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KERESZTÉNY HÍREK  
 

Oklevél — A KSZE 2012-ben továbbra is bejegyzett és elismert tagja a Nemzetközi 
Gyülekezetek és Szolgálók Teljesevangéliumi Közössége szervezetnek. Az errıl szóló 
oklevél megtekinthetı a következı linken: www.ksze.org > Aktuális > Újdonságok 

 

Evangelizáció — December 4. vasárnap, 15 óra – 
Siófok, MÁV oktató, Fı u. 117. – Varga István 

 

Ruhabörze — A Békevár Egyesület elsı alkalommal 
október 30-ára hirdetett ruhabörzét Ságvár lakossága 
részére, amelyen várakozásunkon felül nagy volt az 
érdeklıdés. Köszönjük a nagy mennyiségő ruha és lábbeli 
felajánlását. A megmaradt holmikat a Családsegítı 
Szolgálatnak adtuk át további hasznosításra.  

 

Marcali — Jim Sanders október 21-én Marcaliban, a 
Mővelıdési Házban tartott gyógyító összejövetelt. 
Elsıként a rákbetegségre hozta mőködésbe Isten a 
gyógyító kenetet. Számos területen került sor a 
kézrátételes imádságra a hívek felépüléséért, közülük a 
helyszínen többen is bizonyságot tettek a bibliai 
gyógyulásukról. A regionális összejövetelen a ságvári 
gyülekezet is képviseltette magát. 

 

Ságvár — A Békevár Egyesület meghívott vendége november 
6-án Gyırbıl érkezett a ságvári Mővelıdési Házba. Csidei Katalin 
szolgálatát nagy érdeklıdés kísérte. Az Isteni befektetés címő 
tanítás elısegítette, hogy a hallgatóság növekedjen az igazság 
ismeretében és gyarapodjon. Az imádkozás során epilepsziából 
nyert gyógyulást az az asszony, aki elıször járt közöttünk. Az Úr 
kegyelme megszabadította ıt, mert Isten kifejezett akarata az, 
hogy mindannyian egészségben és jómódban éljünk! 
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KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2011. november 

 

1.  KICSODA JÉZUS? 
 

Jézus az örökkévaló Isten Fia… a Békesség Fejedelme… 
a Fényes Hajnalcsillag… a Völgyek Lilioma… Sáron 
Rózsája… az Élet Forrása… és a Méz a kısziklában. 

Advent küszöbén ma is idıszerő Oral Roberts 1950-es 
évekbıl származó igei válasza a neki feltett kérdésre: 
„Kérem, mondja meg nekem, milyen ember ez a 
Jézus?” Erre a prédikátor a következıket válaszolta: 

ELİSZÖR — Jézus Krisztus az emberek — szellemének, 
lelkének és testének — hatalmas szerelmese. A Biblia azt 
mondja, hogy Jézus már az elıtt szeretett minket, mielıtt mi 
szerettük İt. (Ef. 1,4) Saját életét, vérét ontotta ki azért, hogy 
bebizonyítsa, İ a mi lényünk nagy szerelmese. (Ján. 3,16-17) Hogy 
bebizonyítsa szeretetét irántunk, kifizette értünk az árat: felvette magára és elhordozta a 
kereszten a mi betegségeinket, erıtlenségeinket és fájdalmainkat. (Mát. 8,17) 

MÁSODSZOR — Jézus Krisztus az áldások nagy osztója, s nem visszatartója. Mit mond 
az Írás? „Hit nélkül lehetetlen neki tetszeni, mert… megjutalmazza azokat, akik 
szorgalmasan keresik İt.” (Zsid. 11,6 KJV) Jézus az áldások adója. Személyre szabott 
áldásait nem válogatás nélkül, találomra osztja. Ha Jézus személyes áldását szeretnéd, 
saját magadnak kell keresned İt, mert az áldását az kapja, aki szorgalmasan keresi.  

