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KERESZTÉNY HÍREK  
 

Imakonferencia — Budapest 2011. 03. 26. (A nyelvek magyarázatának teljes szövege) 
Hatalmas csodatévı erık munkái jönnek — mondja a Szellem —, a csodatévı erık 

munkái. Testrészek fognak újrateremtıdni, még új fogak is. Hatalmas csodák jönnek a 
földre a Jézus nevében — s ezek már most megvannak. Olaj, gáz: energiaforrások itt, 
Magyarországon, amelyek soha még nem voltak korábban és ezek mind elıjönnek az 
óriási csodatévı erık munkái által. Istennek hatalmas és lenyőgözı ereje jön elı az 
utolsó napokban, csodálatos, mindenható módon. Hallelúja!  

Csontokban, gerincoszlopban gerincvelı fog életre kelni; a test hiányzó szervei 
nınek ki Isten kegyelme által. Mindezek jönnek, mindezek megtörténnek Isten 
ajándékaként, Jézus nevében, a csodatévı erık munkái által. Csontok nınek ki: 
kezek, karok és lábak nınek ki; a csonkabonkák és sánták lábai kiegyenesednek, és 
egyforma hosszúvá válnak; rövidebb lábak megnyúlnak; a sánták járni fognak. 
Hallelúja! A kimőtött szervek újrateremtıdnek és megjelennek a testben. 

A csodatévı erık a hit ajándékával együtt lépnek mőködésbe: szíveket teremt újra; 
új szervek jönnek elı. Szemekben, fülekben, erekben; a testnek minden szervében 
elfogadjuk ezt a Jézus nevében, a csodatévı erık által. Örök források kerülnek 
felszínre: olaj és gáz a föld alól — kifogyhatatlan források — és növekszik, és növekszik, 
és meggazdagítja a földet. Hallelúja. Örvendezünk ebben és köszönjük Istennek. 
 

Szemelgetés a közeljövı eseményeibıl 
- Május 5. 17.45 óra – Ságváron vendégszolgálónk: Domján Zoltánné, Tünde (Ált. Isk.) 
- Május 7. 18 óra – Siófokon vendégszolgáló: Szuhai Péter és Judit (MÁV, Fı u. 117.) 
- Május 14. 13 óra – Siófok, Hotel Ezüstpart, Jim Sanders gyógyító összejövetele 
- Május 15. 15 óra – Ságvár, Mőv. Ház – Evangelizáció, gyógyulás (Varga István) 

Weboldala: www.varga-istvan.com - e-mailben terjeszthetı szórólappal  
- Május 28. szombat – Házaspárképzı Program: Válás, családi- és házasélet  

Helyszín: Siófok, Hotel Vértes - Infó: http://www.hotelvertes.hu (Esküvı menüpont) 
- Június 4. szombat – Ságvár – részt veszünk a Falunapon „Országunkat” képviselve: 

Benevezünk a fızıversenyre és fellépünk a ‘Szeretet himnuszával’.  
- Június 26. 15 óra – Dég, Általános Iskola – Evangelizáció, gyógyulás (Labát Istvánné) 
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A KSZE ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2011. május 

 

TUDÓSÍTÁS A KARÁDI EVANGELIZÁCIÓRÓL 
 

„Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.” — Zsidó 13,8 
A külsı-somogyi községben, Karádon 

múlt év novemberében indult el egyházunk 
részérıl a gyülekezeti munka. Az eltelt pár 
hónap alatt rohamosan építtette Isten a 
gyülekezetet: negyven fıre duzzadt a hívık 
létszáma. Az Úr a helybeli Hári Istvánt 
használta arra, hogy rajta keresztül 
valóságba jöhessen ott egy szolgálat. Házról 
házra járva osztotta meg az Evangélium 
igazságát a falubeliekkel, akiknek nyitott 
volt a szíve az Örömüzenet befogadására. 

