RÖVID KERESZTÉNY HÍREK
Prófécia — Budapest, Konferencia Központ, 2009-06-21
Hálát adunk neked Uram! Amit az ördög szán nekünk, azt nem akarjuk és
visszautasítjuk. Amit az Úr akar nekünk, azt elfogadjuk, befogadjuk, és az valóságba
jön az életünkben. Áldások jönnek! Megtörjük és megkötjük az ördögöt a Szent
Szellem erejével. Kiárasztjuk a Szent Szellem áldásait az életetek felett. Új
munkahelyek jönnek Atyám, új megélhetési források jönnek. Gyógyulás, egészség jön
hozzátok, szent egészség jön hozzátok. Állandóan szent egészségben élhettek, a
testek megújulnak. Megújulnak a testek a Szent Szellem hatalmas megújító ereje
által. A védelem, az oltalom, a megırzés, a megóvás, a szent védettség a mi
osztályrészünk, a Szent Szellem által. A Jézus nevében! Ámen!
Interjú — Bill Kaiser bibliatanító 2009 májusában szolgált hazánkban. A vele készített
interjút június 28-án a Hálózat TV, Akinek sebeivel… c. adásában láthattuk:
„Jim Sanders pásztort még Texasban ismertem meg, a dallasi bibliaiskolában
tanítottam öt éven át. Szoros barátság alakult ki közöttünk, azóta is tartjuk a
kapcsolatot. Itt az egyházban évrıl évre erısebben érzıdik Isten jelenléte, valamint a
Szent Szellem kenete is igen erıteljes. Úgy érezzük, hogy a közösség munkája által
egy hatalmas ébredés, kiáradás jön az Önök országára. Ébredések vannak mindenfelé,
de azt hiszem, hogy Magyarország az élenjárók közé tartozik. Ugyan nem ismerem a
világ összes gyülekezetét, de sokat igen, ezért van összehasonlítási alapom. Ez egy
gyönyörő, csodálatos ország. Amikor városról, városra utazunk szívesen gyönyörködöm
a változatos, szép vidékben.”
Egy bibliai ígéret a kánikula idejére — Napszúrás ellen a Zsoltárok 121,6–8 igeverseit
használhatod hitmegvallásaidban: A nap nem éget meg engem, az Úr megóv minden
bajtól, vigyáz életemre, megıriz jártamban-keltemben mindenkor. Ámen!

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 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!

4

E g y óg yu l ás o k is biz o ny ít j á k, hog y J ézu s é l !

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE dégi és ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2009. július

I. CSALÁDI NAP
Elsı alkalommal került megrendezésre az I. Családi Nap a KSZE szervezésében, július
19-edikén, Budapesten. Az Ifi szolgálat vezetıje, Bálint Csilla szervezte e rendezvényt az
Úr indíttatására, amelyre elsısorban a 3-10 éves gyerekeket és szüleiket invitálták.
Délelıtt – amíg a felnıttek a központi istentiszteleten voltak – a gyermekek sok játékkal
tarkított összejövetelen és a gyülekezetbe járást megszerettetı foglalkozásokon vettek
részt. A közös ebédet követıen – az Úr kegyelmébıl – Bor Ferenc tanított a családi élettel
és gyermekneveléssel kapcsolatosan, amelybıl az alábbiakban adunk közre egy rövid
betekintést. Délután a családok Tordasra látogattak el, ahol a gyönyörő környezet és a
sok érdekesség között egy kis vadaspark is várta a buszos kiránduló csapatot. Eközben a
szülık között közösség- és barátságépítı beszélgetésekre is sor került.
Az élet különéletük végéig sikerebözı
területeinek
sek, boldogok és álmőködtetése csak a
dottak lehessenek. A
Bibliából tanulható
keresztényeknek töbmeg helyesen. Ilyen
bek között tudniuk
többek
között
a
kellene, hogy mit
család témaköre is.
mond a Biblia a szeAz élet leghosszabb
retetrıl, az életvitel’utazása’ a házasrıl, az otthonról, a
ság, amelyre fel kelházasságról, a családlene készülniük az
ról, a gyermekneveembereknek, hogy az
lésrıl.
éle- A Somogyi Hírlap 2005-ben megjelent – nagy igazságot hordozó – cikkének ihletésére
született meg az I. Családi Nap tanításának címe: „Tanítani kellene a családi életet”.

