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B IZONYSÁGOK AZ  ÚR TERMÉSZETFELETTI  MUNKÁJÁRÓL 
 
FORDÍTOTT NAP — Ferenc bizonysága — Dég/Ságvár, 2010-03-01  

Ez alkalommal nem az iskolában, hanem a helyi gyülekezetben került sor a fordított 
napra: a hívek imádkoztak a pásztorukért. A múlt év november 19-én minden gond nélkül 
indultunk el feleségemmel a dégi istentisztelet megtartására. Az ötven kilométeres út 
felénél egy feszülést kezdtem érezni a gyomorszáj környékén, amely az ima ellenére egyre 
csak fokozódott. Elkezdtük ugyan az istentiszteletet, de a dicsıítés alatt ki kellett mennem 
a folyosóra mozogni. A feszítı érzés olyannyira elhatalmasodott a testemben, hogy csak 
nagyon nehezen tudtam levegıt venni, a hangom is elcsuklott és a lábam is erısen 
remegett. A dicséret végén megkértem a gyülekezetet, hogy soron kívül imádkozzanak 
értem kézrátétellel. Jézus nevére, mint tudjuk, minden térd meghajol! (Fil. 2,10) Az imát 
követıen a görcsös állapot fokozatosan kezdett oldódni, és — dicsıség Istennek — az 
összejövetelt meg tudtam tartani. Ez az eset is azt bizonyítja, hogy ha a hívık Jézus 
nevében kezüket a betegekre teszik, azok meggyógyulnak! (Márk 16,17-18) A kézrátétel 
tana biblikus! (Zsid. 6,2) Jézus ma is gyógyít, mert İ az idık folyamán nem változott! 

 
ADÓSSÁGELTÖRLÉS — Ferenc bizonysága — Dég/Ságvár, 2010-03-01  

A közelmúltban hallhattunk a budapesti központi istentiszteleten a természetfeletti 
adósságeltörlés lehetıségérıl. Mivel a jelenlegi gépkocsinkat csak kisebb rokoni 
kölcsönnel tudtuk megvásárolni, így hittel megragadtuk ezt az üzenetet. Feleségem ugyan 
kérte, mielıbb fizessük vissza, de az imaválaszra várva én hitben kitartottam. Tavaly 
november 7-én épp telefonon hívott az érintett hozzátartozónk, s a beszélgetés során 
megemlítette — ’Nem kell visszafizetnetek a tartozást!’ Mindezt annak tudjuk be, hogy 
örömmel cselekedjük meg az Igét, és tizedfizetésünkkel megtiszteljük az Urat. (Mal. 3,10-
12) Minden ’vetésünket’ értékes magnak nyilvánítunk, és elváró hittel vagyunk a 
természetfeletti aratás iránt. (2Kor. 9,6-7) Hitmegvallásunkkal pedig gyakorta öntözzük a 
’veteményeinket’, hogy még ebben az idıben százannyit teremjenek, s így áldássá 
válhassunk. (Márk 10,30) Bıséges hálát adunk folyamatosan a drága mennyei Atyánknak, 
hogy az İ kegyelmébıl egy áttörés indult el az anyagi életünkben! 
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A KSZE dégi és ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2010. március 

 
KÖZELEDJETEK ISTENHEZ! 

 

„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.” — Jakab 4,8 
MEGLÁTNI ISTENT 

A világ Isten ellensége, mert Ádám bukását követıen a 
szellemi halál állapotába került. (Jak. 4,4) İk nincsenek 
tisztában azzal, hogy honnan is szakadtak ki, milyen hatalmas 
áldásoktól estek el. Nem ismerik fel a Teremtıjük keze 
mővét, aki magát az embert is alkotta. Az emberek a 
bőntudat miatt — ahogy ez Ádám esetében is látható — félnek 
Istentıl és inkább nem is keresik a Vele való közösséget. 
Mindez annak az eredménye, hogy a sötétség leple eltakarja a 
szemük elıl Istent és annak munkáját. (2Kor. 4,4) Két 
évezrede a Jézus által beteljesített megváltó munkával 
lényeges fordulat állt elı. Eljött üdvözítıként a világosság Fia, 
„Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és 
általvitt az İ szerelmes Fiának királyságába”. (Kol. 1,13) Az 
üdvözült, Krisztusban újjászületett hívıkrıl pedig így szól az írás: „Mert egykor sötétség 
voltatok; most azonban világosság vagytok az Úrban; mint világosságnak fiai, úgy járjatok.” 
(Ef. 5,8) Isten szeretetének bemutatása vonzani fogja az embereket İhozzá. 

