KERESZTÉNY HÍREK

Falunapi mősor

Falunap — A Békevár Egyesület június 4-én elsı
alkalommal vett részt a Ságvári Falunapon.
Tagjai felléptek a Szeretet himnuszával és részt
vettek a fızıversenyen. Közben lehetıség volt a
gyönyörőséges ‘magvetésre’ is: a sátoron levı
„Isten nélkül lehet élni, de nem érdemes”
felirat ugyanis megállított nyitott szívő
embereket. A bográcsban fıtt marhagulyásból
még szeretetvendégségre is futotta.

Evangelizáció Dégen — Június 26-án Labát
Istvánné evangélista hirdette az Örömhírt
Dégen, amelyre a ságvári gyülekezetbıl is
érkeztek hívek. Képes beszámoló készült róla:
http://www.bekevar.fw.hu/sagvar.htm

Falunapi fızıverseny

Evangelizáció Dégen

Házasság Blog — indult a KSZE
közösségi oldalán, amelynek vezetésére
Bor Ferenc kapta a megtisztelı felkérést.
Weboldal címe: http://www.mennyeihir.hu >
Blog > Házasság

Beszámoló — olvasható a neten a Békevár Közhasznú Egyesület elsı féléves
tevékenységérıl, s benne a Falunapról is: http://www.bekevar3882.fw.hu/naplo.htm
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)
BÉKEVÁR IFIKLUB — Ságvár: Mővelıdési Ház, péntek 17.00 óra (az iskoláskorúak számára)
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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Vedd komolyan Isten Szavát!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2011. július