Az indulás gyönyörőséges elızményei: István egy évvel korábban született újjá a tévé 
egyik keresztény mősorát nézve. Tőz gyúlt a szívében az élı Ige iránt. Kereste az Úrban a 
szellemi kapcsokat, míg rá nem lelt Váriné Ilona pásztortársunkra. Az ı ötödik ‘családja’ lett a 
karádi gyülekezet, ahová minden alkalommal jönnek újabbak, hogy befogadhassák az örök 
életet. Jézus gyülekezete számára a Mővelıdési Ház ad otthont hétfınként 18 órakor. 

Jelek, csodák kísérik a pásztori munkát is, de 
meghívták Varga István evangélistát, hogy a szolgálata 
által az Úr Jézus még jobban megdicsıíthesse az Atyát a 
gyógyulásokban és a szabadulásokban. Igen lelkes 
elıkészítı munka folyt: az imacsoport imával támogatta 
az összejövetelt, a szórólapokat személyesen adták át a 
portákon élıknek. Ennek eredményeképpen április 18-án 
mintegy harminc újonnan érkezı ismerkedhetett meg az 
evangélista gyógyító szolgálatával.  

Számos gyógyulás történt Isten dicsıségére! Többek 
között süket fülek nyíltak meg, nıgyógyászati problémák 
múltak el a kiáradó természetfeletti erı hatására. Nagy 

számban szőntek meg a végtagpanaszok az Úr Jézus erıteljes 
jelenlétében. Egy gerincmőtött asszony - akinek az egyik oldalán 
le volt bénulva a keze és a lába – teljes szabadulást nyert. 
Örömmel átitatva tornáztatta a végtagjait, derekát.  

Az istentiszteleten meggyógyultak felemelt kézzel 
köszönték meg Isten kegyelmét és adtak hálát a szabadításáért! 
A vallásos közegbıl kiszabadult emberek saját szemükkel 
tapasztalhatták meg, hogy Jézus él és ma is gyógyít! (Zsid. 
13,8) Hírül adják mindenkinek, hogy Isten akarata a gyógyulás, 
a gyarapodás, a szabadulás bárki számára. Az összejövetel 
szeretetvendégséggel zárult.      – Helyszíni tudósító: Bor Ferenc - 

 

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! 

 

   A hit egybeszerkeszt, a vallás különbözıvé tesz! 

 

DDiiccsséérreett  sszzáállll  aa  mmeennnnyy  ffeelléé  

IImmaa  aa  
ggyyóóggyyííttóó  ssoorrbbaann  

      BBiizzoonnyyssáággtteevvıı  
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VALLÁS vagy KERESZTÉNYSÉG?  
 

„És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.” — Márk 11,22   
Az emberek úgy nınek fel egy adott kultúrában, 

hogy kialakul bennük egy kép a kereszténységrıl. 
Vizsgáljuk meg a vallás és a kereszténység 
ismertetıjeleit, hogy helyesen láthassuk a különbséget 
a kettı között. A kereszténység alapja kétségkívül 
Isten Igéje. A Biblia nem használja a vallás szót. 

A Biblia nem vallás, nem a haldoklók vigaszkönyve 
és nem a nincstelenek és mőveletlenek narkotikuma. A 
Biblia Isten Szava, ami a keresztény hitünk alapja!  

Isten soha nem mondta azt, hogy legyünk vallásosak, de arra bizony buzdít 
bennünket, hogy legyen isteni-fajta hitünk! (Márk 11,22) Jézus nem egy vallásalapító. 
Ennek ellenére a kor vallásos emberei támadták az újszerőnek tőnı tanai miatt. 
Nemegyszer ellenszegültek neki, mi több, az életére is törtek. (Ján. 8,59)  

Ez a helyzet változatlan, a vallásos emberek ma is támadják azokat, akik az élı 
Ige erejét mőködtetik. Miért történik ez így? Mert oly régóta gyakorolják a vallásukat, 
hogy képtelenek elfogadni azt, amit Isten felkent Igéje mond. Félretették Isten 
parancsolatait, s a saját felfogásuk által teremtett tradícióikat követik. 