Az elsı lépést nekünk kell megtenni — közelednünk kell Istenhez, s így majd İ is 
közeledni fog hozzánk! A nyitott szemmel való járás során felfedezheted Istent akár egy 
körtefában vagy egy íróasztalban is. Elıször lehet, hogy nem látod İt ezekben, de ha 
elkezded olvasni a Bibliát, megkapod a választ az 1Mózes 1,11-12-ben: a harmadik napon az 
Úr megteremtette a növényeket — így a körtefát is. Az íróasztal pedig Isten által teremtett 
fa feldolgozásával készült. Ugye, milyen egyszerő és csodálatos is a teremtett világ!? Ha 
meglátod Istent a teremtett dolgokban, akkor nem lesz kérdés, hogy mi volt elıbb. A tyúk 
vagy a tojás? Erre a válasz az 1Mózes 1,21–22-ben található, amikor az ötödik napon Isten 
megteremtette az állatokat és szaporodási képességgel áldotta meg ıket. Tehát az Írások 
szerint a tyúk volt elıbb. A Biblia minden kérdésedre választ ad! (Róm. 1,20) 
ISTEN ÁLDÁSAI 

Isten megígérte, hogy megáldja kezünk minden munkáját. De ezt feltételhez kötötte: ha 
hallgatunk az İ szavára, figyelmezünk az İ útmutatására. Az 5Mózes 28-ban áldások egész 
sora van felsorolva Isten népe számára. Sajnos nem minden hívı képes ezekkel élni, mert 
vannak, akik maguk szeretnék megszabni, hogy Isten milyen módon áldja meg ıket. De ez így 
egyáltalán nem mőködik! Isten a mi oldalunkon áll, de csak akkor képes a segítségünkre sietni, 
ha imáinkkal felhatalmazzuk erre. „… hogy ha kérünk valamit az İ akarata szerint, meghallgat 
minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, 
amit kértünk tıle.” (1Ján. 5,14-15) „Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és 
irigykedtek, és nem nyerhetitek meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincs semmitek, mert 
nem kéritek.” (Jak. 4,2) „Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetınek 
megnyittatik.” (Mát. 7,8) Hát rajta, Istent szaván lehet fogni kéréseinkkel kapcsolatban! 

 

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. (Róma 10,9-10) 

Szeretettel várunk minden érdeklıdıt a biblia-tanításokra a helyi gyülekezetbe: 
DÉG, Sportpálya épülete, hétfı 17.00 – SÁGVÁR, Általános Iskola, csütörtök 17.40 

Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org > internet rádió, videó tanítások 
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ ingyenes terjesztés céljára tetszés szerint sokszorosítható. 

Szerkeszti: Bor Ferenc lelkipásztor – 70/259-1348 – bekevar@fw.hu – www.bekevar.fw.hu 
A korábbi számok elérhetık a Békevár webkikötın: www.freeweb.hu/bekevar/ohm.htm  

Kérjük, add tovább lapunkat, hogy áldás lehess mások számára! 
Jézus szavai minden keresztényhez: hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek! 

   Akik megtisztelik Istent, İ is megtiszteli azokat! 

  

Akik szorgalmasan keresnek, 
megtalálnak. (Péld. 8,17) 
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Így eshetett meg, hogy a beregi, alig 1000 fıs 
településen, ahol teljes-evangéliumi gyülekezet 
mőködik, Isten áldásaként megjelent egy cég és egy 
üzemet létesített ott, amellyel munkahelyeket 
teremtett, és helyi adót eredményezett. Felmerülhet 
a kérdés, hogy miért épp ott? Akik meglátják Isten 
segítı karját, azok számára a válasz egyértelmő — 
isteni áldásról van szó, vagyis a hittel mondott imák 
válaszának megnyilvánulása ez. A hívı ember kötelessége fohászaival munkálkodni a saját 
települése boldogulásán, mert attól függ az ott élık jóléte! (Jer. 29,7) Ha Isten angyalai cégeket 
hoznak egy községbe, akkor azért bıséges hálát illik adni! Egy beruházás nemcsak adóbevételt 
jelent a településnek, de megmentheti az ott élıket egy esetleges, de kényszerő adózástól.   

