KERESZTÉNY HÍREK
Bizonyság — Budapest, 2011.08.21. (Szabó Sándor bizonyságtevı lánya
aranyérmes lett a 2011-es szegedi VB-n, kajak-kenu versenyszámban, 500
méteren. Ez Gabriella negyedik aranyérme, olimpián pedig ezüstérmes lett.)
„Nagyon nehéz munka volt a négy nınek idáig eljutni. Felkészüléskor
még nem ment igazán a hajó, de eljöttem a Konferenciaközpontba, és
azt mondtam, hogy most jön az intenzív imádkozás. A verseny elıtti
héten elkezdett jobban siklani a hajó, de még nem volt az igazi. A hét
közepén a helyi gyülekezetben is imádkoztunk ezért, és csütörtökön már repült a hajó!
A hétvégén, a szegedi VB-n saját szememmel láttam a csodát: az utolsó 100 méteren
repült a hajó, úgy, hogy Kovács Kati nem evezett, hanem felemelte a lapátját. Ez olyan,
mintha egy négyes fogatból egy ló nem menne, és mégis megnyernék a fogathajtó versenyt.
Most egy csodáról beszélek, amirıl Sanders pásztor is tanított már. Utána felhívták Katit a
riporterállásba, mert ugye harmincszoros világbajnok lévén ı a rangidıs.”
A pestszenterzsébeti Konferenciaközpontban így összegezte a gyızelmet Szabó
Sándor: „A felkészülés nagyon rossz volt, de a VB-n az utolsó 100 méteren Kati felemelte
a lapátját, és mindenki csak nézett, nem tudták, mirıl van szó, ki segítette ıket elsınek
a célba. Ti, remélem, tudjátok! Köszönöm, Uram! Egyedül Istené a dicsıség!”
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
- Október 2. vasárnap, 18 óra – Fonyód, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista
- Október 16. vasárnap, 15 óra – Kisláng, Mővelıdési Ház – Varga István evangélista
- Október 30. vasárnap, 14-16 óra – Ságvár, Mővelıdési Ház – ingyenes ruhabörze
- November 6. vasárnap, 14 óra – Ságvár, Mővelıdési Ház – Csidei Katalin tanít
Blog — Egy új Blogot indítottunk útjára „Kérdezz a Bibliáról” címmel. Kérjük,
segítsétek terjeszteni minél szélesebb körben! — http://kerdezzabibliarol.blog.hu/
Idıpontváltozás! — A ságvári összejöveteleink idıpontja megváltozik! Október
elsejétıl nem csütörtöki napokon, hanem hétfınként 17.45 órakor gyülekezünk egybe.
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 (október 1-tıl hétfın) 17.45
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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Szükség néktek újjászületnetek!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2011. szeptember

A HÍVİVÉ VÁLÁS ÚTJA
„… nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívıvé lévén.” — Apostolok cselekedetei 11,21
Mit is jelent valójában hívı kereszténnyé válni? Ezzel
kapcsolatban sokan ezt hangoztatják tévesen: engem
katolikusnak kereszteltek; én evangélikus családba születtem;
nem hagyom el a református hitemet; nem keresztelkedem át
a Baptista gyülekezetbe. De ezek mind képtelenségek.
Helyesen akkor látunk ebben, ha nem a vallásosság,
hanem a Biblia szemszögébıl vizsgáljuk a fenti kérdést.
Léteznek ugyanis olyan tradicionális felekezetek, akik
például nem fogadják el a nyelveken szólást, illetve a
kézrátételes imádságot, amit Jézus tanított és maga is alkalmazott. Ellenben a
keresztény felekezeteknek mindenhol a Biblia alapján kellene mőködniük!
Az örök élet szempontjából két nagy csoportra oszthatjuk a világvallásokat: a
Jézust követı üdvözültek, továbbá a Krisztus nélküli elveszettek. Hogy hogyan
ismerhetık fel a keresztény és a hamis egyházak? Nagyon egyszerően: az igaz
felekezetek a feltámadt Jézushoz vezetik és a menny felé irányítják az embereket,
míg a hamis vallások Jézustól elfordítják és a pokol felé taszítják ıket.
