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RÖVID  KERESZTÉNY  HÍREK  
 
Prófécia — Budapest, Konferencia Központ, 2009-08-20 
A Szellem mondja: „Itt az idı, hogy elmozdítsunk mindent, ami az Igét helyettesíti az 
életünkben. Itt az idı, hogy az Úr Jézus Krisztust helyezzük újra az életünkben az elsı helyre. Itt 
az idı, hogy az Úr Jézus elhívását helyezzük az elsı helyre; az életünk feletti kenetet helyezzük 
az elsı helyre. Itt az idı, hogy elmozdítsuk a bálványokat, minden helyettesítést, amivel Isten 
Igéjét helyettesítettük, azt az idıt, amit nem az Úrral és nem az igeolvasással töltöttük; minden 
helyettesítést, amit az Isten szellemi imája helyett tettünk. Itt az idı, hogy ezeket mind 
elmozdítsuk az életünkbıl, visszajöjjünk az Úrhoz, és Neki adjuk az elsı helyet az életünkben. 
Itt az idı, hogy kikapcsoljuk a számítógépeket [a világi ráhatást], és itt az idı, hogy a Szent 
Szellemet bekapcsoljuk. És ahogy közelítesz Istenhez, úgy fog hozzád İ is közelebb kerülni. 
Gyere vissza az Úrhoz, gyere közelebb az Úrhoz! Ezt mondja a Szellem ma. Hallelúja!” 
 
Evangelizációs alkalmainkra várunk szeretteiddel, barátaiddal együtt: — Szántód, 
Közösségi Ház, október 15., csütörtök 18:00 — Tab, Mővelıdési Ház, október 16., péntek 
14:00 — Fonyód, Mővelıdési Ház, október 16., péntek 17:30 — Siófok, MÁV, Fı u. 117., 
október 17., szombat 18:00 — Dég, Sportpálya, október 18., vasárnap 10:00.  
Szolgál: Lihor József evangélista, akinél erıteljesen mőködnek a gyógyítások ajándékai! 
 
Az evangelizáció lényege — az elveszettek megnyerése Krisztusnak. Ádám bőne — amely a mai 
napig kihat az emberiségre — az igazságosság elve alapján büntetést követel. A Megváltónk 
értünk ment a keresztre, hogy megfizesse helyettünk e büntetés árát. Jézus — diadalt aratva az 
ellenség felett — feltámadt a halálból és most is él! Ez a legnagyobb örömhír; és amit İ 
mindannyiunktól kifejezetten kér, hogy hirdessük ezt szerte a világon. (Márk 16,15) Egy Krisztus 
nélküli ember, amikor hallja az Evangéliumot, a szívében meggyızıdés születik arról, hogy ı 
bőnös. S amikor választ ad a szívében a hallottakra Jézus elfogadásával, akkor fog a szellemében 
újjászületni, üdvösséget nyerni Isten kegyelmébıl. Isten téged is munkatársául hívott az 
elveszettek megmentésére, hogy örök életet nyerve elkerülhessék a pokol gyötrelmeit! 
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EGYÜTT MUNKÁLKODVA AZ ÚRRAL 

 

A ságvári és a dégi gyülekezet augusztus utolsó 
vasárnapján tartotta ez évi evangelizációs alkalmát. 
Mindkét gyülekezet — a Szellem vezetésére figyelve 
— Varga István evangélistát kérte fel arra, hogy 
szolgáljon a betegek, a Krisztus nélküliek, illetve a 
hívık felé. Annak tudatában tették mindezt, hogy 
Krisztusban leomlottak a különbözı felekezetek 
közötti válaszfalak, azonfelül az evangélista kenete 
alkalmas leginkább arra, hogy rajta keresztül Isten 
kinyúljon az elnyomottak és az elveszettek felé. 

Továbbá biztosak abban is, hogy ez a kenet összezúzza a sötétség erıit a települések felett.  
A felekezetektıl független istentiszteletre már másfél hónappal korábban 

megkezdıdtek az elıkészületek. A gyülekezet tagjai minden összejövetelen közösen 
imádkoztak az alkalom eredményességéért, a helyben lakók, valamint a környezı 
településeken élık üdvösségéért és szabadulásáért. Az utolsó tíz napban napi 
gyakorisággal imádkozták el az Isten Igéje alapján összeállított megvallásokat. A hitben, 
elıre mondott hálaadásaik alapján az Isten erejét hordozó Ige elvégezte a munkát!  

