethiányból fakadó tévtanokat!
Elsıként arra gondoltam, hogy az Úr
imájában a „ne vígy minket kísértésbe”
sorainak értelmezése okozhatott zavart.
(Mát. 6,13) De az Egyszerő fordítás rávilágít
a helyes értelmezésre: „Ne engedd, hogy kísértésbe essünk…” Nem Isten visz
bennünket kísértésbe, hanem a fontolgatást követıen a saját helytelen döntéseink!
Nézzünk egy másik gyakori félreértést. A „Megver téged az Úr…” (5Móz. 28,22.
28. 35) kifejezés tévesen azt sugallhatja, hogy Isten büntetésként helyezi a
betegségeket és kínokat az emberre. Az óhéberben ez megengedı módban íródott,
nem pedig okozatiban, ami így hangzik: ‘Az Úr meg fogja ENGEDNI, hogy ezek a
csapások rád szálljanak…’ Mivel a magyar nyelvben nincs ennek megfelelı nyelvtani
szerkezet, ezért így fordították le, és ez téves értelmezéshez vezethet. Saulhoz sem
Isten küldte a gonosz szellemet. (1Sám. 16,14) Bőne megtörte az Istennel való
közösségét, és az Úrnak meg kellett engednie, hogy az ördög gyötörje ıt.
Isten nem cselekszik gonoszt, csak kénytelen megengedni, hogy a csapások az engedetlenekre szálljanak, mivel szabad akaratukból kiléptek a Vele való közösségbıl. Hatalmas
különbség van az elkövetés és az engedélyezés között! Minden betegség az isteni törvény
megszegésének a következménye. Amikor valaki megtöri az İ parancsolatait, kilép a
védelem alól, az Úr jelenlétébıl. Isten nem tehet mást, mint megengedi az ördögnek, hogy
bajokat hozzon az életükbe. A csapások a bőnök és a rossz cselekedetek következményei.
Az Ige szerint a tragédiák nem Istentıl származnak. İ a hatalmas, féltı atyai
szeretetével és gondoskodásával veszi körül a teremtményeit. A Biblia alapján
leszögezhetjük, hogy a kórok a törvény átkának részei. A betegség a világban van. De,
dicsıség Istennek, Krisztus megváltott minket a törvény átkától! (Gal. 3,13) Áldás a
betegség vagy átok? — vetıdik fel a kérdés azokban, akik nem ismerik a Szentírást.
Isten Igéje kijelenti: a betegség átok, az egészség áldás! Az egészség: teljesség,
épség. A betegség: megtört jóllét, fájdalom és szenvedés, amely mögött sátáni erık állnak.
A kórok az emberiség ellenségei. A betegség rabszolgává teszi a családot és a betegek
ápolóit is. Elrabolja az emberek boldogságát, egészségét, pénzét. A betegség és a
gyengeség nem szeretetbıl fakad. Isten pedig maga a szeretet. (1Ján. 4,8. 16)
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„Krisztus váltott meg minket a törvény
átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg
van írva: Átkozott minden, aki fán függ: hogy
az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen
a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által. […] Ha pedig Krisztuséi vagytok,
tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök
az ígéret szerint.” — Galata 3,13–14. 29
Jézus Krisztus a Golgotán megváltotta az
embert a háromszoros átok alól — a szellemi
halál, a betegség és a szegénység alól. Az Éden
mentes volt az átoktól; az a bukás következményeként a sátánnal jött be a földre. Így
az újjászületett keresztényeket az Ige szerint szent örökség, áldások illetik meg.
Krisztus átokká lett érettünk, helyettünk és értünk fizette ki az árat, hogy az İt
elfogadók élvezhessék a megváltást: az örök életet, az egészséget, a bıvölködést.
A törvény átkát a törvénybıl ismerhetjük meg, amit Mózes ötödik könyve ír le. E könyv
huszonnyolcadik fejezetébıl megtudhatjuk, hogy az Isten törvényének megtöréséért járó
következmény háromszoros: szegénység, betegség és szellemi halál (elkülönülés Istentıl).
Az Igékbıl világosan látszik, hogy a szegénység a törvény átka, a bıvölködés a törvény
áldása. De Krisztus a felvállalt kereszthalálával megváltott bennünket a törvény átkától. Az
üdvösséggel együtt — örökségként — minden áldást megkaptunk!
„Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de az istenfélelem mindenre hasznos,
mert megvan benne a jelenvaló és a jövendı élet ígérete.” (1Tim. 4,8) Az Istent mélyen
tisztelık már erre az életre nézve is az áldás ígéretét kapták. Bár vannak, akik tévesen
Isten felé való alázatnak vélik azt, ha szegénységben élnek és nincs semmijük.
Pál az anyagi és fizikai dolgokról beszél, arról, hogy Isten betölti valamennyi szükségünket
— anyagi, fizikai és minden egyéb területen. „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden
szükségeteket az İ gazdagsága szerint dicsıségesen a Krisztus Jézusban.” (Fil. 4,19)
Jézus állítja, hogy aki keresi az Atyát, annak minden szüksége betöltetik. A fizikai
dolgok alatt a lakásunk, a ruházatunk, az élelmünk, stb. értendı. „Hanem keressétek
elıször Isten országát, és az ı igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát. 6,33)
Jézus nem arról szól, hogy ezek elvétetnek tıletek! İ azt állítja: „... és ezek
mind megadatnak néktek”. A Biblia azt mondja: az ezüst és az arany Istené (Agg.