Jézus így feddi a vallásosokat minden esetben: „Ti meg miért hágjátok át az 
Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? […] És erıtlenné tettétek az Isten 
parancsolatját a ti rendeléseitek által.” (Mát. 15,3-6) A vallási hagyományok és a 
saját elképzelés szerint hozott emberi rendelések hatástalanítják az Igében levı erıt.  

A kereszténység jóval több annál, minthogy bejelöljük egy őrlapon: buddhista, hindu, 
iszlám, keresztény. Jézus nem azért jött, hogy egy újabb vallást alapítson. İ a kereszténység 
alapját rakta le. A kereszténység Isten természetfeletti ereje a hívı emberben! Nem 
mondhatjuk a kereszténységre, hogy vallás, mert Jézus nem vallási szokásokat, rendeleteket 
hozott, — éppen İ volt az, aki eltörölte az ószövetségi törvényt! (Ef. 2,15) 

Isten úgy szerette ezt a világot — s benne téged is —, hogy az egyszülött Fiát adta 
azért, hogy örök életünk lehessen. (Ján. 3,16) A nem keresztény vallások nem állíthatják 
azt, hogy Isten élete bennük van, mert nincs feltámadt Királyuk! Vallásosként még mi is 
úgy véltük, hogy Isten a templom épületében található. Dicsıség az Úrnak: az 
újszövetségben Isten Szelleme (Szentlelke) az újjászületett hívık szívében lakozik!  

Jézus az örök életet hozta el nekünk; ez az élet gyógyít meg téged, ahogy átjárja a 
lényedet! A Róma 8,11 szerint a gyógyulás az újjászületett hívık osztályrésze! Ez sokkal, 
de sokkal több a vallásnál! A vallással csak beskatulyázzák Istent. Ha egy felekezetbıl 
kivonnák Isten erejét, akkor vallássá alacsonyítanák le azt a közösséget. Azért oly ritkák a 
csodák a vallásban, mert erısen lekorlátozzák Isten természetfeletti erejét. 

A vallásos emberek zöme kineveti és megszégyeníti azokat, akik a hit szavát szólják, 
illetve az Ige alapján cselekszenek. De nekünk arra kell tekintenünk kitartóan, amire a 
Mesterünk elhívott! Nem kell velük vitatkozni, mert nekünk bizonyságunk van arról, hogy 
Isten akarata az, hogy mőködjünk együtt İvele. A menny pedig csak az Ige nyelvét beszéli! 

Köszönjük Istennek, hogy nekünk adta az Igéjét, amely a bibliai hitünk sziklaszilárd 
pillére! Csak azok életében vallhat kudarcot, akik nem hisznek benne. Akik visszautasítják 
az üdvösség üzenetét, azok nem is evangelizálnak. Jézus feddi a vallásosokat, hogy az 
igeismeret hiányában elzárják mások elıl a mennybejutás útját. (Luk. 11,52) 

Az írott Ige igazságát nem szabadna a hagyományokkal helyettesíteni! Isten az 
Igéje által hozta létre a világegyetemet, és nekünk is a szánkon kellene, hogy legyen a 
hit beszéde. Aki hittel mőködteti Isten Igéjét, annak áldott lesz az élete!       

A HÁZASSÁG és  az  IMA KAPCSOLATA  
 

„A férfiak hasonlóképpen, megértıen éljenek együtt feleségükkel,… megadván 
nékik a tiszteletet,… hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.” — 1Péter 3,7   

Az Ige figyelmeztet, hogy a házaspárok imáinak adódhatnak 
akadályai. Hagin egyik könyvében olvashatjuk: „Fontosabb, hogy 
az emberek megtanuljanak imádkozni, mint hogy egyetemi 
oktatásban részesüljenek.” Ezzel nem azt mondja, hogy az 
oktatás nem fontos, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy 
sorsdöntı megtanulni eredményesen imádkozni. (Jak. 4,3) 

A kereszténység egy élı hitközösség az élı Istennel, aki 
meghallgatja és megválaszolja imáinkat. (1Ján. 5,14-15) Az nem ima, 
ha üres szavakat szólunk, vagy Isten szemére hányjuk a tartozását. Az 
imádkozás valójában nem más, mint erıink egyesítése az 
Atyaistennel egy bensıséges közösségben. Tehát mindennél fontosabb, 
hogy megtanuljunk helyesen imádkozni és a fogadó oldalon biztosítani a feltételeket!   

