KERESZTÉNY HÍREK
Mennyei üzenet — KSZE Konferenciaközpont, 2011.07.17.
Az elmúlt években elég sok mindenen mentünk keresztül; egy következı szellemi
szintre léptünk fel. Az Úrban ez egy következı szint, ezt tisztán lehet látni, ahogy a
szellemi növekedésünk elrendelt, ahogy dicsıségrıl dicsıségre, hitrıl hitre
növekszünk. Az Úr áldásai tapasztalhatóak, még akkor is, ha nem mindig tőnik úgy. A
pásztoraink és a nyájaink igen áldottak, összegészében. És remélhetıleg mi együtt,
egyként felléptünk erre a következı szintre.
Ugye, az a kenet tud leszállni a gyülekezetre, amely aláfolyik Áron szakállán, és lefolyik
köntöse prémjére, s ez mindannyiunkat megáld. A sok jó és szép hitharc által nagyon sok
minden megsemmisül: az ellenség az ellenállása egyszerően eltőnik; daganatok, fájdalmak
tőnnek el nyom nélkül, ahogyan a problémák és a viszályságok is megszőnnek.
Tehát az Úrban elmozdultunk egy áldott helyre, és tapasztalható ez a békesség. Egy
olyan helyre, amit eddig soha nem láttunk. Mert az Úrban felnövekedtünk egy
érzékelhetıen magasabb helyre, olyan helyre, ahol nagyobb mértékben képes használni
minket az Úr, és valami jó elıjön ebbıl. Áldott legyen ezért az Úr, Jézus nevében!
Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl
- Szeptember 18. vasárnap, 15 óra – Tab, Mővelıdési Ház – Labát Istvánné evangélista
- Október 2. vasárnap, 14 óra – Szántód, Közösségi Ház - Varga István evangélista
Tanácsadás — A pásztorok ‘köpenyében’
megtalálható a tanácsadás szolgálata, mert az Úr
bölcsessége van felettük. A nyájtagok ilyen
igényükkel bátran élhetnek az összejövetelek
végén vagy bizalmasabb ügy esetén négyszemközt.
Táborozás — A ságvári Békevár Egyesület
adománygyőjtı akciója során három ságvári gyermek
táborozásához 75%-os támogatást tudott nyújtani. Az
Egyesület két tagja is autóbuszra ült, hogy július 25én elkísérhesse az iskolásokat a csopaki táborba. >>>
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)
INTERNET RÁDIÓ ÉS TÉVÉ; videó tanítások — www.ksze.org — Krisztus Szeretete Egyház
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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Istent tedd az elsı helyre az életedben!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2011. augusztus

MILYEN A KAPCSOLATOD ISTENNEL?
„Hő az Isten, aki elhívott titeket… Jézus Krisztussal való közösségre…” — 1Korinthus 1,9
A világháló térhódításával mára igen elterjedtté és
közkedvelté váltak a különféle közösségi oldalak. De
ezek semmiképp sem helyettesíthetik az Istennel való
bensıséges közösségünket. Hogy milyen is valójában az
Atyával való kapcsolatunk? Ezt az életmódunk következı
négy jellemzıje mindenképp elárulja: szeretetünk,
engedelmességünk, szavaink, adakozásunk.
Szeretet — Ne üres szavakkal szeressük egymást,
hanem azt kimutatva, valóságosan. (1Ján. 3,18) A
szeretet egy cselekedet, amelynek nem kellene függnie az
érzelmeinktıl. Szeretetben járni — csupán egy döntés
kérdése! Engednünk kellene, hogy az újjászületett
szívekben lakozó isteni fajta (agapé) szeretet akadálytalanul átáradhasson mások felé.