Mikor és hogyan válhat egy ember kereszténnyé? A Biblia világosan tanítja, hogy Jézus
az egyedüli út a mennybe, az Atyához! (Csel. 4,12) Sajnos elterjedtek olyan téves
nézetek, amelyek alapján úgy vélik, birtokolják az örök életet, de valójában nem: mindig
jót cselekedtem, megkereszteltek, elvittek elsıáldozni, vízkeresztséget vettem,
ministráltam. De a feltámadt Jézus elfogadása nélkül senki nem válhat hívı kereszténnyé!
A Biblia tanítja a hívıvé válás útját, ami nem más, mint Krisztus elfogadása és úrrá
tétele az életünk felett. Az Írások rávilágítanak, hogy Isten elhívottainak igehirdetése
által hit ébred a szívekben, s így átadják életüket Jézusnak. Az üdvösség elnyeréséhez
elıbb újjá kell születni! (Ján. 3,3) Kereszténnyé válni valójában azt jelenti, hogy az Úrhoz
csatlakozunk, nem pedig egy felekezethez. (Csel. 5,14) (Üdvösség imája a hátoldalon.)
A Szentírás a következı keresztségeket említi: 1/ GYERMEKBEMUTATÁS AZ ÚRNAK —
célja a szent oltalom, de nem ad üdvösséget. (Luk. 2,22) 2/ MEGKERESZTELKEDÉS JÉZUS
NEVÉRE — csak ez által történhet meg a szellemi újjászületés és az üdvösség! (Csel.
8,16. 19,5-6) 3/ SZENT SZELLEM KERESZTSÉG — az újjászületés után lehetséges. (Csel.
2,38) 4/ BEMERÍTKEZÉS — az elızı két keresztség ünnepélyes kifejezése, de nem ad
üdvösséget. (Csel. 8,37-39) 5/ TŐZKERESZTSÉG —Jézus eljövetelekor megmutatja, hogy
kinek mit ér a munkája. (Mát. 3,11. 1Kor. 3,13)
Krisztus Testében a jó hely az, ahol csorbítatlanul prédikálják Isten Igéjét. A
saját érdekünk, hogy hőségesen eljárjunk az Úr által kijelölt ‘kiképzıtáborba’, hogy
megtanuljunk gyıztes életet élni Krisztusban! Ehhez fel kell ismernünk az Ige értékét!
Meg kell tanulnunk nemet mondani az olyan dolgoknak, amelyek eltérítenének az
istentisztelet látogatásától. Ezért mi is elimádkozhatjuk: Uram, ne az én akaratom,
hanem a tiéd legyen meg! (Luk. 22,42)
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„Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak,
hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.” — Apostolok cselekedetei 13,47
Manapság az internetes szolgálat hatalmas lehetıségeket
rejt magában, amit nagy hiba lenne parlagon hagyni. A világháló
mára a társadalom elsıdleges tudásbázisává nıtte ki magát.
Kapcsolatok ápolására is használják, ámde ez soha nem
pótolhatja a személyes kontaktust, a gyülekezetbe járást. E
hatékony eszköz a szörfölıkbıl olvasót formálhat, ha az örömhír
megfelelı tálalásával le tudjuk kötni a figyelmüket.
A keresztények a múltban sokszor nem használták ki kellıen a
lehetıségeiket. Így a bibliai hit (ami nem azonos a vallásossággal!)
a médiában igencsak háttérbe szorult. Az internet tartalma (a negatív információk mellett az
Istent dicsıítı anyagok aránya) egyértelmően a keresztények hozzáállásán múlik.
Az internet voltaképp egy kommunikációs csatorna, amelyet emberek tartalommal
töltenek fel. Krisztus Teste ne tékozolja el ezt a páratlan lehetıséget, aktívan legyen jelen a
világhálón! Tartalmas honlapokon keresztül mutassa be a világnak Isten végtelen szeretetét!
A keresztények birtokában van a világ legnagyszerőbb kiadványa — a Biblia —, amely
idıtálló és ingyenes. Küldetésünk részeként Krisztus ránk bízta, hogy mutassunk utat a
sötétben botorkálóknak. A lélekmentés célirányos feladat: olyan hatással lenni az
érdeklıdıkre, hogy az a számukra gyökeres változásokat, újjáteremtett életet hozhasson.
