RÖVID KERESZTÉNY HÍREK
Az alábbi evangelizációs összejövetelekre várunk téged, szeretteidet, barátaidat:
— Ságvár, Általános Iskola, augusztus 30., vasárnap 14:00 – Varga István evangélista;
— Dég, Általános Iskola, augusztus 30., vasárnap 17:30 – Varga István evangélista.
Mindegyik alkalmon adott lesz az imádság és a gyógyulás lehetısége is!
Vendégségben — Augusztus elsı vasárnapján Lihor
József evangélista szántódi istentiszteletére
látogatott el a dégi és a ságvári gyülekezet. Isten
a gyógyítások ajándékainak mőködtetése által
több embert tett szabaddá a hitük és az İ
hatalmas kegyelme által. (Fotó a jobb oldalon.)
Köszönet Istennek — A keresztény életvitel
szerves részévé kellene válnia a hálaadásnak,
ahogyan ez látható is a következı élethelyzetben.
Mint a médiából ismeretes, a Magyar Nagydíj
idımérı futamán súlyos fejsérülést szenvedett
Felipe Massa Forma1-es pilóta. Felesége, Rafaela
nyilatkozatában az Úrnak hálát adva elismerte,
hogy férjét mindenekfelett Isten mentette ki abból a helyzetbıl, ami végzetes is
lehetett volna. A megsérült brazil versenyzı sem gyızött hálálkodni mindazoknak,
akik lélekben vele voltak a nehéz napokban. De elıször is Istennek mondott
köszönetet a felépüléséért, majd azoknak, akik a rendkívüli napokban imádkoztak
érte. A levélírók soraiért is hálás volt, akikért viszont ı imádkozott.
Egy bibliai ígéret a kertészkedıknek — A bı termésért és a kártevık ellen az 5Mózes
11,12 igeversét használhatod hitmegvallásaidban: Az Úr szemei az év minden napján a
kertemen függnek és gondot visel rá.

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!
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Az evangéliumhirdetés és a gyógyulás együtt jár!

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

A BIBLIAI ISMERET F ONTOSSÁGA
Az ismeret megszerzett tudást jelent. Az ismeret forrása lehet világi vagy bibliai eredető,
de a legfontosabb a kijelentett tudás. A hívık ismereteinek elsıdlegesen a Biblián kell
alapulniuk. A Könyvek Könyvét Isten bölcsessége itatja át, ezért olyan égetıen fontos az
abban rejlı ismeret megszerzése. Az Úr int Hóseás prófétán keresztül, hogy isteni ismeret
nélkül a nép megsemmisül! (Hós. 4,6 — KJV fordítás szerint) Jézus rámutat a megoldásra: az
igazság megismerése szabaddá tesz! (Ján. 8,32) Az igazság pedig maga Isten Igéje — mondja a
Mester. (Ján. 17,17) Tehát az embereknek teljes-evangéliumi tanításokra van szüksége ahhoz,
hogy abból megfelelı bibliai ismereteket meríthessenek. Ma is nagy szükség van Isten Igéjének
a hallgatásából, illetve az isteni kijelentésbıl nyert ismeretre, mert ezekbıl származik a hit.
Jézus kiadta a nagy megbízatást, amely az Evangéliumok végén olvasható: minden
keresztény — s ez alatt nemcsak a lelkészek értendık — hirdesse az Evangélium örömhírét az
egész világon! (Márk 16,15) Az evangélium görög szó jelentése ugyanis jó hír, örömhír. De vajon
mit takar az örömüzenet? Az Édenkertben Ádám engedetlensége felségáruláshoz vezetett, és a
bukását követıen elszakadt Istentıl. E bőn a vérvonalon keresztül átöröklıdött az utódokra is. A
bőn büntetést követel. Az örömhír arról szól, hogy az Atya elküldte és feláldozta a Fiát, Jézust a
kereszten, hogy megváltsa a bőnben veszteglı emberiséget és kifizesse a szabadulásának árát.