A hit mozgatórugója az isteni-fajta szeretet. Ami Krisztusban igen erıteljes, az a 
„szeretet által munkálkodó hit”. (Gal. 5,6) Istentıl csak hit által nyerhetünk el 
bármit is. A mi hitünk arra aktivizálja a menny erıforrásait, hogy a Jézus nevében 
hozott rendeleteinket beteljesítsék a szolgáló angyalok segítségével. (Zsolt. 103,20) 
Nem véletlenül mondja tehát az Ige: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” 
(1Kor. 16,14) Ezen a területen szükséges, hogy mélyebbre ássunk Isten Beszédében!  

A tanítások zöme az üdvösség, a hit, a gyógyulás és a gyarapodás köré csoportosul a 
gyülekezetekben. Mégis vannak olyan hithő házasok, akiknek az életében nem 
nyilvánulnak meg olyan mértékben az áldások, mint az elvárható lenne. Ha elmélkedünk 
az Igén, akkor kijelentést kaphatunk ennek okáról is: a házasságukban nem juttatják 
érvényre a magasabb rendő agapé szeretetet. (1Kor. 13,4-8) A HÁZASTÁRSHOZ VALÓ 

VISZONYULÁS HATÁROZZA MEG AZ IMA MEGVÁLASZOLÁSÁT: ELİSEGÍTHETI VAGY GÁTOLHATJA AZT!   
Az Ige világossága felfedi, hogy milyen alapvetı fontosságúak is a házassággal 

kapcsolatos tanítások. Ennek lényegi eleme a „szeretettel szolgáljatok egymásnak” 
versrészletben rejlik. (Gal. 5,13) A házaspárok elıtt szükséges feltárni, hogy házassági 
problémák esetén miként járhatnak az Ige világosságában: hogyan állítsák munkába a 
bennük levı isteni-fajta szeretetet társuk felé. Mi a különbség a szeretetben járás és a 
test kívánsága szerinti járás között?  A szeretet és az önzés különbségét megismerve az 
áldások útját tudják választani. Milyen végeredményt is ad az egyik és a másik út?  

A házasság ellensége legfıképp a testiségbıl fakadó önzés. Ha testben járunk, akkor 
nem szellemben — azaz nem hitben — vagyunk. A kettı együtt nem megy, vagy az egyik 
életet éljük, vagy a másikat. Amikor kilépünk a szeretetbıl, akkor a test foglyává válunk, 
és egyúttal blokkoljuk a hegyeket mozgató hitünket. Az Úr a lelkünkre köti: „… szellem 
szerint járjatok, így a testnek kívánságát nem fogjátok véghez vinni.”) (Gal. 5,16) 

Világosan kell látnunk a házasság és a házasélet területén rejlı csapdákat, hogy 
elkerülhessük azokat. A Biblia rámutat ezekre: házasságtörés, paráznaság, bujálkodás, 
tisztátalanság (Gal. 5,19), kéjencség, férfiszeplısítés (1Kor. 6,9), továbbá, ha a 
házaspárok önzıen nem adják át a testük feletti jogot egymásnak (1Kor. 7,4). Isten 
egyedül a hitvesi ágyat áldja meg! (Zsid. 13,4) A világ normáit követık könnyedén 
veszik az erkölcsi intelmeket, és még ık csodálkoznak, hogy miért nem járnak szent 
egészségben, bıvölködésben? Tehát el kell távolítani ezeket az akadályokat és 
birtokolhatjuk az Isten országához tartozó áldásokat. (Gal. 5,19-21)        -bf-  A
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     AA  vvaallllááss  mmeeggkkööttöözz,,    
        aazz  IIggee  sszzaabbaaddddáá  tteesszz!!  