A gyülekezet tagjai nagy örömmel hoztak áldozatot 
Isten királyságának építésében: az imádság mellett 
szórólapokat készíttettek, amellyel megtisztelték a 
helybelieket, továbbá több környékbeli településen a 
kihelyezett plakátokkal invitálták az alkalomra az 
érdeklıdıket. Ezen túlmenıen két hirdetési újságban is 
megjelent egy-egy keretes hirdetés. A szórólapok 
kihordásában részt vett egyik hittestvérünk 17 éves 
unokája is, aki Isten Szellemétıl vezérelve még a 
vendéglátó egységekbe is adott be azokból. A nagymama 
kíváncsiságból megkérdezte, hogy oda miért vitt? A bölcs 
válasz így hangzott: „Mert ott van a legtöbb olyan ember, akinek megváltásra van szüksége!”  

Az istentisztelet elıtti napokban bizonyossá vált, hogy egy igen áldott  összejövetelnek 
nézünk elébe, mert a sötétség erıi felgerjedtek az imahadjárat következtében. De Isten 
Igéje nincs bilincsbe verve! Az alkalom dicsıítéssel kezdıdött, amelyre leszállt Isten 
jelenléte. Az összevont hitben és kenetben Isten Szelleme mőködésbe hozta a gyógyítások 
ajándékait. (1Kor. 12,9) Voltak, akik a helyükön nyertek természetfeletti szabadulást a 
felgerjesztett hitük által, míg másokért a gyógyító sorban — Jézus cselekedeteit követve — 
kézrátétellel imádkozott Varga István. (Márk 15,17–18) Az elveszettek lehetıséget kaptak 
arra, hogy saját döntésük alapján elfogadják Jézust életük Urának, Megváltójának és 
Gyógyítójának. Számos bizonyságot tettek arról a jelenlevık, hogy Jézus ma is gyógyít, aki 
ezen a csodálatos napon szabaddá tette ıket a betegségeiktıl és fájdalmaiktól. Képes 
beszámolónk: http://www.freeweb.hu/bekevar/szolgalataink.htm                                   –bf– 

 

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! 

Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön! 
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EGY ORVOS KÜLÖNLEGES TERÁPIÁJA 
2. rész 

ISTEN AKARATA A GYÓGYULÁS — KEITH MOORE: ISTEN MONDTA! 
 

Folytatjuk az elızı számban megkezdett 101 — gyógyulással kapcsolatos — igevers 
felsorolását, amelyeken célszerő napi rendszerességgel elidızni és elmélyedni: 

ÓSZÖVETSÉG  
Isten mondta… 
36. Megújítom erıdet. Megerısítelek, és megsegítelek. (Ésa. 40,31. 41,10) 
37. Vénségedig és megıszülésedik én visellek. (Ésa. 46,4)  
38. Betegségeidet viseltem. (Ésa. 53,4)  
39. Fájdalmaidat hordoztam. (Ésa. 53,4)  
40. Betegség tört össze engem érted. [Betegséggé tétettem érted – KJV] (Ésa. 53,10) 
41. Az én sebeimmel gyógyultál meg. (Ésa. 53,5)  
42. Meggyógyítalak téged. (Ésa. 57,19)  
43. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. (Ésa. 58,8)  
44. Mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet. (Jer. 30,17)  
45. Ímé, én hozok neked kötést és orvosságot, és meggyógyítalak téged, és megmutatom 

neked a békesség és igazság bıségét. (Jer. 33,6)  
46. A megtöröttet kötözgetem, s a beteget megerısítem. (Ezék. 34,16)  
47. Ímé, *én bocsátok beléd szellemet, hogy megéledjél. Az én Szellememet adom beléd, 

hogy megéledjél. [*Leheletet bocsátok beléd, és élni fogsz – KJV] (Ezék. 37,5. 14)  
48. Valahova e folyam bemegy, élni fognak. És azok meggyó-

gyulnak, és él minden, valahová e folyó bemegy. (Ezék. 47,9)  
49. Engem keress, és élsz! (Ámós 5,4. 6)  
50. Gyógyulás van az én szárnyaim alatt. (Mal. 4,2)  