Sok jó keresztény azért van elnyomás, iga alatt, mert soha nem tanították nekik az eredeti
Evangéliumot, és így igen furcsának veszik, ha valaki az Ige igazságával szolgál feléjük!
Az örömhír többek között azt jelenti, hogy nem kell sem betegnek, sem szegénynek lenni,
nem kell elnyomottként és boldogtalanul élni, mert a Messiás az utolsó fillérig kiegyenlítette
az adósságunkat! Ezen felettébb örvendezni kellene, és megragadni az Isten kegyelmébıl
felkínált szabadulás lehetıségét! (Luk. 4,18) Aki Urának fogadja Jézust, és a Krisztusba vetett
hitét hangosan megvallja, az Isten kegyelmébıl részesül az újjászületés és üdvösség
ajándékában. (Róm. 10,9–10) Az üdvösségnek fordított görög szó jelentése sokat mondó:
megváltás, megszabadítás, megırzés, gyarapítás, meggyógyítás, éppé és teljessé tétel.
A Bibliát forgató ember könnyedén felfedezhet egy döbbenetes tényt. Akár Jézus idejében,
vagy a korai egyházban, de napjainkban is megfigyelhetjük azt, hogy ahol a tiszta Evangéliumot
hirdetik, ott bibliai gyógyulások történnek. Az Evangélium prédikálása és a gyógyulás együtt jár!
Ahol nincsenek szabadulások, ott nem Krisztus Evangéliumát szólják, hanem helyette valami
mást. Jézus világosan szól arról, hogy a hagyományok, emberi rendelések, téves gyülekezeti
tanok hatástalanítják Isten Igéjének az erejét. (Mát. 15,3–6) Tehát mielıbb vissza kell térni a jól
mőködı képlethez: tiszta Evangélium hirdetése + kézrátétel = gyógyulás!
Egy neves evangélista által szólta az Úr: „Egyedül a hívık — Krisztus Testének tagjai —
lettek felhatalmazva az Evangélium prédikálására, és hogy a kezeiket a betegekre tegyék.
Akkor egyesek honnan veszik a bátorságot, hogy nem az örömhírt prédikálják, és nem teszik a
kezeiket a betegekre?! Ha nem használod, ami neked adatott, akkor Isten meg fog ítélni
emiatt! Amikor nem hirdeted a gyógyulás evangéliumát, akkor megfosztod Jézust a
cselekvéstıl. Amikor nem teszed kezeidet a betegekre, hogy meggyógyuljanak, akkor
valójában ’megvonod Krisztus erejének felét’!” (Márk 16,17–18) Rajta hát! Gondolkodj el
mélyen a fentieken, hogy áldássá válhass a sok-sok szükségben levı számára!
–bf–
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EGY ORVOS KÜLÖNLEGES TERÁPIÁJA
1 . r ész
Rendkívül érdekes és egyúttal figyelemreméltó Dr. Lilien B. Yeomans orvos szokatlan, de
szenzációs eredményt nyújtó terápiája. A szokásos, fizikai síkon alkalmazott orvosi kezelés
helyett egy újszerő, természetfeletti módszert alkalmazott a doktornı.
Istennél nincs lehetetlen (Márk 10,27), hiszen — az Úr kegyelmébıl — halálos betegségbıl is
felépültek már sokan. A századfordulón (az 1900-as évek elején) Dr. Lilien B. Yeomans egy „hit
otthont” hozott létre. Ott, az orvostudomány számára menthetetlennek vélt betegeket ’gyógykezelt’
negyven évig oly módon, hogy hirdette nekik az Evangéliumot. Az Evangélium hirdetése együtt jár a
szabadulással! A görög Evangélium szó jelentése: örömhír. Azért örömhír, mert Jézus — kifizetve a
büntetésünk árát — megszerezte a kereszten a megváltásunkat az átok alól. Így az üdvösséget nyert
emberek örök élettel bírnak, továbbá szabadok lehetnek a betegség, a fájdalom, a szegénység alól.