Engedelmesség — Ha szeretjük Istent, akkor engedelmeskedünk is Neki, és
rangsorunkban az elsı helyet kapja. Mindezt aprócska dolgokban kell kezdenünk, mint
például: napi bibliaolvasás, rendszeres gyülekezetbe járás — hogy az Ige a szívünkben
meggyökerezve szellemi növekedést adhasson. Okozzunk örömet a mennyei Atyánknak
azzal, hogy hajnalcsillagként állandóan ragyogjunk az Úr Jézus Krisztus alapította
gyülekezetünkben, és ne csak üstökösként jelenjünk meg ott idıközönként. (Zsid. 10,25)
Szavak — A Biblia tanítja, hogy a szavaink elárulnak, lelepleznek bennünket. A
szánk ugyanis elıbb-utóbb felfedi, hogy mi is lakozik a bensınkben. Az Igét vegyük a
szánkra és kerüljük az üres, hiábavaló beszédet! A hitvallásaink kulcsfontosságúak.
Amikor a szívünkbıl szólunk, a Jézus nevében, azt a nagy Fıpapunk kézbe veszi és
az Atya elé helyezi, aki úgy rendelte, hogy az ajkainkon elhangzó Ige jóíző gyümölcsöt
teremjen. Ha a láthatók, a fellépı gondok alapján beszélnénk, akkor Jézus nem tudna
a segítségünkre sietni, s ráadásul azt kapnánk meg, amit helytelenül megvallunk.
Adakozás — Kié a szívünk? Ez határozza meg ugyanis azt, hogy miként sáfárkodunk
a ránk bízott anyagiakkal! (Luk. 12,34) Ha teljes odaszánással Istennek élünk, akkor a
pénztárcánk is az Övé, s támogatjuk az İ célkitőzését, az elveszettek megmentését.
Az Evangélium örömhírének hirdetése minden hívı keresztény feladata — tanítja a
Biblia. Ennek két módon tehetünk eleget: személyesen veszünk részt az ‘aratómunkában’
vagy lehetıségeink szerint szívbıl támogatjuk a szolgálatokat — imáinkkal és javainkkal.
A tizedünket soha nem embernek adjuk, hanem az Úrnak, aki megjutalmaz érte. Ha
ıszintén szeretjük Jézust, akkor nemcsak borravalót teszünk számára a perselybe,
hanem úgy adunk, mintha İ személyesen állna elıttünk. Mindenkor az Igének engedve
kellene cselekednünk, tudván, hogy Jézus figyeli és megáldja a ‘vetéseinket’.
Az Isten által rendelt tizedet (jövedelem, termés 10%-a) oda fektetjük be, ahol felvesszük
a szellemi táplálékot, hogy mőködhessen az a szolgálat. De e fölött még adakozhatunk is. S a
hittel és örömmel vetett ‘mag’ bıségesen visszatérül hozzánk! (Préd. 11,1)
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„Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erıben.” — 1Korinthus 4,20
A gyógyító munkát végzı Jézust a vallásos szellemmel
átitatott farizeusok szívének (szellemének) állapota gyászosan
elszomorította, mert az kemény (bezárt) és érzéketlen volt, s ez
megvakította ıket. (Márk 3,5) Ugyan kívülrıl tudták az Írásokat,
de mégsem ismerték fel Isten Fiát, Jézust — sıt ellene fordultak.
Pontosan ugyanaz történik ma is, amit akkor tettek a vallásos
emberek: 1./ Isten felkent szolgáit kritizálják. 2./ A vallásos
hagyományaikat védelmezik ahelyett, hogy Isten élı Igéjének
engedelmeskednének. 3./ Önzı módon a személyes jólétük felıl
aggodalmaskodnak, a szívük Isten felé és a környezetükben levı
emberek szükségei iránt is kemény (bezárt).
