RÖVID KERESZTÉNY HÍREK
Dégi szülinap
Anyagtorlódás miatt csak most tudjuk
közreadni a dégi gyülekezet 11 éves, januári
születésnapjáról szóló hírt. Az ünnepi istentiszteleten és az azt követı szeretetvendégségen
számos alapító tag is jelen volt.
Esküvı kiállítás
Dicsıség Istennek, İ megy elıttünk, és
ajtók sokaságát nyitja meg! Február 21-én a
siófoki Esküvı kiállításra hívták meg Bor
Ferenc lelkipásztort. Oly nagy hatást tett a
szervezıkre az igei alapokon nyugvó esketési
szertartásunk szövege, hogy felkérték ıt arra, az ünnepi megnyitón mondjon egy
rövid beszédet, és áldja meg a jelenlevı vállalkozókat és látogatókat. Így
hirdettetett az Evangélium, és Krisztus elfogadásának szükségessége.
Evangelizáció Szántódon
Március 22-én 16 órakor Szántódon a faluházban Lihor József evangélista imádkozik
a betegekért, akit az Úr eddig is kiemelkedıen használt a gyógyító munkában.
Gazdasági válság?
„Hallottam errıl a recesszió dologról, de úgy döntöttem, nem veszek részt
benne.” – nyilatkozta Sam Walton, a világ legnagyobb vállalatának, a Wal-Mart
cégnek az alapítója. Egy válság idején két dolgot tehet egy hívı: a láthatókra
tekintve helytelenül összehúzza a nadrágszíját, vagy nem nyúl a derékövéhez,
hanem az ellátása forrására, Istenére nézve továbbra is hitben jár, mert úgy dönt,
hogy nem vesz részt a krízisben. A döntés a tiéd!
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TUDOMÁNYOSAN BEBIZONYÍTVA
A bibliai hit gyógyít!
E témakörben az Egyesült Államokban végeztek egy másfél évtizedes
kutatást, amelynek eredményét a Psychology and Health orvosi folyóirat
közölte. A hosszú távú – heves vitáktól sem mentes – kutatással azt kívánták
bizonyítani, hogy a bibliai hit, és annak gyakorlása pozitív hatással van az
ember szervezetére, egészségére. Az 1992-ben indult vizsgálódás oly
széleskörő volt, hogy azt közel százezer önkéntes ember bevonásával végezték.
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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 17.45
Krisztus Szeretete Egyház: www.ksze.org – Hálózat TV adásai: vasárnap 9.30 és hétfı 0.30
Az ÖRÖMHÍRMONDÓ a gyülekezeti munka céljaira készült, korlátozott példányszámban.
A lap ingyenes, amelyet a hívık tetszésük szerint sokszorosíthatnak és terjeszthetnek.
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
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Negyvenöt egészségügyi intézményben 93.675 önkéntes, 50 és 79 év
közötti hölgy életét vizsgálták, illetve figyelték tizenöt éven keresztül.
Segítségükkel számtalan tesztet is elvégeztek. Az eredményeket több szempont
és összefüggés alapján vizsgálták. A kérdıíveken szereplı számos kérdés
között megtalálható volt: „Rendszeresen jár istentiszteletre?” Már ettıl is elállt
a világ és a tudomány lélegzete, az eredménytıl pedig még inkább.
A vizsgálódás eredményébıl egyértelmően kiderült, hogy az isteni fajta
hitüket rendszeresen gyakorlók, és hetente legalább egy istentiszteletet
látogatók között sokkal kevesebb volt a súlyos betegségek aránya, mint
azoknál, akik nem alapozták meg a hitüket Isten Igéjével. A hívıknek
magasabb volt az életkoruk, és sokkal jobb egészségnek örvendtek. Ha
megbetegedtek, könnyebben gyógyultak, és sokkal magasabbak voltak a
túlélési esélyeik. Az adatok elemzésekor egy szenzációs felfedezést tettek: a
már heti egy istentiszteleten való részvétel is 20%-al növeli az életkort.
Kérjük, add tovább lapunkat, hogy áldás lehess mások számára!