HARMADSZOR — Krisztus maga minden hatalom és erı. Nem csupán a hatalom 
egy töredéke, hanem olyan óriási hatalom, amirıl sohasem álmodtunk. Jézus mondta: 
„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” (Mát. 28,18) És İ kész rá, hogy 
bemutassa ezt az erıt, amikor szükséges, azzal a feltétellel, hogy mi hiszünk a 
csodatevı erejében, szeretjük İt a szívünkkel, és az életünket az İ akaratához 
igazítjuk. Én személy szerint már megtapasztaltam Istennek ezt a hatalmas erejét. 

Látom, amint Krisztus ereje megváltoztatja az emberek életét, felemeli ıket a 
pokolból egészen a mennyig, a legmélyebb szomorúságból a legfényesebb örömbe. 
Látom az İ erejét, amint elpusztítja a betegségeket és fájdalmakat, a testeket éppé 
teszi és az elméket erıssé és tisztává. Látom, ahogy Isten ereje legyızi a félelmet az 
emberek életében, és békességet ad a léleknek. Igen, én tudom, hogy Jézus Krisztus 
maga minden hatalom, nem csak egy részlete! 

Halálos beteg voltam tuberkulózissal, és semmi sem volt képes változtatni a 
betegségemen, semmi más, csupán Isten természetfeletti ereje. A hitem alapján egy 
pillanat törtrésze alatt megtette értem azt, amire a földi erı, hatalom képtelen volt. 

NEGYEDSZER — İ a hatalmas Építész, aki elment, hogy helyet készítsen nekünk. A 
názáreti Ács most az örökkévalóság Építésze. A kezek, amelyek a kalapácsot fogták…, 
amelyek az ökör jármát készítették…, amelyek házakat emeltek Názáretben… most az 
örökkévaló Építész kezei. Szeretnék rámutatni arra, hogy Krisztus egy személyre szabott 
helyet készít most azoknak, akik szeretik és szolgálják İt. Házat épít odafent minden 
egyes szeretı és hőséges gyermekének. (Ján. 14,2)          Folytatjuk!  

 

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, hétfı 17.45 (a templom felıli bejárat) 
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! 

 

Jézus a Messiás — a Felkent! 
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MI A SZEKTA? 
 

„Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a 
jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a 
világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserőt 
édessé, s az édest keserővé!” — Ésaiás 5,20 

Sokan nyomják rá másokra a ‘szektás’ bélyeget 
úgy, hogy legtöbbször még a szó jelentésével 
sincsenek tisztában. Az európai országok közül 
különösképpen hazánkban elıszeretettel használják 
ezt. Az ilyen fajta megnyilvánulás a minimális 
bibliai ismeret hiányát is tükrözi. Tény, hogy a 
szekta szónak a nyelvünkben meglehetısen terhelt 

és negatív jelentése van, ami sok esetben eleve elıítéletet is szül.  
Az egész világon a közvélemény által általánosan elfogadott, hogy szektának a 

romboló, vallási alapon nyugvó közösségeket hívják. Károsnak nevezhetı dióhéjban 
az, amely Jézustól elfordítja, míg építınek tekinthetı az, amely Hozzá vezeti az 
embereket. A szekta egy másik ismérve: belépni könnyen lehet, de kilépni szinte 
lehetetlen. Az EU-ban létezik a szekták vizsgálatával megbízott ombudsman.  

A hétköznapi szóhasználatban a szekta szó olyan (vallási vagy társadalmi) csoportra 
utal, amely törvénybe ütközı, illetve a társadalom jelentıs részét érintıen szélsıségesen 
romboló nézeteket vall és folytat. Például: kilépett tagok zaklatása, felbujtás 
öngyilkosságra, megfosztás a javaiktól, stb. Valójában az ördög munkája mindaz, ami az 
embereket korlátozza, kötésben tartja, bebörtönzi. Az értékvesztett és iránytévesztett 
korunkban nem árt az óvatosság, tehát alaposan nézzük meg, hová is csatlakozunk!  