Bizonyos fokig mindannyian beleestünk már a farizeusok hibáiba. Annyira háttérbe
szorítottuk az Urat, hogy hagytuk kihőlni Isten bennünk lévı szeretetének melegét. Ez így
van, mert ha nem ekként lenne, akkor Isten hatalmas mozdulását láthatnánk körülöttünk:
minden napon ébredésnek, gyógyulásnak, csodának lennénk tanúi. Isten vágyakozik arra,
hogy a Szellemét természetfeletti erıben és bıségben kiárassza a gyülekezeti Test tagjain,
a hívıkön keresztül. De sokunk szívének állapota még visszatartja, akadályozza İt ebben.
Ha ma a Szent Szellem kiáradására vágysz, és az İ erejének megnyilvánulását
szeretnéd látni, akkor ellenırizd a bensıd állapotát! Ha bármi keménységet találsz ott,
térj meg belıle, és kérd Istent, hogy változtasson meg téged! Kérd meg, hogy adjon
neked olyan szívet, amely lehetıvé teszi, hogy megmutathassa a hatalmát!
A korai egyház szolgálatát természetfeletti erımegnyilvánulások sokasága kísérte.
Maga Isten is jelekkel, csodákkal, sokféle erıkkel és a Szent Szellem ajándékaival
bizonyította, hogy az Evangélium üzenete igaz. (Zsid. 2,4) Az erı szó további jelentése
a görögben: erımegnyilvánulás, csodatevı erı, csoda. A tanítványok az Úr csatornáivá
váltak, ahogy Isten közvetítı eszközként használta ıket. (2Kor. 12,12)
A bibliaismeret nem intellektuális tudás, az evangéliumi tanítások nem üres beszédek,
hanem egy igen hatékony erı áll mögöttük. (1Kor. 2,4) Az igehirdetés során az erı jelen
van, és annak hallgatói aktivizálhatják azt a hitükkel. S az Ige mögött az Úr Jézus áll, aki
cselekszik. Egyedül az egy igaz élı Isten képes csodákat tenni, a hamis istenek nem!
De nem mindenki képes elfogadni az isteni csodákat. Ez fıként azért van, mert
vallásos körökben soha nem hallottak arról, hogy Jézus még mindig gyógyít. Ugyanis
prédikálni szükséges errıl, hogy a hallgatóság szívében hit épüljön ki ezzel kapcsolatban.
A Biblia figyelmeztet, hogy kerüljük a vallásos szellemiséggel átitatott embereket,
akiknek Isten iránti tisztelete csak színlelt. Látszólag ugyan tisztelik a Mindenhatót, de
annak természetfeletti erejét már visszautasítják, tagadják. (2Tim. 3,5)
Mi alapján lehet különbséget tenni vallásos és teljesevangéliumi felekezet között? Ahol
Isten akaratának megfelelıen tartanak gyógyító összejöveteleket vagy az istentiszteleteken
kézrátétellel imádkoznak a betegek gyógyulásáért (Márk 16,18), illetve evangelizálnak az
elveszettek megmentéséért (1Kor. 1,21), azok nem a vallásos kategóriába tartoznak.
Hadd szemléltessem ezt két példával. Kereszténnyé válásom idején egy munkatársam
sajnálkozását fejezte ki, hogy eltévelyedtem az ısi egyházamtól. İ vallásos volt! A cikkeim
kapcsán felkutatott egy idegen, mert mindenképpen találkozni kívánt azzal, aki olyan
szívhez szólóan ír. İ keresztény volt! E két ember ugyanahhoz a hagyományos egyházhoz
tartozott, de mégis másként viselkedtek. S Jézusnak ez utóbbi van a tetszésére!
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A Szent Szellem Isten erejének földi megnyilvánulása, aki az újjászületett és Szellemmel teljes hívıkben él!

KERESZTÉNYSÉG = ERİMEGNYILVÁNULÁSOK!