Sajnos nincsen mindenkinek kellı megértése arról, hogy a bibliai alapokon álló
frigy és család egysége milyen hatalmas áldást képvisel. Egy romokban heverı
házasságból ugyanis hiányzik az Úr jelenléte:
- Ahol együtt vannak ugyan a házastársak, de nincs közöttük egység, ott nem lehet az
Úr áldása sem jelen. (Zsolt. 133,1–3)
- Kizárt dolog, hogy a szülık a civódások közepette szellemileg növekedjenek.
- A megsebzett szívek bezárulhatnak Isten felé, és emiatt nem hallanak Tıle, ennél fogva
pedig nem tudják követni a Szent Szellem vezetését, s így útmutatás nélkül maradnak.
- Ahol a házaspárok nem szeretetben járnak egymással, azoknak a hitük sem fog
mőködni. A hit ugyanis csak a szeretet által képes munkálkodni. (Gal. 5,6) Hit
nélkül márpedig semmit nem tudnak elvenni Isten ígéreteibıl, gazdag áldásaiból.
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Isten nem a zőrzavar Istene, Nála mindig rendben mőködik minden. (1Kor. 14,33)
Ezért a keresztények otthonában is isteni rendnek kellene lennie. Ebbıl a
szemszögbıl már érthetı, hogy miért olyan égetıen fontos foglalkozni a házasság
témakörével a családi élet és gyermeknevelés kapcsán is. Elıször a házasságoknak kell
rendben lennie, hogy a szülık alkalmasak legyenek a gyermeknevelésre. Minden
gyermeknek alapvetı joga, hogy szeretetteljes családi légkörben nevelkedhessen fel.
A tanítás során nem törvények sokaságával szembesültek a hallgatók, hanem megismerték Isten szeretetét és a párválasztásra, házasságra, családra vonatkozó tervét is. Ha
kiegyensúlyozott házasságra és szeretetteljes családi légkörre vágyakozik az ember, akkor
a bibliai alapelvekre kell építenie az életét. A boldog és harmonikus házasság teszi
életerıssé a családot, s erre a szilárd pillérre épül az egészséges társadalom. Az erkölcsi
normák ismerete és megtartása jobbá teszi az embereket és a világunkat, amelyben élünk.
A gyermekeknek nevelésre van szükségük, mégpedig bibliai elvek alapján. (Péld.
29,15) A gyermeknevelés felelıssége a szülıké, amit nem háríthatnának át sem a
nagyszülıkre, sem az óvodára vagy az iskolára. Hogy a szülık a jézusi úton járjanak és
a gyermeküket is azon terelgessék, az egyáltalán nem vallási kérdés vagy törvények
alkalmazása, hanem bibliai alapelvek követése. A bibliai nevelés idınként dorgálással
jár. A szülı ilyenkor szeretetbıl int, hogy megóvja csemetéjét a bajtól. (Péld. 3,12) A
világban élık is igyekeznek a legjobbat adni gyermekeiknek. Mi, keresztények a
legeslegjobbat akkor tesszük, ha gyermekeink már kiskoruktól kezdve rendszeresen
hallanak tılünk Jézusról. A szülık élete, házassága, szeretete példaértékő a gyermek
számára. A példamutatás még a nevelı szavaknál is hatásosabb. Viszont a szigorú
szabályok megkövetelése éket ver a kapcsolatokba, és képmutatást válthat ki. A
szülık felelıssége, hogy gyermekük idejében lehetıséget kapjon Jézus megismerésére
és elfogadására, az üdvösség elnyerésére!
A Családi Nap tanítása meghallgatható: www.hazassagtan.extra.hu
Házasság–család témájú tanítások győjteménye: www.bekevar.fw.hu