Egy tüdıbajos asszonynak az utolsó órái voltak már csak hátra. A hagyományos gyógymód
szerint morfiumot kellett volna kapnia, de ehelyett a doktornı két órán át olvasta fel neki a
Bibliából a gyógyulásról szóló Igéket (5Móz.28,1-14; Gal.3,13.). A doktornı ’Evangélium-tablettát’
rendelt a betegének, hogy felépítse benne a bibliai hitet. Minden igei megvallás egy ’Evangéliumtabletta’. A gyógyszer is csak akkor hat, ha beveszik. Az Ige is csak akkor tud mőködésbe lépni, ha
mőködtetik: azaz hittel befogadják, majd kimondják. Ennek alapján utasította a haldoklót, hogy
minden éber pillanatában ismételgesse: Az 5Mózes 28 alapján a tüdıbaj átok. De Krisztus a Galata
3,13 szerint megváltott engem az átok alól. Ezért többé nincs tuberkulózisom!
A beteg másnap közölte, hogy több mint ezerszer elmondta a megvallást, de nem érti,
mit jelent. A doktornı újabb Igéket olvasott fel 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 az átok alól, ezért nincs
tüdıbajom! Most már elmúlt! A doktor felismerte, hogy a szellemünkbe az elménken
keresztül vezet az út. Az asszony addig mondogatta az igei megvallást, míg végül az igazság a
szívébe íródott. Akinek szüksége van gyógyulásra, vegye a fenti megvallást, és helyettesítse be
abba azt a tünetet, amibıl szeretne meggyógyulni. Tanuld meg elvenni a Jézus által
megszerzett gyógyulást, amit İ ingyen kínál!
A doktornı által javallt igei hitmegvallást ki lehet bıvíteni az alábbiakban felsorolt 101 rövid
idézettel, amelyet Isten mondott, illetve ígért az embernek. A legjobb ’terápia’ az, ha Jézus
Krisztus elfogadásával az ember újjászületik és elnyeri az üdvösséget, majd a bibliai idézeteket
— mint Isten ígéreteit — magára vonatkoztatva számtalanszor megvallja, azaz hittel és hangosan
elimádkozza azokat és mindezek mellett még rendszeresen gyógyulásról szóló bibliai tanításokat is
hallgat. (Az üdvösségi imát lásd a hátoldalon.)
-bf-

ISTEN AKARATA A GYÓGYULÁS — KEITH MOORE: ISTEN MONDTA!
Honnan tudjuk, hogy Isten akarata-e számunkra a gyógyulás vagy sem? Nincs jelentısége
annak, hogy az emberek mit mondanak errıl. Csak az a lényeges, mit mondott İ a
gyógyulásról. Emlékezz arra, hogy Isten nem személyválogató (ApCsel. 10,34), és İ soha nem
változik (Mal. 3,6). Tehát, amit İ tegnap mondott a népének, ma ugyanazt mondja neked is.
Isten Szavai a Bibliában vannak lejegyezve.
A következı állítások közvetlenül a Bibliából lettek kivéve, változtatás nélkül vagy apró
változtatással: az Igék és a mondatok szerkezete helyenként megváltozott, hogy személy
szerint rád vonatkozzanak, és néhány esetben összegezzék a gondolatokat. Ezen állítások
közül többet a következı kifejezések vezetnek be: „Ha az én parancsolataimban jártok…”,
„Ha hisztek…”, „Ha engedelmeskedtek…”, stb.
Mit mondott Isten?
