VIGASZTALJÁTOK EGYMÁST E BESZÉDEKKEL! — A Bibliát ismerı hívı több világossággal rendelkezik, mint a
vallásos ember. Mi bibliai gyülekezet vagyunk, így a megértésünk is nagyobb, s pozitívabban látunk dolgokat. Aki
eltávozik az élık sorából, ı attól kezdve egy más címen
található meg. Hogy melyik ez a hely, az attól függ, hogy
az illetı Isten gyermeke volt-e vagy sem. Semmi okunk a
bánkódásra, mert aki Krisztusban újjászületve kerül a
mennybe, nagy nyereség éri ıt! — írja Pál. (Fil. 1,21) Az
átköltözés pillanatától kezdve ı az Úr szeretetét élvezi. Az
Evangélium Igéi vigasztalnak, mert aki az üdvösség birtokában hagy el bennünket, ıt valójában nem veszítettük
el, csak elırement és fent vár ránk. (1Thes. 4,18) Ne keressük az okát, hogy miért nem
töltötte be az éveinek számát, mert az egyedül csak az adott személyre és az Úrra
tartozik. A sírás egy biztonsági szelep a lélek megvédésére. A gyász szellemének viszont
ellen kell állni, és nem szabad megengedni, hogy a sötétség leuralja a hátramaradtakat. A
mély lelki fájdalom ugyanis ajtót nyithat az ellenség erıinek és akár betegséget is
hozhat. A közöttünk élı testvéreinket módunkban áll imánkkal támogatni, távozásukat
követıen viszont a hozzátartozókért kell fohászkodni, kiárasztva felettük a vigasztalás és
békesség szellemét. Természetes dolog, hogy hiányzik a köreinkbıl az eltávozott hozzátartozó, barát, ismerıs. Az utána maradt őrt egyedül csakis az Úr képes betölteni. A
tiszteletünk jeleként mi megemlékezünk a közülünk távozókról, mert csak attól szokás
búcsút venni, akit többet nem látunk. De az üdvözültekkel mi találkozni fogunk a
mennyben. A királyság építésében az általa végzett munkát a földön maradt hívıknek kell
folytatni és bevégezni. İszintén ajánljuk az „Igazából mennyország” címő könyvet azoknak, akik mélyebb betekintést szeretnének kapni arról, hogy milyen körülmények is vannak odafent. Ebben egy kisfiú bizonysága olvasható a mennyországban tett utazásáról.
AZ ÚR KIFEJEZETT AKARATA — „Az az Úr akarata, hogy senki el ne vesszen: minden úton-módon mentsétek az embereket!” Ez az erıteljes mennyei üzenet szólt a
napokban Hné Kati pásztortársunk szívéhez, amely igazából mindannyiunkat figyelmeztet arra, hogy — Isten akaratát betöltve — nyúljunk ki az elveszettek felé. (1Tim. 2,4)
A Z É LE T LE G F ON T O SA B B K ÉR D É SE : Ki az é l ete d U ra ?
Teremtı Istenem, válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon elimádkozom a
Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, Aki
meghalt az én bőneimért és feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi
utat választom, s a szívemet megnyitom és átadom Neked! Örömmel megvallom, hogy
Jézus az Úr az életemben! İ a Szabadítóm és Gyógyítóm! A hittel elmondott imám által
újjászülettem Krisztusban és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem! Az İ szent vére
megtisztított minden bőntıl. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)
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A gyülekezet egy „kiképzıközpont” így a hívı életében a rendszeres gyülekezetbe-járást semmi nem képes pótolni!

KERESZTÉNY HÍREK

Krisztus áldozata értünk egyszeri és mindenkori!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2013. szeptember

EGYHARMADUNK TÖKÉLETES!
„… a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül ıriztessék
meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” — 1Thessalonika 5,23
A fenti Ige rámutat arra, hogy mi Isten képére
hármas felépítéső szellemi lényként teremtettünk.
Köteles részünk, hogy tisztán, épségben ırizzük meg
lényünket Jézus közeli eljöveteléig. Az embernek a
következı három dimenzióban van mozgástere.