EVANGELIZÁCIÓS HÍREK
A következı összejövetelekre várunk téged, szeretteidet és barátaidat együtt:
- Zamárdi szabadstrand, Bácskai utcai zenepavilon, július 23., csütörtök 18:00-23:00
Az KSZE Ifi szolgálata tart zenés evangelizációs alkalmat a Balaton partján.
- Szántód, Közösségi Ház, augusztus 2., vasárnap 16:00 – Lihor József evangélista;
– Jézus Koncert – Budapest, Petıfi Csarnok, augusztus 8., szombat 11:00
Dicsıítés, játszóház, gyermek-programok díjmentesen. – Info: www.ksze.org
- Ságvár, Általános Iskola, augusztus 30., vasárnap 14:00 – Varga István evangélista;
- Dég, Általános Iskola, augusztus 30., vasárnap 17:30 – Varga István evangélista.
Mindegyik összejövetelen adott lesz az imádság és a gyógyulás lehetısége is!
Siófokon jártunk
A dégi és a ságvári gyülekezet ellátogatott a
június 27-én, Siófokon tartott evangelizációs
alkalomra, amelyen Varga István evangélista
szolgált a megjelentek felé. Ezen a szombat
délutánon a balatoni kisvárosban új életek
születtek és a kézrátételes imádság révén
gyógyulások, szabadulások történtek.
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BIZONYSÁGOK AZ ÚR TERMÉSZETFELETTI MUNKÁJÁRÓL
JÉZUS KRISZTUSBAN MA IS VAN GYÓGYULÁS!
Tímea bizonysága — Ságvár, 2009-07-01
Kedves Testvéreim az Úrban! Minden csütörtökön
igyekszem odaérni a ságvári gyülekezetbe, de a bolti eladói
munkám miatt ez nem minden esetben sikerül. Így történt ez
június 18-án, csütörtökön is. Hat óráig dolgoztam, és siettem
haza, hogy gyorsan átöltözzem, majd utána igyekezzek a
gyülekezetbe. De éppen mielıtt hazaértem volna, történt
velem egy kis baleset. Nem figyeltem fel az utcánkban egy
apró gödörre; véletlenül beleléptem, megbicsaklott a lábam és térdre estem. A
családom ezt éppen meglátta, és ijedten kérdezték, nem tört-e el a bokám vagy a
térdem? Felpattantam, s azt mondtam, hogy nekem nincs semmi bajom, Jézus
nevében, csak egy kicsit megütöttem a térdem. De ık ezt nem úgy látták, hogy
mindössze vérzik a térdem és sántítok. İk komolyabbnak vélték a dolgot.
Ugyan a gyülekezetbe aznap sajnos nem tudtam elmenni, de édesanyámmal egy
akaraton imádkoztunk az Atyához, Jézus nevében, hogy múljon el a duzzanat a
térdemrıl, és hogy minél elıbb jöjjön helyre a lábam. Hálát adok Istennek, mert
másnap reggelre nyoma sem volt a duzzanatnak, és nem is látszott már semmi. Reggel
már sántikálás nélkül mentem dolgozni. Dicsıség Istennek, İ mindig meghallgatja
imáinkat! Mindenbıl kiszabadít minket, csak kérni kell İt hittel, és semmit sem
kételkedve, hogy amit kértünk, az már megvan nekünk.
Ilona bizonysága — Nagyberény, 2009-07-06
Négy éve születtem újjá, amikor a Krisztusban való hitemrıl
megvallást tettem a Róma 10,9-10 igeversei alapján. 2005-ben voltam
utoljára gyülekezetben Ságváron, a szeptemberi evangelizációs
alkalmon, majd egy pesti istentiszteletre is eljutottam. Ezt követıen
kórházba kerültem, ahol a bal lábamat csontrák miatt térd felett
csonkolták. Mindezek ellenére megıriztem az Istenbe vetett hitemet,
folyamatosan és rendszeresen imádkoztam a kék imakönyvbıl.
A gyülekezetbe továbbra is vágytam, de mozgáskorlátozottságom miatt oda nem
juthattam el. A magányomat csökkentette a hittestvérek látogatása. Idıvel a
közösség hiánya fokozódott bennem, így a szívemet odaszántam Istennek. Eltökéltem,
hogy gyülekezetbe fogok járni, s ehhez kértem az Úr segítségét. Isten kegyelmes volt,
mert most pásztoraink útba ejtenek, amikor mennek a dégi alkalomra. Mivel engem is
magukkal visznek, a tanítások hallgatása által a hitem növekedést vett.
Hálát adok Istennek azért, hogy június 27-én, autós testvéreim segítségével
eljuthattam a siófoki evangelizációs alkalomra, ahol Varga István kézrátétellel
imádkozott értem. A gyógyító erıt hatalmas forróságként érzékeltem, s azóta
lényegesen csökkent a csonkolt lábamban a fájdalom. Bıséges a hálám a hatalmas
Istenünk felé, hogy az İ Fia elhordozta betegségeinket, fájdalmainkat!
Egyúttal Isten bıséges áldását kérem szeretı hittestvéreimre! Az Úr Jézus rajtuk
keresztül megajándékozott már könyvekkel, Bibliával és egyéb dolgokkal. Ezeknek is
nagyon örülök, de legjobban abban örvendezek, hogy gyülekezetbe járhatok! Minden
dicsıséget az Úr Jézusnak adok, mert İ olyan erıvel ajándékoz meg minden nap, hogy
70 évesen, egyedülállóként is teljesen ellátom magam, mert mindent el tudok végezni!
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