A ‘VARÁZSSZÓ’!
„Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon…” — Filippi 2,10
Egy mőtét után lábadozó, fájdalomtól gyötrıdı beteg így
sóhajtott: „De jó is lenne egy varázsszó, amire egyszeriben
megszőnne minden fájdalom!” Mily nagy kár, hogy a világban
élık, de még a keresztények nagy része sincs annak az
ismeretnek a birtokában, amivel számőzhetnék az életükbıl
a fájdalmat, a betegséget és valamennyi bajt.
Mert igenis létezik egy fájdalom és betegség elleni
‘pirula’, egy hatalommal és erıvel teljes ‘bővös’ szó! A
teljesevangéliumi hívık számára a gyıztes és feltámadt
JÉZUS NEVE az a kulcsszó, amelyet bármikor segítségül hívhatnak, amikor valamilyen
problémával állnak szemben! Vizsgáljuk meg ennek az eredetét és a mőködését.
Jézus engedelmesen, az Atya akaratának megfelelıen hajtotta végre a megváltás
mővét. (Fil. 2,8) Ezért ezt követıen Isten felmagasztalta a Fiát, a legmagasabb méltóságra
emelte, mindent felülmúló nevet adott neki. Olyan nevet és hatalmat, amely minden más
név és hatalom felett áll. Isten azért tette ezt, mert azt akarja, hogy JÉZUS NEVÉRE minden
térd meghajoljon: a mennyben, a földön és az alvilágban. (Fil. 2,9-10)
Amikor Jézus hatalmat vett a pokolban a sátán és a csapatai felett, gyıztesként feltámasztatott, majd felemeltetett az Atya jobbjára. (Ef. 1,20) Krisztussal együtt bennünket
Isten életre keltett és — mint Krisztusban levıket — Vele együtt emelt maga mellé a trónra.
(Ef. 2,6) Jézus pedig nekünk adta használatra a NEVÉBEN rejlı dicsıséges hatalmát! Az ördög
elismeri ezt és meghajol elıtte, ha te hittel és hatalommal parancsolsz a NÉV által!
Olyan egyszerő a NÉV használata, hogy még egy gyermek is képes mőködtetni! A következı
bizonyság a közelmúltból származik: Ramóna nagycsoportos, gyülekezetbe járó óvodás.
Amikor az óvó néni lábfájdalmakra panaszkodott, ı — a bibliai ismerete alapján —
készségesen felajánlotta, hogy imádkozik érte. Miközben rátette a kezét a fájó végtagra,
imájában megdorgálta a fájdalmat a JÉZUS NEVÉBEN, és a nevelıje szabaddá vált a nyilallástól.
Az óvó néni azóta is többeknek tett bizonyságot a természetfeletti szabadulásáról, továbbá
arról, hogy ı úgy látta, a fohász közben a kislány arcán szinte Jézus ábrázolódott ki.
JÉZUS NEVE a kulcs a sötétség ereje feletti hatalmunkhoz. Megértést szükséges
szereznünk arról, hogy valójában minek a birtokába jutottunk ezzel a NÉVVEL! Minden erı
és hatalom, amivel Jézus rendelkezik, benne foglaltatik az İ NEVÉBEN. Jézus felhatalmazta
a hívıket a NEVÉNEK használatára: az İ NEVÉBEN kérjünk az Atyától (Ján. 16,23), továbbá az
İ NEVÉBEN őzzük el a bajt okozó démonokat. (Márk 16,17) Ezért hatalmunk van az ördög
minden gonosz munkája (pl.: betegség, fájdalom, hiány) felett a NÉV segítségével!
Tudnunk kell, hogy JÉZUS NEVE nem varázsige, egyedül csak az újjászületett hívık képesek
jog szerint mőködtetni. Ezt látjuk Skéva fıpap fiai esetében is, akik a tanítványokat utánozva
kudarcot is vallottak. (Csel. 19,13-16) Összegezve a NÉV jog szerinti használatát: 1/ Jézus
nekünk adta a gyıztes NEVÉT; 2/ Krisztussal együtt a hatalom királyi székén ülünk, ahonnan
királyokként uralkodhatunk; 3/ a NÉV mögött maga az Úr Jézus áll, aki imáinkat megcselekszi.
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„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” — János 8,32
Tisztában kell lennünk azzal, hogy kétféle ismeret létezik: az
intellektuális és a szellemi tudás. Az intellektuális (elmebeli)
tudás az iskolapadban szerezhetı meg. Itt szükséges
megjegyezni, hogy az iskolarendszer bevezetése Ádám édenkerti
bukását követıen vált szükségessé. A Kertben az ember Istentıl