A SZELLEMÜNK megváltást nyert! — A szellemünkkel a nem látható világgal tartunk kapcsolatot. Jézus
mindazok szívébe beköltözik, akik İt megkérik erre.
Ahogy az újjászületés pillanatában az illetı befogadIsten tökéletesnek lát
ja az örök életet, új teremtménnyé válik Krisztusban.
Jézus véráldozatán
Az ‘ó természet’ eltávozik, s Isten DNS-ét hordozza
keresztül! (Zsid. 10,14)
magában a hívı. Az új teremtés szíve annyira tiszta,
hogy Isten Szelleme képes oda beköltözni. A bensınkben gyökerezı (ördögi vagy isteni)
természet határozza meg, hogy kívül milyen gyümölcsöket fogunk hozni. Az újjászületett
szellem el lett pecsételve, így semmi rosszat nem képes elkövetni. Ha a hústest elvéti is,
a belsı ember abban nem vesz részt, mert a szellemi lénye igazzá tétetett Krisztusban.
Igazán jó hír az, hogy az egyharmad részünk tökéletes! De a másik kétharmad részen folytonosan munkálkodnunk kell, hogy az Igével megerısített új ember uralhassa a lelkünk és
testünk tökéletlenségét, ahol olykor még elıbukkanhat a lázadó ‘ó természet’. (Ef. 4,24)
Amíg a szellemünk a bensınkben él, addig az a szellemi erı képes karbantartani a testünket. (Róm. 8,11) Miután a szellemünk kiköltözik a testbıl, egy új címen található meg.
A LELKÜNK megváltásáról nekünk kell gondoskodni! — Ezen a területen mőködik az
elménk, az érzelmeink, a gondolkodás, a döntéshozatal. Mivel az újjászületés után az
elme továbbra is úgy fog reagálni, ahogy a világ programozta, ezért egy nagy munka vár a
hívıre. A saját érdekedben meg kell újítanod az elmédet, hogy olyan építıen gondolkodhass, mint Isten. A célba érés érdekében úgy kell gondolkodnod, ahogy az Ige mondja. A
csata az elmében dúl. Az elme és a test hadakozik a szellemmel, de te uralkodj a gondolataidon! Isten királyságának alapelvei csak az új gondolatmintákkal mőködnek. A fizikai
halál pillanatában a lélek a szellemmel együtt távozik és követi azt. (Luk. 16,19-28)
A TESTÜNK megváltására ígéretünk van! — Az öt érzékszervünkön keresztül a látható világhoz kapcsolódunk. Amíg a földön élünk, az Istentıl kapott szellemünknek szüksége van egy ‘ruházatra’, így az a bensınkben él. Az újjászületés elıtt az ó ember természete uralja a testet, ami még utána is nyomokban fellelhetı lesz. A Biblia ezt a hústest
megnyilvánulásának nevezi, amit mindenképpen uralnunk szükséges a szellemünk által. A
régi kívánságok próbálnak majd úgy befolyásolni, hogy a test szerint döntsél, de nem
szabad megengednünk, hogy a test legyen a ‘fınök’! Még az Isten Szellemével teljes keresztényeknél is fennáll, hogy a test háborúzni fog a hívı szelleme ellen. Amikor a testbıl
kiköltözik a szellemünk, a ‘sátorházunk’ összeomlik, mint egy levetett ruha. Ígéretünk van
Jézus visszajövetelekor a megdicsıült testre, amely már nem lesz kísérthetı.
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„… ha valaki azt mondja [Pénz, hozzám jössz!] és szívében nem kételkedik, hanem
hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott.” — Márk 11,23
Ezúttal a banki kivét második módját tanulmányozzuk, hogy miként tudunk anyagi áldáshoz
jutni a hittel megvallott szavaink alapján.
KIVÉT A MEGVALLÁS EREJE ALAPJÁN — Most
fókuszáljunk arra: meglesz néki, amit mondott.