Nem csoda, hogy a ‘szekta’ szó köznapi értelemben vett használata bántó, és 
senki sem örül annak, ha ‘leszektázzák’. Fontos leszögezni, hogy csak azért, mert 
valaki erısen hisz valamiben, vagy mert az átlagnál elkötelezettebben éli meg azt, 
amiben hisz, nem okvetlenül ‘szektás’ és a közössége sem feltétlenül ‘szekta’.  

Akik felelıtlenül megbélyegeznek más keresztényeket, nem is gondolják, hogy 
valójában Jézus vérét kritizálják, amely a szellemi újjászületéskor tisztára mosta ıket. 
Nem szabadna figyelmen kívül hagyni, hogy Isten a felkent szolgálóit mindenképp megvédi!  

Aki szavaival vagy tetteivel mégis bántalmazná ıket, az saját magát helyezi átok alá. 
(Zsolt. 89,21-24) A Biblia világosan int, hogy látszat után ne ítéljünk meg másokat, mert 
az nem a mi feladatunk, s annak komoly következményei lesznek ránk nézve is. (Mát. 7,1) 

Eredetileg ez a napjainkban sértı szó egyszerően csak ‘felekezetet’ illetve 
‘irányzatot’ jelentett. Josephus Flavius például használta ezt A zsidó háború c. mővében, 
a zsidó vallás három irányzatának (farizeus, szadduceus, esszénus) megnevezésére. A ma 
használatos értelemben azonban a kereszténységen belüli felekezetek akkor sem 
számítanak szektának, ha nagyon kicsik. Egy ‘kisegyház’ tehát nem automatikusan szekta! 

A ‘haireszisz’ görög szó (Strong száma: G139) az idık során több jelentéssel bírt. 
A korai egyházban pozitív értelemben használták Jézus követıire. Akkori jelentése: 
vallási irányzat, csoport, törekvés. Ugyanennek a ‘haireszisz’ szónak a késıbbi 
értelmezése: eretnek. De sajnos helytelen fordítás következtében az Újszövetségben 
kilenc esetben elıforduló ‘haireszisz’ görög szót több esetben szektaként fordították 
latinra (pl. Csel. 24,14). Manapság tehát a szekta szó negatív használata pontatlan, 
hiszen eredetileg teljesen más jelentéssel bírt.   

Az eretnek szó jelentése: a hivatalos egyházi tanítással ellenkezı. Hogy mi is 
tekintendı hivatalos tannak? Szegletkınek az eredeti és teljes Evangéliumot tekintsük és 
semmiképp sem az isteni alapelvekkel ellentétes tradíciókat, dogmákat! A szakadást és a 
botránkozásokat sokkal inkább azok okozzák napjainkban is, akik nem Krisztust követik.  

A vallásos szellemiség által uralt emberek ma is éppúgy veszélyesnek tartják 
Jézus tanait, mint két évezrede, ezért ık látatlanul is hamar megbélyegzik az 
újprotestáns közösségeket. De egy demokratikus társadalomban nem lenne szabad 
használni egy ilyen sértı teológiai fogalmat!  

Az Írások ‘haireszisznak’ nevezik a szadduceusokat (Csel. 5,17), a farizeusokat 
(Csel. 15,5) és a nazarénusokat (Csel. 24,5), ık pedig a korai egyház követıit. Pál 
azonban visszautasítja ezt a jelzıt: „… én aszerint az út szerint, melyet eretnekségnek 
(haireszisz) mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint aki hiszek 
mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva.” (Csel. 24,14)  

Itt Pál megadja a ‘haireszisz’ (eretnekség, szekta) fogalmának a negatív 
meghatározását is. Védıbeszédében arra hivatkozik, hogy a tanítás, melyet hirdet, nem 
eretnekség (szekta), mert az ószövetségi törvények ezt készítették elı, s a próféták errıl 
jövendöltek. Valójában akkor lenne ı ‘szektás’, ha a Szentírás egyes részeit megtagadná. 
Ez a meghatározás lett késıbb a szekta, az eretnekség (herezis) definíciója.   