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A tanulmány rávilágított arra, hogy a vizsgált személyek egészségi állapota és
a bibliai hit gyakorlása között szoros összefüggés áll fenn. Az Ige cselekvıinek
sokkal jobbak voltak az életkilátásai azon társaikkal szemben, akik nem ápolták
kapcsolatukat Istennel. Egyértelmően kimutatták, hogy az istentiszteleten
résztvevık nyugodtabbak, sıt náluk csökkentek a stressz okozta káros hatások
is. Rájuk még jellemzı az is, hogy egészségesebb életvitelt folytatnak. Ezzel e
kutatással a tudomány egyértelmően bebizonyította, hogy a bibliai hit
gyakorlásának egészségmegırzı szerepe van.
Csak bízhatunk abban, hogy ennek tudatában mind többen fognak Isten
felé fordulni. Az İ jóságát és végtelen szeretetét megismerve pedig behívják
az életükbe, és elfogadják Krisztust személyes Uruknak, Megváltójuknak és
Gyógyítójuknak. S amikor Jézus a szívükbe költözik, ık attól a pillanattól
kezdve új emberré válnak.
A fentiek szemléltetésére álljon itt egy konkrét példa Kenneth E. Hagin
tiszteletes Megváltás a betegségbıl, a szegénységbıl és a szellemi halálból
címő könyvébıl. Az 1900-as évek elején Dr. Lilien B. Yeomans sebész egy „hit
otthont” hozott létre. Ott, az orvostudomány számára menthetetlennek vélt
betegeknek negyven évig hirdette az Evangéliumot. Egy tüdıbajos
asszonynak az utolsó órái voltak már csak hátra. Morfiumot kellett volna
kapnia, de e helyett a doktornı két órán át olvasta fel neki a Bibliából a
gyógyulásról szóló Igéket (5Mózes 28,1–14. Galata 3,13). A doktornı
‘Evangélium-tablettát’ rendelt betegének, hogy felépítse benne a bibliai hitet.
A Példabeszédek 4,20 igeversében az eredeti héber szöveg az Igét
orvosságnak nevezi! Isten Igéje élet és egészség a te számodra is, ha
kitartóan, kellı ideig és megfelelı mennyiségben azt magadhoz veszed. Így
minden igei megvallás – azaz Isten ígéretének elimádkozása magunkra
vonatkoztatva – egy ‘Evangélium-tabletta’. A gyógyszer is csak akkor hat,
ha beveszik. Az Ige is csak akkor tud mőködésbe lépni, ha hittel befogadjuk,
majd kimondjuk. Ennek alapján az orvos utasította a haldoklót, hogy minden
éber pillanatában ismételgesse: Az 5Mózes 28 alapján a tüdıbaj a
törvény átka. De Krisztus a Galata 3,13 szerint megváltott engem a
törvény átkától. Ezért többé nincs tuberkulózisom!
A beteg másnap közölte, hogy több mint ezerszer elmondta, de nem érti,
mit jelent. A doktornı újabb Igéket olvasott neki, és kérte, hogy továbbra is
ismételgesse a fentieket. A harmadik napon a beteg megértést kapott a
szívében, és – az addig haldokló – az emeletrıl lefutva hangosan kiáltozta:
Krisztus megváltott engem a törvény átkától, ezért nincs tüdıbajom! Most
már elmúlt! A hívı orvos felismerte, hogy a szívbe (azaz a szellemünkbe,
ami a belsı emberünk) az elmén keresztül vezet az út. Az asszony addig
mondogatta az igei megvallást, míg végül a bibliai igazság a szívébe íródott.
Akinek gyógyulásra van szüksége, vegye ezeket a megvallásokat, és
helyettesítse be azt a tünetet, amibıl szeretne meggyógyulni. Az Úr
dicsıségére, gyógyíthatatlannak vélt betegségbıl is felépültek már sokan,
mert Istennél nincs lehetetlen!
Bor Ferenc
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BIZONYSÁGOK AZ ÚR TERMÉSZETFELETTI MUNKÁJÁRÓL
JÉZUS KRISZTUSBAN MA IS VAN GYÓGYULÁS!
Kedves Olvasó! Ezeket a tanúbizonyságokat Isten dicsıségére tesszük
közzé, hiszen mindezt İ végezte egyszülött Fia, Jézus Krisztus által.