Egy ide illı tanulságos történet kering a világhálón. Egy apa autót ígért a végzıs 
fiának. A kulcsát egy Biblia lapjai közé rejtette és így szerette volna átadni az ajándékát. 
De gyermeke, amikor meglátta, hogy autó helyett csak egy szerény kis csomagot kap, 
haragjában elhagyta a szüleit. Csak sok év múlva tért haza, amikor is azzal szembesült, 
hogy a hın vágyott autó kulcsa ott lapult a Szentírásban. A tanulság egyszerő és rövid: ha 
nem ismerjük fel idejében Isten áldásait, könnyen eleshetünk attól.  

Az ajándék c. történetrıl bıvebben itt olvashatsz: http://www.jezus.350.com/tortenetek/ajandek.htm  
AZ ENGEDETLENSÉG ÁRA 

A bibliai idıkben történt a következı eset, amely a mai vezetık számára is 
tanulsággal szolgálhat. Saul a királyságának kezdetén nagyon bátortalan volt, de hamar 
hozzászokott az uralkodáshoz. (1Sám. 15) Egyik alkalommal Sámuel próféta Isten 
üzenetét vitte hozzá azzal, hogy semmisítse meg az ellenséget, a jószágaival együtt. Saul 
csatába is indult, de úgy gondolta, hogy nem lehet abból semmi baj, ha egy kicsit 
változtat a kapott parancson. Az emberek nem minden esetben tisztelik meg eléggé az 
üzenet küldıjét és a hírvivıt sem. A tiszteletlenség a lázadásnak egy formája. Persze nem 
annak tekintik, de az attól még súlyos dolog. Amikor az Úr mond valamit, nem szabadna 
hozzátenni, sem abból elvenni, sem azt másként beállítani. Az ilyen eset nem egy 
véletlen hiba, ez szándékos ellenszegülés. 

Tehát Saul úgy döntött, hogy ı jobban tudja Istennél, s így az állatokat megkímélte a 
lemészárlástól, hogy abból hasznot húzhasson. Isten emberének azt mondta, hogy véghezvitte 
az Úr akaratát. De Sámuel felfigyelt az állatok lármájára. (1Sám. 15,13-14) Az emberek félnek 
nevén nevezni, hogy ez lázadás, engedetlenség. De ez az ördögi hozzáállás távol tart attól, 
hogy beléphessünk az áldás helyére! Az angol fordítás azt mondja: „a lázadók puszta sivár 
helyen lakoznak”. Sámuel kiigazította az elsı számú vezetıt: ’Nem, te nem azt tetted, amit 
az Úr üzent neked általam. Te föllázadtál az Úr ellen, visszautasítottad az İ parancsát, és İ 
ezért megfoszt téged a pozíciódtól.’ (1Sám. 15,23) Ez azért komoly dolog, mert bukás lehet a 
vége! Mivel Isten szemében a legparányibb lázadás is súlyos bőn, ezért nem szabadna, hogy 
megengedjék maguknak sem a gyermekek, sem a beosztottak, sem a vezetık. Néhány 
fejezettel odébb Saul és fiai halottak. (1Sám. 31) Az Isten útjait elhagyók ítélet alá kerülnek.   

Mindannyiunkkal megesett már, hogy lázongtunk, de ezt a kezdetnél fontos lenne 
felismerni. Ugyanis megvannak a bukás figyelmeztetı elıjelei: felfuvalkodottság és 
kevélység. (Péld. 16,18) A büszkeség, makacsság könnyen lesodorhat az útról. Isten az 
alázatos és tanítható szívő, törvénytisztelı embereket tudja csak használni és általuk 
megáldani a környezetüket. Igen fontos lenne figyelmeznünk Isten útmutatására, 
függetlenül attól, hogy az üzenethozónak milyen a bıre színe és nemzetisége. Nekünk 
sem szabadna személyválogatónak lenni, hisz az Úr sem az. (Róm. 2,10-11)             -bf- 

K ERE SZT ÉNY  HÍ RE K  
 
1% EGYHÁZNAK + 1% ALAPÍTVÁNYNAK 

A Krisztus Szeretete Egyház köszönetet mond azoknak az adományozóknak, gyülekezeti 
testvéreknek, akik a személyi jövedelemadójuk egy százalékát a közösség, illetve az alapítvány 
részére ajánlották fel. Az egy százalék nem csupán anyagi támogatást jelent. Évente megjelenik 
egy kimutatás, amely az egyházak számára felajánlott összeg szerinti rangsorolás. Tavaly a KSZE 
a 22. helyen szerepelt a 155 — Magyarországon hivatalosan bejegyzett — egyház listáján. Ez egy 
fontos mutatószám az egyházról. Kéri és buzdítja híveit, valamint minden támogatóját, hogy 
idén is segítse az egyház kiterjedt tevékenységét jövedelemadója 1%-ával.  