A HÁZASSÁG KAPCSÁN
„Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektıl való tartózkodást, melyeket [a
házasságot és az eledeleket] Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívıknek
és azoknak, akik megismerték az igazságot.” — 1Timótheus 4,3
A házasság témát nagyon kevéssé feszegetik
keresztény körökben; tartalmas, kimerítı tanítások
keretében — amelyek még biblikusak is — pedig szinte
sehol nem találkozni vele. Messze nem kimerítı
tanulmány ez a témáról, de talán felvonultat néhány
‘ütıs alapigazságot’, amin érdemes elgondolkodni.
A fenti Igénk éppen ilyen, ‘nem annyira
szokványos’ megközelítés, de egy megdöbbentı és
szintén nem annyira átgondolt igazságot takar. Szóval
a gondolat, amit ez rejt, így hangzik: a házasságot Isten teremtette élvezetre
azoknak, akik hívık, és akik megismerték az igazságot!
Az elsı, ami nyilvánvalóan látszik, az, hogy a házasságot Isten teremtette. Amit Isten
megteremt, ahhoz pedig határozott elképzelése is van, hogy hogyan tovább: hogyan kell
használni, élni vele, stb. A második pedig az, hogy csak a hívık, és a hívık között is
kizárólag azok fogják hosszabb távon élvezni, akik az igazságot is ismerik hozzá!
Ebbıl az következik, hogy hit nélkül és az igazság ismerete nélkül nem élvezhetı
a házasság. Továbbá azt is láthatjuk ebbıl az idézetbıl, hogy zsörtölıdéssel, és
háborgással sem élvezhetı, mert az Ige azt mondja, hogy hálaadással élvezhetı!
Vannak, akik komoly hangsúlyt fektetnek a párválasztásra, az összeházasodásra,
és aztán nem építik a házasságukat. De ez olyan, mintha az ember komoly hangsúlyt
fektetne az autó kiválasztására, elindítására, de szinte semennyit a vezetésre. Ilyen
esetekben kötnek ki az árokban, illetve házasságról lévén szó, a válóperes ügyvédnél.
Az átgondolt párválasztás, az esküvın történı fogadkozás nem helyettesíti az
igazságban és hitben járást, aminek az után kell következnie! A lángoló szerelem, a
szexuális vonzalom nem helyettesítheti az igazság ismeretét, a hálaadásban,
szeretetben és hitben járást, aminek végig meg kell maradnia.
Végül pedig a szerelmünk tárgya, a társunk vagy párunk sem helyettesítheti Isten
társaságát! Amikor Isten a házasságot létrehozta, nem azt tervezte, hogy az ember az
esküvıje után majd szakít Vele, hanem beletervezte önmagát is a frigybe. (Préd. 4,12)
Vannak, akik nagy reményekkel mennek bele a házasságba, mert saját kívánságaik
beteljesedését látják benne. Ez azonban nem az igazság oldaláról való megközelítése
a kapcsolatnak, s ezért, ha nem változtatnak ezen a hozzáálláson, akkor hamar
élvezhetetlenné válik az egész házassági szövetség.
Hangsúlyozandó: azok fogják élvezni a házasságukat — beleértve az együtt végzett
munka örömét, az elért eredményeket, az együtt átélt szeretkezést —, akik az igazság
ismeretével, hittel, hálaadással; és természetesen a szeretet örök törvényének betöltésével
járnak a házasságukban. S akik nem így teszik, nem fogják azt tartósan élvezni.
Az igazságnak a megismeréséhez (amely nélkül nem élvezhetı a házasság) az
szükségeltetik, hogy megmaradjunk Jézus beszédeiben, és ilyen módon az İ tanítványaivá
váljunk. Nem elég tehát hinni Jézusban és befogadni a szívünkbe, meg is kell maradni az
İ beszédeiben ahhoz, hogy az igazság megismerésére eljussunk! (Ján. 8,31-32)
A ‘házasság menühöz’ két fı részére szükséges néhány hozzávaló — Bozsogi Tibor
tollából — a következı linken található: www.bekevar.fw.hu/gondolatahazassagrol.htm
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