Irma bizonysága – Ságvár, 2009-02-26
Drága Testvéreim! 1998 októberében elkezdtem napi rendszerességgel foglalkozni a
Bibliával és megismertem Jézus hatalmát az életem felett. Megkértem a mennyei
Atyát, hogy szabadítson meg a cigaretta fogságától, mert huszonnyolc éven át
dohányoztam. Dicsıség Istennek, az imakérésem meghallgatásra talált! 2000.
november 8-án teljesen szabad lettem e függıségtıl! Akkoriban évente
rendszeresen jártam nıgyógyászati szőrıvizsgálatra. 2001-ben méhdaganatot
állapítottak meg, és orvosaim javasolták, szánjam rá magam a mőtétre. Húztamhalasztottam a beavatkozást, mert bíztam az Úrban, hogy İ meggyógyít. Ismertem
az Igét: Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz! (Zsid. 13,8) Ha
tehát Jézus nem változik, akkor İ ma is gyógyít, de jelenleg nem személyesen,
hanem az Ige által! Az Úr 2001 júniusában megmutatta a gyülekezeti „otthelyemet”. Azóta heti rendszerességgel minden alkalmon ott vagyok a ságvári
istentiszteleteken. Krisztus, az İ nagy kegyelmébıl, a hőségem jutalmaként
eltőntette a daganatot, az állandó fejfájást, a petefészek gyulladást, ami már
krónikussá vált. Az idegbecsípıdések sorozata, a csontfájdalmak már mind a múlté,
mert az Úr Jézus meggyógyított! Dicsıség Neki a természetfeletti szabadításáért!
Köszönöm az Úrnak a pásztoraink – Bor Ferenc és Ágnes – hőséges, odaadó szívét,
hogy az igei utat és a Szent Szellem vezetését követve mi, a nyáj tagjai is fel
tudunk szellemben növekedni. Továbbá köszönjük az Úrnak Jim Sanders és
Erzsébet elöljáróink szolgálatát, engedelmes szívüket, akiknek biblia-tanításai által
megnyílnak értelmünk szemei. Dicsıség az Atyának, hogy egyházunk vezetıjét İ a
hazánkba vezérelte, és általa eljutott hozzánk az Ige világossága és igazsága, amely
szabadulást hozott igen sok ember számára. Ámen
Ferenc bizonysága – Szántód, 2009-03-07
Az Úr Jézus szent oltalmáról szóló bizonyságomat szeretném megosztani veletek. A
családommal mi a tetıtérben lakunk, édesanyám a földszinten él. A konyhájában ı
gázpalackos tőzhelyen süt-fız. Egyik alkalommal kifogyott a gáz. Az üres palackot
levette, s elkezdte törölgetni a tőzhely oldalát és a tömlıt. A gumicsı egyszeriben
lecsúszott a tőzhely csonkjáról és nagy megdöbbenésére az a kezében maradt.
Engem hívott, hogy vizsgáljam meg a rendellenességet, és javítsam meg a hibát.
Hüledezve álltunk a tények elıtt, és hálát adtunk Istennek az İ természetfeletti
oltalmáért! Még belegondolni is szörnyő, hogy mi lett volna akkor, ha a teli gázpalack
tartalma a lecsúszó csı miatt kiömlik, és berobban! A következı kérdések
fogalmazódtak meg bennünk: Mi, vagy inkább ki tartotta addig – a meghúzott bilincs
ellenére – a tőzhely csonkjáról könnyedén lecsúszó tömlıt? Miért kellett a gumicsövet
édesanyámnak törölgetés gyanánt ‘ellenırizni’? Számunkra a válasz egyértelmő: az
Úr angyalai siettek a segítségünkre, és a Zsoltár 91 és a tizedfizetık joga alapján
élvezhettük mennyei Atyánk szent védelmét. A szellemembıl ismét feljött az
egyházunk vezetıje által szólt prófécia: „el vagytok pecsételve a Zsoltár 91-el!” Hála
és dicsıség a hatalmas Istenünknek, hogy megóvott minket az ördög cselvetésétıl!
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