2,8); a barmok az ezernyi hegyeken Istené. (Zsolt. 50.10) Isten mindezt a
gyermekeinek készítette, mert gondoskodni akar rólunk. İ az El Shaddai, aki többet
ad, mint ami elegendı. Amikor Isten megjelent Ábrahámnak, valójában azt mondta a
héber szöveg szerint: ‘én vagyok El Shaddai’ ami annyit jelent: ‘mindenben
elegendı’, illetve ‘Isten, aki több mint elegendı’. (1Móz. 17,1)
Vannak, akik újkori ‘Jóbnak’ vélik magukat a sok szenvedés és nyomorúság miatt.
Úgy gondolják, hogy Jób betegen és szegényen élte le az életét. Nem veszik
figyelembe, hogy a Jób könyve életének mindössze kilenc hónapját öleli fel.
Végezetül Isten adott neki egy új feleséget, tíz gyermeket és még 140 évet élt.
Isten meggyógyította ıt, és megláthatta unokáit a negyedik generációig. Isten
kétszer annyit adott neki, mint amennyije elıtte volt: tevét, ökröt, juhot, szamarat.
Ha te tényleg egy ‘Jób’ vagy, akkor te is meggyógyulhatsz és gyarapodhatsz. Isten
képes arra, és meg tudja cselekedni, hogy gazdaggá tegyen téged is!
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MEGVÁLTVA A SZEGÉNYSÉGBİL

BIZONYSÁG AZ ÚR CSODÁIRÓL
Gyógyulás gerincferdülésbıl — A szolgálatunk egyik kiemelkedı, számunka is
emlékezetes gyógyulásáról szeretnénk bizonyságot tenni. Közel egy évtizede Tab
városába kerültünk a helyi gyülekezet élére. Egyik alkalommal bejött egy
fiatalasszony, akit még soha nem láttunk. Késıbb kiderült, hogy már korábban
megfordult itt és édesanyja is oda jár istentiszteletre. A város melletti egyik kis
községben él, s ezen a reggelen vásárolni jött. De a szívén olyan erıs volt a késztetés,
hogy mégis inkább a gyülekezetbe tartott. Isten meg is áldotta ıt engedelmességéért!
A tanítás után felsoroltam, milyen területeken végzi az Úr Jézus a gyógyító munkát.
Akik kézrátételes imát kértek, kiálltak a gyógyító sorba. Többek között Krisztináért is
imádkoztunk a feleségemmel együtt. Befogadta a kenetet, és mikor felkelt, akkor figyeltem
fel rá, hogy a meghatottságtól alig tudott szóhoz jutni. Kérdésemre örömkönnyei közepette
bizonyságot tett, hogy az Úr Jézus most gyógyította meg a gerincferdülését. Valóságosan
érezte a kézmozdulatokat a hátán, amelyek helyreigazították a gerincét.
Mi semmit sem tudtunk az ı panaszáról, de Isten látta, miben szenved szükséget.
Isten Szelleme az İ akarata szerint kapcsolta be és mőködtette a gyógyítások ajándékait,
Krisztina pedig hittel elvette a gyógyulását. Ez a természetfeletti helyreállítás több dolgot
is bizonyít: Isten akarata a gyógyulás, s İ képes is ezt megcselekedni; továbbá Isten az
embertıl függetlenül mőködteti ajándékait. Minden dicsıség az Úr Jézusé, aki a
kereszten elhordozta betegségeinket, s így az ár kifizettetett!
Bor Ferenc és Ágnes

HÁZASKÉPZİ — SIÓFOK, VÉRTES HOTEL
Az újjászületés csodája az Ige segítségével — A Békevár
Egyesület elsıdleges célja az ismeretterjesztés, ezen belül is
kiemelt helyet szentelve a HÁZASKÉPZİ PROGRAMNAK, mivel az
igazság megismerése e téren is szabadokká teszi az embereket!
A jövı évtıl minden iskolában szociális munkást terveznek
foglalkoztatni a nehezen kezelhetı gyermekek nevelésének
elısegítésére. Ez rendkívül idıszerő és elıremutató gondolat,
hiszen a szélsıséges viselkedés gyökerei elsıdlegesen a családi életre vezethetıek
vissza. Tehát elsı lépésként a családdal kell foglalkozni, hogy a gyermekek lelkében
és viselkedésében ne alakulhassanak ki torzulások.
A mai rohanó világban kiemelten kell kezelni ezt a területet, mivel — bár sokan, sokféle
tanulmányokat folytattak és folytatnak — a házasságra ez idáig senki sem készítette fel
komolyan a házasulni vágyókat. Holott a bölcs emberek jó elıre szeretnének felkészülni az
élet leghosszabb ‘társas’ utazására, hogy életük végéig sikeresek és boldogok lehessenek.
Sajnos a gyülekezetek többsége sem fordít kellı figyelmet és hangsúlyt e témának.
Az alkalomsorozat folyamán bibliai megvilágításban ismerkedhetnek meg a
résztvevık az élet legfıbb kérdéseivel, azokkal, amelyekre eddig még lehet, hogy
nem kaptak megnyugtató választ. A tanítások során nem törvények sokaságával fognak
szembesülni, hanem az újjászületés csodájával.
Isten szeretetét és a párválasztásra, házasságra, családra vonatkozó tervét,
rendjét ismerhetik meg. Amikor befogadják és élnek is az isteni-fajta szeretettel,
semmi sem szabhat határt az örökké tartó boldogságuknak. Az Ige élı és ható, és a
legkilátástalanabb helyzetet is képes megváltoztatni, ha Hozzá folyamodnak.
Infó: http://www.hotelvertes.hu/index.php?page=menu&id=2002#hazaskepzes
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