Ez egy nagyon fontos része a fenti Igének. Mi
lesz meg neked? Az, amit kimondasz, s nem az,
amit gondolsz! Ebben a versben a ‘mondani’ szó
azt is jelenti, hogy beszél, mond, szól és parancsol. Helyettesítsük be ide a ‘parancsol’ szót.
„Ha valaki azt parancsolja ennek a hegynek (problémának, hiánynak), kelj fel, és
ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit parancsolt,
megtörténik, meglesz néki, amit parancsolt.” Ez így sokkalta erıteljesebben hangzik.
Mit jelent az, hogy meglesz néki, amit mondott, parancsolt? Azt jelenti, hogy a szentséges hited a kihirdetett rendeleted által szabadítható fel. A tarsolyban tartott hit nem
hoz gyümölcsöt. A hitet munkába kell állítani, hogy élvezhesd annak elınyét!
A jövınket a nyelvünkkel írjuk! (Zsolt. 45,1) Ha jönne egy szőkös helyzet, azonnal
imádkozz: — Jézus nevében, ördög, vedd le a kezedet a pénzemrıl! Neked kell meghatározni, hogy milyen legyen a gazdasági helyzeted, mert különben csak sodródsz.
Pontosan azt kapjuk, amirıl beszélünk. (Gal. 6,7) A szükségben élınek így kell változtatnia az önromboló beszédén: — Isten mindenkor betölti minden szükségemet, dicsıségesen a Jézus Krisztusban! A hit szavai által fog megváltozni az anyagi életed is,
miután már nem a problémáról beszélsz, hanem távozásra szólítod fel a nélkülözést.
Jézus valójában itt azt tanítja, hogy szükség esetén változtass a beszédmódodon! Üzenete így szól: „meglesz néki, amit mondott”! A körülményeinket alakító hatalmas szellemi erıt a szánkból kijövı szavak irányítják. Tehát ırködnöd kell a nyelved felett!
A szavaknak szellemi töltete, ereje van, amely a belsınkbıl lép ki, amikor mi hittel mondjuk ki az Igét. Az így elvetett Ige magja valósítja meg azt, amit szeretnénk.
Az Ige felkent és így erıvel teljes, ami mögött az Úr Jézus áll és İ cselekszi meg azt.
A szavak tartályhoz hasonlíthatók, ami lehet üres és telt. De nem mindegy, hogy a
mi ‘tartályunk’ mivel van tele. A ‘tartály’ tartalma lehet hit és szeretet, vagy félelem
és győlölet. (Mát. 12,37) Kerüljük tehát a hiábavaló és erıtlen szavakat. (Ef. 4,29)
Helytelen, ha az egyik percben az Igét valljuk, a másikban meg pont az ellenkezıjét. Miután elimádkoztad az adott helyzetre vonatkozó Igét, akkor utána is azon a
beszéden maradj. Ragaszkodj a megvallásodhoz, mert az Igében van a megoldás!
Az anyagi javak a földön vannak, amelyekre igényt tarthatsz. Hangos hitmegvallás
által veheted birtokba azokat. A megvalósulásukról maga az Úr fog gondoskodni. Jézus
nem tud mit kezdeni a hitetlen szavakkal, abba a tolvajkodó ördög fog belekapaszkodni.
A ‘hegy’ kapcsán Jézus olyan dolgok kimondásáról beszél, amelyek még nem valósultak meg. Amikor az akadályt megszólították, akkor az még nem vettetett bele a
tengerbe. Neked parancsolnod kell a problémának, hogy álljon félre az utadból!
Hitmegvallás által is hozzájuthatsz a szükséges anyagiakhoz. Kenneth Hagin nem
imádkozott pénzért, hanem megvallotta: — A szükséges összeg megérkezik a kellı
idıben, a Jézus nevében! Ne add fel, ha ez nem az elsı magvallásra jön hozzád.
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Ha megtanultad, hogy miként mőködik a bibliai hit, onnantól kezdve képes vagy általa helyzeteket megváltoztatni!

ÁLDÁSÖZÖN — banki kivét 2.