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101 DOLOG, AMIT ISTEN MONDOTT
ÓSZÖVETSÉG
Isten mondta…
1. Én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak. (2 Móz. 15,26)
2. A te életednek ideje 120 esztendı. (1 Móz. 6,3)
3. Eltemettetel jó vénségben. (1 Móz. 15,15)
4. Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona. (Jób 5,26)
5. És a vér jelül lesz neked a házadon, amelyben te leszel, s meglátom a vért és elmegyek
melletted és nem lesz rajtad a csapás veszedelemre. (2 Móz. 12,13)
6. Eltávolítom közületek a betegséget, és napjaid számát teljessé teszem. (2 Móz. 23,25-26)
7. Egy nyavalyát sem engedek rád, hanem távol tartok tıled minden betegséget. (5 Móz. 7,15)
8. Sokáig fogsz élni a földön, és megsokasodnak a te napjaid. (5 Móz. 11,9; 21)
9. Az átkot áldásodra fordítottam, mert szerettelek téged. (5 Móz. 23,5; Neh. 13,2)
10. Megváltottalak minden betegségtıl és minden csapástól. (5 Móz. 28,61; Gal. 3,13)
11. Élteden át tart a te erıd. (5 Móz. 33,25)
12. Váltságdíjat találtam érted; tested fiatal, erıtıl duzzad, újra kezded ifjúságod napjait.
(Jób 33,24-25)
13. Meggyógyítottalak téged, felhoztam lelkedet a Seolból [pokolból], fölélesztettelek a
sírba szállók közül. (Zsolt. 30,2-3)
14. Erıt adok neked, és megáldalak békességgel. (Zsolt. 29,11)
15. Megırizlek, és éltetlek. [Megırizlek, és életben tartalak – KJV] (Zsolt. 41,2)
16. Megerısítelek téged a betegágyadon, minden betegségedbıl meggyógyítalak. (Zsolt. 41,3)
17. Én vagyok a *te orcád Szabadítója és a te Istened [*a
te orcád egészsége – KJV]. (Zsolt. 43,5)
18. Nem közelít csapás a te lakhelyedhez. (Zsolt. 91,10)
19. Hosszú élettel elégítelek meg téged. (Zsolt. 91,16)
20. Meggyógyítom minden betegségedet. (Zsolt. 103,3)
21. Elküldtem az én Igémet és meggyógyítottalak téged,
és megmentettelek a pusztulástól. (Zsolt. 107,20)
22. Nem halsz meg, hanem élsz, és hirdeted az Én
cselekedeteimet. (Zsolt. 118,17)
23. Meggyógyítom a megtört szívedet, és bekötözöm
sebeidet. (Zsolt. 147,3)
24. Megsokasulnak néked a te életednek esztendei.
(Péld. 4,10)
25. Egészség lesz a te testednek és megújulás a te
csontjaidnak, ha Bennem bízol. (Péld. 3,8)
26. Az én Szavaim élet számodra és egész testednek egészség/orvosság (eredeti héber után). (Péld. 4,22)
27. [Az Én jó hírem] A jó hír megerısíti csontjaidat. (Péld. 15,30)
28. Az én gyönyörőséges beszédeim édesek a lelkednek, és meggyógyítják a testedet. (Péld. 16,24)
29. Az Én örömöm a te erısséged. A vidám szív jó orvosságul szolgál. (Neh. 8,10. Péld. 17,22)
30. A vakok szemei megnyílnak. Nem lesznek zárva többé a látóknak szemei. (Ésa. 35,5; 32,3)
31. A süketek fülei megnyittatnak. A hallók fülei figyelmeznek. (Ésa. 35,5; 32,3)
32. Ujjong a néma nyelve. A dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. (Ésa. 35,6; 32,4)
33. A sánta ugrándoz, mint a szarvas. (Ésa. 35,6)
34. Meggyógyítalak, és éltetlek téged. Megszabadítalak téged. (Ésa. 38,16; 20)
35. Erıt adok a megfáradottnak. Az erıtlen erejét megsokasítom. (Ésa. 40,29)
Folytatjuk!
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