megkapott a szellemébe minden szükséges információt, hiszen
kezdetben még közösségben volt Vele.
A szellemi tudás (isteni ismeret) kizárólag az Ige hallásából nyerhetı! Ezért oly fontos
az Úr által rendelt gyülekezetbe hőségesen eljárva tanítást hallgatni és naponta Bibliát
olvasni! Mert amikor az Evangélium hirdettetik, hit ébred a szívekben. A bibliaismeret — ami
nem azonos a vallásossággal — határozza meg a hívık hitszintjét, amely a szellemünkben
(belsı emberben) növekszik. Sajnos az emberek zöme mit sem sejt a szellemi tudás
létfontosságáról, pedig a bibliai ismeret még az egyetemi végzettségnél is fontosabb!
Két példával szeretném szemléltetni az ismeret jelentıségét. Az egyik a büfében
egymásnak fizetett ital példázata alapján érthetı meg. Mivel a megajándékozott ennek
ismeretében van, neki nincs más dolga, minthogy megköszönve elfogadja és felhajtsa a már
kifizetett innivalót. A másik esetben egy utas nem volt a kellı információ birtokában. Így
eshetett meg, hogy a hosszú hajóúton a szegényesen összekészített batyujából falatozott.
Már majdnem partot értek, amikor útitársa megkérdezte, hogy miért nem szokott velük
tartani az ebédlıbe. Majd felvilágosította, hogy a jegy árában benne foglaltatik az étkezés
is! Az ismerethiány tehát megfosztotta a jog szerint ıt megilletı ellátástól.
Ez ma sincs másként. Aki nem ismeri, hogy Krisztus a megváltói munkája során mit
fizetett ki helyette a kereszten, az nem is tudja az ıt megilletı jogokat élvezni! Elesik
mindazoktól a jobbnál jobb dolgoktól, amit törvényesen birtokolhatna: áldások teljessége,
egészség, bıvölködés, örök élet. Az ismerethiány akár ölni is képes és pokolba is juttathat!
A szellemi tudáshoz a világban sehol nem lehet hozzájutni, kizárólag a Gyülekezetben!
Az úgymond hitizmokat még a békeidıben szükséges kifejleszteni. Már késı akkor
elıvenni a súlyzókat, amikor a betörı a zárban matat. Krisztus Testében a teljesevangéliumi
gyülekezetek nem vallásos vagy gyülekezeti tanokat hirdetnek, hanem Isten élı Igéjét! Ez
alapján folyamatosan épül a bibliai hit a hallgatóság szívében, amelyet mőködtethetnek.
Így, amikor egy szellemben felnövekedett hívı gyógyíthatatlannak vélt betegségrıl kap
jelentést az orvosától, akkor sem törik össze a hír hallatán, hanem gyızedelmesen uralva a
körülményeket, felgyógyul a bibliai ismeretén alapuló hite alapján! Mert az Istentıl
származó hit képes legyızni még e világ urát, a sátánt is, aki a bajok szerzıje! S ez az isteni
alapelv az élet minden területén, így a házasságban és a gyarapodásban is alkalmazható!
A betegségek többségében okként én azt írnám az orvosi leletekre: ismerethiány! Ugyanis
meggyızıdésem, hogy nincs gyógyíthatatlan betegség, csak nagyfokú ismerethiány! Ezt a
következı történet hivatott bizonyítani. Lilien doktornı a ‘Hit otthonba’ beszállított tüdıbajos
haldoklót nem gyógyszerekkel kezelte, hanem Isten gyógyulásról szóló ígéreteit olvasta fel
neki a Bibliából. Megkérte, hogy folyamatosan ismételje: „Krisztus megváltott engem a
tüdıbajtól, ezért én szabad vagyok a betegségtıl!” A harmadik napon, amikor a megváltás
igazságának ismerete a páciens szívébe íródott, gyógyultan hagyhatta el az intézményt.
Hasonlóképpen járt el Creflo Dollar neves szolgáló is. Amikor az orvosa rákot állapított
meg, ı belemerült az Igébe. Az ismeret mélységébıl nyert felismerés ıt is szabaddá tette,
egy hét múlva gyógyultnak nyilvánították! Linkajánló: www.bekevar.fw.hu/gyogyulashoz.htm
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Ha m in de nk o r a zt te n nénk , a m it Jé zus t a ní tot t, ak k o r g yız tes né l is g y ızt ese b b él etü nk l e het ne!