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL
EGY KOLLÉGANİ, AKIT AZ ÚR KÜLDÖTT! — Oktatási intézményben dolgozom, ahol nem könnyő tanévet tudhatok magam
mögött. Hat év alatt 15 esetben volt személyi változás, melybıl
7 közvetlenül érintette a csoportomat. Az állandó változás mind
a gyerekeket, mind a felnıtteket megviselte. Az egyedüli fix
pontot én jelentettem a kicsiknek. Az ı szeretetük és a hitem
adott erıt a munkához. A csoportban hárman dolgoztunk, de
áprilisban újra ketten maradtunk. Próbáltunk keresgélni egy új
munkatársat, de egyetlen pályázó sem akadt. Az ismerıseink körében sem volt szabad senki. Az egyik pesti imakonferencián az
Úrra bíztam a probléma megoldását, kértem, hogy küldjön valakit, aki szereti a gyerekeket és szakmailag is érti a dolgát. Titokban azt is kívántam, hogy legyen kreatív,
mert egy óvodában az sem utolsó szempont. Mindezt szombaton kértem az Úrtól,
majd csak köszöntem, hogy úton van a kolléganı. A következı hét elején megtudtam,
hogy valaki jelentkezett, bár nem is tudta, hogy van felvétel. Az azt követı héten
munkába is állt. Elsı látásra szimpatikusnak tőnt, pont ilyennek képzeltem. Köszönt,
bemutatkozott és így szólt: „Engem a Jóisten küldött hozzátok!” Majd elmesélte,
hogy a hétvégén jött a gondolat, mi lenne, ha újra óvónıként dolgozna. Személyében
mindazt megkaptam az Úrtól, amit kértem. Egy igazán szerethetı, kreatív, keresztény kolléganıt. Dicsıség az Úrnak, aki meghallgatta és megválaszolta az imámat,
ami a lehetı leggyorsabban a valóságba is jött! — Jné Tündi
ÉLETMENTİ ANGYAL — Észak-Amerikában, Missouri
államban történt a következı autóbaleset, amelybıl
isteni csoda által menekült meg egy súlyosan sérült 19
éves lány. A szembıl érkezı részeg autós frontálisan
ütközött a szabályosan közlekedıvel. A tőzoltók 45
percen át próbálták kiszabadítani a kocsiba szorult
Katie Lentz-t, de eszközeikkel képtelenek voltak ıt
kivágni a fémroncsból. „A tőzoltók már-már feladták a
mentést, amikor az áldozat arra kérte ıket, imádForrás: Vezess.hu
kozzanak vele — és innentıl minden megváltozott!”
A semmibıl váratlanul felbukkant egy pap, aki imádkozott a nagy fájdalmakkal küzdı
sérült gyógyulásáért. Ebben a pillanatban mindenkire egy végtelen nyugalom szállt. „A
tőzoltók közül néhányan egy halk hangot hallottak, amely arra kérte ıket, várakozzanak
türelmesen, minden rendben lesz.” Pár perc múlva meg is érkezett az erısítés. Az új
egységen levı hidraulikus vágó már kifogástalanul mőködött, így perceken belül ki
tudták szabadítani az áldozatot, akit súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak.
Amikor a tőzoltók köszönetet akartak mondani a lelkipásztornak, sehol sem találták.
Felbukkanása ugyanolyan rejtély, mint az eltőnése, mivel az út teljesen le volt zárva. A
mentésrıl több tucat felvétel készült, de egyiken sem látható az egyházfi. A közvélemény
egy csodatevı szent vagy egy angyal beavatkozásának véli a rendkívüli esetet.
A tőzoltóság egyik munkatársa a következıket nyilatkozta: „Segélynyújtóként soha
nem tudjuk, mivel találkozunk majd aznap. Rengeteg felszerelésünk van, és intenzív
kiképzést kapunk, hogy ezeket professzionálisan tudjuk használni. Ezt a helyzetet nem
tudom másként magyarázni, mint hogy csoda történt. A hit oldotta meg az esetet.”
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