Ha valakinek nem áll módjában felajánlást tenni, keressen családjában, barátai körében 
lehetıséget! Mindannyiunknak van olyan ismerıse, aki e szolgálat által megízlelte az Úr 
jóságát: üdvösséget, gyógyulást, áldást kapott Istentıl. Vegyük ezt nagyon komolyan, és 
bátran keressük meg ıket! Adakozó jószívőséged által hozzájárulsz ahhoz, hogy az Evangélium 
örömhíre eljusson az emberek szívéhez határon innen és túl. Helyi gyülekezeteink útján 
biztosítunk ehhez nyomtatványt. Köszönjük a megtisztelı felajánlásokat!  

Az egyház technikai száma: 0626 KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ 
Az alapítvány adószáma: 18096954-1-43 KRISZTUS SZERETETE ALAPÍTVÁNY 

 

EGYHÁZUNK TERVEIBİL 
A KSZE Alapítvány számlájára beérkezı pénz maradéktalanul kiosztásra kerül. A befolyt 

teljes összeg évrıl-évre a szegények részére kerül szétosztásra, mert ez a pénzösszeg erre 
hivatott. És még többet is szét lehetne osztani ebben a körben. Tudni kell, hogy az 
egyházunk elsıszámú feladata, elhívása nem a szegények felé történı szolgálat, hanem az 
Evangélium hirdetése, az evangelizálás, a betegekért való imádkozás. De ennek része, hogy 
támogatja a rászorulókat. Az Alapítvány forrásán túlmenıen a befolyt tizedekbıl és 
adományokból is adnak a szegények részére. Fiatalok és tinik felé is számos 
elkötelezettsége van, mert az ı programjaikat, táborozásukat is szeretné támogatni.  

A televíziós szolgálat is költséges. De igazán örvendetes hír, hogy az egész világon 
elérhetı az internetes adásunk is, amivel kapcsolatban szintén költségek merülnek fel. 
Jelenleg az internet tévé bevezetése van folyamatban, az ehhez szükséges 
berendezések már rendelkezésre állnak. Egyházunk nem akar elterelıdni a fı céltól, az 
evangelizációtól. Ez a legfontosabb az Úrnak az utolsó napokban. Ezek az utolsó napok, 
amiben most vagyunk. Ahogy a központi istentiszteleten teszik, úgy te is képes vagy 
embereket az Úrhoz vezetni! Addig kell az üdvösségi imát gyakorolnod, míg a végén 
könnyedén folyik elı a szívedbıl. És akkor észre fogod venni, hogy az Úr angyalai is 
együtt munkálkodnak majd veled, és eléd hozzák az üdvösségre szomjúhozókat.  
 

SZOLGÁLATUNK TERVEIBİL 
A ’98-ban indult szolgálatunk 2004 óta — a jelenlegi két gyülekezeten túlmenıen — 

kiterjed a világhálóra, amelyet a kontinensen túlról is látogatnak. A Békevár webkikötı 
internetes oldalunkat az elmúlt évben huszonhétezren látogatták meg, a levelezılistánkról 
pedig naponta számos helyre eljut a szellemi táplálék. Mindehhez megbízható technikai 
háttérre van szükség, ezért bıvíteni szándékszunk a számítógépparkunkat, biztosítani egy 
digitális fényképezıgépet és elıszólítani a gépkocsi fenntartási költségeit. Fejleszteni kívánjuk 
a számunkra fizetıssé vált Házasságtan weboldalunkat is. Hitben hálát adunk Istennek, hogy İ 
mellénk állítja azokat, akik áldást nyernek szolgálatunkból és támogatásukat élvezve, együtt 
építhetjük az İ királyságát! Jézus nevében hitünket kiárasztjuk abban, hogy a szolgáló 
angyalok behozzák a szolgálatunk mőködtetéséhez szükséges anyagi fedezetet! Ámen. 
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VETÉS — ARATÁS 