Az érdeklıdést megfelelı ‘szervírozással’ lehet felkelteni. Egy vonzó oldal és a
háttérima növeli a látogatottságot. A webmisszió egy új, teljes értékő szolgálati terület,
egy erıteljes eszköz, amelyet az Evangélium hatékony terjesztésére is szükséges használni!
Mivel a kérdések többségét a neten teszik fel, e páratlan lehetıséget feltétlen ki kell
aknázni! Ezt felismerve jött létre a „Kérdezz a Bibliáról” Blogunk is. A világ népességének fele
(3 milliárd) mobiltelefonnal is képes elérni a digitális igei tanításokat. Például egy sivatagban
élı mobilos anyanyelvén kérdezhet, és így kap rá igei választ, akár egy más nyelvterületrıl.
A világháló túllépi az országhatárokat! Úgy tőnik, a neten a felekezeti különbségek is
könnyebben oldódnak. A technológia sodrásában a 30 év alattiak szinte csak a net segítségével
érhetıek el. Az adatok szerint hazánk a világ második legaktívabban internetezı országa,
nemzetünk 85%-a tagja valamelyik közösségi portálnak, 60%-a rendszeres Blog olvasó.
Ez óriási missziós potenciált jelent! Több muszlim nyer üdvösséget a neten keresztül,
mint bármely más módon! Tehát az új technológia segítségével érhetı el az elveszettek
túlnyomó többsége! A honlapok szerves tartozékává vált a Blog (napló) és az online újság.
Nyilvánvaló, hogy a világgal szemben egyre inkább elıtérbe kell kerülnie a netes
teljesevangéliumi szolgálatnak, ahol már az e-perselyes adakozás sem idegen. E nemes
lélekmentés támogatását (imaháttér, adomány) a hívıknek mielıbb fel kellene ismerniük!
Nem csupán egy jó honlapra van szükség, hanem egy csapatmunkában végzett, hatékony
‘online misszióra’, hogy még több elveszett legyen elérhetı a korszerő eszközökkel. A
figyelem megnyerésére — a Szellem vezetése alapján — hatékonyan kell tudni ‘reklámozni’ a
megváltás mővét. A feltöltött igei tanítások segítenek rátalálni Jézusra, a menny ajtajára.
Figyelemreméltó adat, hogy az emberek több mint a fele nem a gyülekezetben születik
újjá, hanem valamilyen ‘reklám’ által! Mivel emberek üdvössége múlik a küldetésünk
betöltésén, ezért ez minden befektetést megér, hiszen a tét az örök élet! Az Úrnak szentelt
munka mindig, mindenkor meghozza gyümölcsét! Az elvetett mag tudja a dolgát és kikel!
Amikor tanulmányozni kezdtem egy sorozatot az online misszió fontosságáról, akkor
döbbentem rá igazán, hogy a netszolgálat is teljes értékő. Egy francia lelkész hat éve 13
nyelven készített weboldalt, s általa napi 1300 üdvösség születik. A Békevár webkikötı
pedig már hét éve indult útjára és Isten ezalatt egy egész csapatot épített ki e munkára.
De a pozitív értékek mellett ne feledkezzünk meg a netfüggıség és az értéktelen,
romboló, idırabló tartalom veszélyérıl sem. Amennyire hasznos, úgy annyira káros is lehet a
világháló, ha válogatás és mérték nélkül használják. A helyes isteni irány és mérték
megtalálásához használd a netezık imáját: http://www.bekevar.fw.hu/netezok-imaja.htm
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Okvetlenül szánj idıt naponta a Biblia olvasására, az Igén való elmélkedésre, hogy növekedhess szellemben!

WEBMISSZIÓ = TELJES ÉRTÉKŐ SZOLGÁLAT

MENNYEI ÜZENET
Mennyei üzenet — 2011.08.21. — Konferenciaközpont
Tágas helyre helyez téged az Úr!
A Zsoltárok 31,8 mondja: „És nem rekesztesz be engem
az ellenség kezébe, sıt tágas térre állítod lábaimat.”
A hazug ajkakat most megkötjük, akik ellenünk
jönnének, a Jézus Nevében!
A 20–21-es vers mondja: „Elrejted ıket a Te
orcádnak rejtekében az emberek zendülései elıl…”
Viszálykodás, az embereknek a nyelve. „… sátradban
ırzöd ıket a perpatvarkodó nyelvektıl. Áldott legyen az
Úr, mert csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy
megerısített városon!”