Ezzel szemben a pünkösdi–karizmatikus megújulás a kereszténység történelmének egyik 
legnagyobb hatású mozgalma, amelyet A kereszténység története címő független könyv 
(Budapest, 1996) így határoz meg: „A pünkösdizmus nem felekezet vagy protestáns szekta. 
Valójában a kereszténység negyedik fı ágát képviseli — az ortodoxiával, a római 
katolicizmussal és a protestantizmussal együtt.” İk az újjászületett, Szellemmel teljes hívık. 

Hogy valójában hogyan ismerhetı fel a szekta? Jézus maga adja meg a választ erre a 
kérdésre: ‘gyümölcsérıl’ ismerhetjük fel a pusztító vagy az építı közösségeket. (Luk. 
6,44) Ahol a hamisítatlan és hiánytalan Evangélium hirdetését jelek, csodák, fejlıdés és 
gyógyulás követik — mint többek között nálunk is —, az jó hely, mert ott egyértelmően 
Isten természetfeletti ereje nyilvánul meg, szabadulást hozva a jelenlevıkre. -bf- 

 

PÁSZTORRA VAN SZÜKSÉGÜNK! 
 
 

„És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és 
legeltetnek tudománnyal és értelemmel.” — Jeremiás 3,15 

„Sokszor térdre kényszerített az a nyomasztó tudat, hogy 
máshová nem fordulhatok. Minden bölcsességem elégtelennek 
tőnt olyankor.” — jegyezte le Abraham Lincoln. 

Idınként mindannyian érzünk így. Azért van ez, mert mind 
juhok vagyunk, akiknek pásztorra van szükségük. (Zsolt. 100,3) 
Isten minden teremtménye közül a juhok azok, akik a 
legkevésbé képesek magukról gondoskodni. Nincs irányérzékük: 
lezuhannak a szikláról, beleesnek a folyóba és életüket vesztik. 
Védtelenek: nincsenek karmaik, amelyekkel harcolhatnának, 
nem tudnak gyorsan futni, vagy felmászni egy fa biztonságába. 
Piszkosak: a kutyák és a macskák tisztálkodnak, de ha egy birka 
koszos lesz, olyan is marad. Erre mondhatod: „Nem igazán 
tetszik, hogy birkához hasonlítanak!” (Ján. 10,1-9)  

Elérted már az érett szellemi kort? Gyakorlod a Krisztusban kapott hatalmadat? Az 
áldások teljességében jársz? Betöltötted az elhívásodat? Nem? Nos, akkor nagyon úgy 
tőnik, hogy pásztorra van szükséged, aki terelget, gondoz, táplál és óv! Ezt fogalmazza 
meg oly gyönyörőségesen az Ésaiás 40,11 verse: „Mint pásztor, nyáját úgy terelgeti, 
karjára győjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. „Ha még 
nem találtad meg a gyülekezeti helyedet, így imádkozz: „Pásztorra van szükségem, ezért 
kérlek Uram, vezess el engem abba az igei felekezetbe, amelyet a számomra készítettél!” 

Az Úr Jézus hívta életre a gyülekezeteket, hogy ott közösségben lehessünk Vele és 
felnövekedhessünk az isteni elhívásunk betöltésére. (Zsid. 10,25) A Gyülekezet egy szeretı 
család, amely közelebb visz másokhoz és megáldja a környezetedet; odaadja a hit hálóját 
és megtanít halászni; a jelek, csodák és az erık izgalmas tárháza, amely ablak a mennyre.  

A gyülekezetbe járás nem idı, hanem csupán egy szívbéli döntés kérdése! Számodra 
van-e fontosabb Jézusnál? A kegyelem egyedül azon a helyen biztosított a részedre, amelyik 
közösségbe az Úr elplántált. Nagy szellemi igazság: aki marad, az halad, aki kimarad, az 
lemarad! Az Úr Jézus visszajövetele igen közeli, lehet, elıbb találkozunk Vele, mint 
gondolnánk. Engedelmeskedjünk hát a Szavának, keresve az İ tökéletes akaratát az 
életünkre! Bıvebben errıl: http://www.freeweb.hu/bekevar/miert_jarunk.htm    
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