KÓRISME: ISMERETHIÁNY!

CSALÁD ÉS SZOLGÁLAT EGYENSÚLYA
„… semmi több teher ne vettessék tireátok…” — Apostolok cselekedetei 15,28
Isten valamilyen elhívást minden hívınek adott, legyen
az a pulpitus mögött vagy egyéb területen. Esetenként szinte
mindannyian latolgatjuk, hogy melyik is a fontosabb: a
szolgálat vagy a család? Ehhez idınként nem árt fellapoznunk
a szeretetkapcsolatokról szóló Igéket. (1Tim. 3,5. 1Ján. 4,21)
Az ember közösségre teremtetett, mind Istennel, mind
embertársaival. A közösség lételemünk, így vagyunk megalkotva. Nincs beteljesedett élet az Úrral való kapcsolat nélkül, de úgy sem, ha a
körülöttünk lévıkkel nem ápoljuk a jó kapcsolatot. Ha hagyjuk leépülni a családi
kötelékeinket, elveszítjük azt a hátteret, amire szükségünk van az Úr szolgálatához.
Ugyanis İbenne helye van a szolgálatnak, a családnak, a munkának, mindennek.
Mindaddig, amíg úgy gondoljuk, hogy helyénvaló, ha napi 10-12 órát fordítunk a
szolgálatra, a családunktól vonjuk el az erıforrásainkat! Egyensúlyra kell törekednünk
tehát a család és a szolgálat vonatkozásában is, mert az az áldott állapot és igei út.
Aki folyvást fáradt, az idıvel morgolódóvá válik. Ilyenkor az Úr zsémbeskedı munkása
testben mőködik, és ezzel ajtót nyithat az ördögnek. A zúgolódó pásztor könnyen sebezhetı!
Fennáll a veszélye, hogy ez a szellemiség a nyájra is átragad! Mivel a túlterhelt szolgáló morcos,
nem az Atya szeretetét tükrözi a környezete felé, így másokat még távolabb is taszíthat Istentıl.
Hányszor kell azt hallaniuk a szeretteinknek: most fontos dolgom van, nem érek
rá! A ‘zavaró’ családtag, lehet, hogy csak egy ıszinte ölelésre vágyik, de mi elküldjük
ıt. Mi a fontos dolog? A válasz egyszerő: mindig az, ami éppen az Úr akaratában van.
İ a szívünkön keresztül megmutatja a rendelt idıket, kapcsokat és feladatokat.
Aki fél tucatnál is több munkába kezdett, az nem tudja otthonában kipihenni magát,
s hosszabb távon kifárad. Egyszeriben csak azt fogja észrevenni, hogy házastársa
boldogtalan, gyermekei távolinak tőnnek, ı sem megelégedett, és soha nem ér a
fontos dolgok végére. Pedig szükséges idıt és figyelmet fordítanunk szeretteinkre is!
Isten együtt hívja el a házaspárokat a szolgálatra. Az Úrban köttetett házasság nem
akadályozza, hanem segíti a szolgálatot, elhívásunk betöltését. Az Úrtól való szolgálat
nem elszakít a családunktól, hanem megerısíti azt az Úrnak való odaszánásban. A
szeretet törvénye vonatkozik az egy háztartásban élıkre is. A családunk az Úrtól való
érték és kincs, ezért ıriznünk kell ezt! Lehetetlen kézen fogva mennünk, ha különbözıek
az úti céljaink. (Ámós 3,3) Az ilyen házasság ugyanis mőködésképtelen!
Az Úr nem kér olyan dolgokat a szolgálatban sem, ami szétválasztaná a házasfeleket
és tönkre tenné a házasságot, a családot. Ha közös életet akarunk élni, együtt akarunk
haladni, akkor közösen kell vinnünk a megélhetési, a szolgálati, a családi dolgokat és a
kikapcsolódást is. Ketten nem tudnak együtt járni, hacsak nem ugyanabba az irányba
mennek! Ez fizikailag is lehetetlenség, de szellemileg is az. Együtt kell célba érnünk!
Ha az életünk egy véget nem érı rohanás, ha oly sok kötelezettségünk van, hogy úgy
érezzük, nem bírjuk el, itt az ideje elgondolkodni: mi van ezek közül az Úrtól, és mit
vettünk mi magunkra. Hiszen Jézus igája gyönyörőséges, és az İ terhe könnyő! (Mát. 11,30)
Ha egyszerre túl sok vasat tartanál a tőzben és terhesnek éreznéd együtt mindezt, itt
az ideje mérlegelned és egyensúlyba hozni a libikókát. Ne akarj többet elvégezni, mint
amennyi a te részed! Bátran menj el szabadságra akár félévente, az Úr gondoskodni fog
helyettesítı pásztorról. Nehogy kimerültségben idı elıtt hazaköltözz — az Úrnak most itt
a földön, az utolsó napokban van szüksége rád az elveszett lelkek aratásában!
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