Hallelúja! Sok minden van itt. Ezen érdemes elmélyedni, és elmélkedni az Igén.
Istennek békességét és védelmét magunkhoz fogadni, s el nem engedni. Dicsérjük az
Urat, hallelúja!
Minden betegséget és minden erıtlenséget megkötünk. Kiárad ez a kenet az
internet világába is. A rendellenességeket elátkozzuk a testekben. Megparancsoljuk,
hogy ezek menjenek ki a testetekbıl, és elengedjék azokat; eloldjuk a Szent Szellem
megnyilvánulásait Jézus Nevében; kiárasztjuk ezt a Nevet!
Éld szabadságban az életedet. Jöjjenek hozzád új munkahelyek, jövedelmezı
munkahelyek, megnyilvánulásai a Szent Szellemnek! Minden tervedet látni fogod
beteljesedni. Az ellenségnek minden fala leomlik az életedben, Jézus Nevében. És azok az
áldások – amelyek eddig úgy tőntek, hogy már teljesen elvesztek az életedben –, elıjönnek,
feltámadnak. Felkelnek az áldások a Jézus Nevében, és hatalmat vesznek feletted!
Egész héten fogod ezeket látni: megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak
vissza az emberek a te öledbe, mert minden adakozásodat feléleszti a Szent Szellem.
Bıséges aratásaid jönnek! Tágas térre helyez téged. Ez Isten akarata, hogy tágas térre
tegyen téged és kiszélesítse a talajt a lábad alatt, Jézus Nevében!
Ne legyen félelmed, ne habozz, ne hátrálj meg, hanem menj be arra a helyre,
amit az Úr mutatott neked! Ne cselekedj félelembıl, hanem cselekedj hitbıl! Még ha
el is botlasz, el is esel; kit érdekel?! Lépj ki, menj elıre, ne húzódj vissza és ne
hátrálj meg! Kövesd a Szellemet, kövesd Istennek békességét. Ne tekints hátra, elıre
menj, Jézus Nevében! Hatalmas az İ Neve!
Nagyon különleges idık ezek! Ez az az idı, amelyet Én rendeltem az idı skáláján.
Ezért itt az idı számodra, hogy közelebb jöjj Hozzám. Közelebb jöjj Hozzám – jöjj
közelebb az Úrhoz, a Mindenhatóhoz, mert így İ is közelíteni fog tehozzád! Ha te abba az
irányba lépsz, hogy közeledsz az Úrhoz, egyre tisztábban és tisztábban látod majd azokat
a dolgokat. Egyre világosabb és világosabb lesz, az utad egyre fényesebb és fényesebb
lesz, a dolgok egyre könnyebbé és könnyebbé válnak számodra. Minden egyes kötés, a
sötétség minden egyes munkája leesik az életedrıl, és az Úr szabadságában fogsz tudni
mozdulni. Arra a helyre fogsz tudni fellépni, amit İ készített neked – elrendeljük, Jézus
Nevében, hogy ez a hely elıjöjjön, nagy gyorsasággal! Vedd el Tıle mindazt, amit neked
adott, és használd! Mindezt az Úr dicsıségére tedd, a Jézus Nevében!
Ugyanez a helyzet a kenettel és a szolgálattal. Ki kell lépned és meg kell
tanulnod használni azt, ugyanúgy, mint ahogyan egy autót tanulsz meg vezetni. Ott is
az elsı lépésektıl kezdve kell haladnod abban a tudásban, amid van. Növekedni fogsz
a megértésben, növekedni fogsz a bölcsességben. Mindegy, hogy az egy munkahelyi
dolog, vagy egy üzleti vállalkozás, vagy egy családi helyzet – növekedni fogsz abban a
bölcsességben, míg a végén egy kiszélesedett, tágas helyre nem jutsz.
Mert Én vagyok az, aki a hatalmat adom neked, az erıt adom ahhoz, hogy
gazdaggá légy! Fogadd el az Én kegyeltségemet – mondja az Úr. Fogadd el az Én
kegyeltségemet, fogadd el az én terveimet, mert abban fogsz növekedni, abban fogsz
mozdulni. Amit szólt az Úr, fogadd a szívedbe! Hallelúja! — ezt mondja a Szellem.
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