ÚJSZÖVETSÉG  
Jézus mondta… 
51. Akarom, tisztulj meg. (Mát. 8,3)  
52. Betegségeidet viseltem. (Mát. 8,17)  
53. Fájdalmaidat hordoztam. (Mát. 8,17)  
54. A betegnek van szüksége orvosra. (Én vagyok az Úr, a te 

orvosod). (Mát. 9,12. 2Móz. 15,26)  
55. Megszánom a betegeket, és meggyógyítom ıket. (Mát. 14,14)  
56. Meggyógyítok minden betegséget és minden erıtlenséget. (Mát. 4,23)  
57. Legyen néked a te hited szerint. (Mát. 9,29)  
58. Adok neked erıt és hatalmat minden tisztátalan szellem felett, hogy kiőzzed azokat, 

és hogy gyógyíts minden betegséget és minden erıtlenséget. (Mát. 10,1. Luk. 9,1)  
59. Meggyógyítom mindnyájukat. (Mát. 12,15. Zsid. 13,8)  
60. Akik illetnek engem, mindnyájan meggyógyulnak. (Mát. 14,36)  
61. A gyógyulás a fiak kenyere. (Mát. 15,26)  
62. Mindent jól cselekszem. A süketeket hallókká teszem, a némákat beszélıkké. (Márk 7,37)  
63. Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. (Márk 9,23. 11,23–24)  
64. Ha kezeiket teszik rád az én nevemben, meggyógyulsz. (Márk. 16,18)  
65. Az én kenetem meggyógyítja a megtört szívőeket, megszabadítja a foglyokat, megnyitja 

a vakok szemeit, és szabadon bocsátja a lesújtottakat. (Luk. 4,18. Ésa. 10,27. 61,1.)  
66. Akinek gyógyulásra van szükségük, azokat meggyógyítom. (Luk. 9,11)  

67. Nem azért jöttem, hogy elveszítsem az emberek életét, hanem hogy megmentsem. (Luk. 9,56)  
68. Ímé, adok neked hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjál, és az ellenségnek 

minden erején, és semmi nem árthat neked. (Luk. 10,19)  
69. A betegség sátáni megkötözöttség, és fel kell oldatnod e kötélbıl a mai napon. 

(Luk. 13,16. 2Kor. 6,2)  
70. Bennem van az élet. (Ján. 1,4)  
71. Én vagyok az életnek kenyere. Életet adok neked. (Ján. 6,33. 35)  
72. A beszédek, amelyeket én szólok neked, Szellem és élet. (Ján. 6,63)  
73. Azért jöttem, hogy életed legyen, és bıvölködj. (Ján. 10,10)  
74. Én vagyok a feltámadás és az élet. (Ján. 11,25)  
75. Ha valamit kérsz az én nevemben, én megcselekszem azt. (Ján. 14,14)  
76. Az én nevemben való hit megerısít téged, és épséget ad neked. (ApCsel. 3,16)  
77. Kinyújtom a kezemet gyógyításra. (ApCsel. 4,30)  
78. Én, Jézus Krisztus, meggyógyítalak téged. (ApCsel. 9,34)  
79. Jót teszek, és meggyógyítom azokat, akik az ördög elnyomása alatt vannak. (ApCsel. 10,38)  
80. Az én erım hatására eltávoznak tıled a betegségek. (ApCsel. 19,12) 
81. A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított téged a bőn és 

a halál törvényétıl. (Róm. 8,2)  
82. Ugyanaz a Szellem, aki engem feltámasztott a halálból, most benned él, és ez a Szellem 

megeleveníti a te halandó testedet. (Róm. 8,11)  
83. A te tested az én tagom. (1Kor. 6,15)  
84. A te tested az én Szellemem temploma, dicsıíts engem a te testedben. (1Kor. 6,19. 20)  
85. Ha megbecsülöd az én testemet, amely érted megtöretett, és megítéled magadat; 

nem ítéltetsz meg, nem leszel gyenge, és idı elıtt sem alszol el. (1Kor. 11,29-31)  
86. Gyógyítások ajándékait helyeztem el az én testemben. (1Kor. 12,9)  
87. Az én életem nyilvánuljon meg a te testedben. [KJV] (2Kor. 4,10-11)  
88. Megszabadítottalak és megszabadítalak a halálból, és ha reménykedsz bennem, 

ezután is meg foglak szabadítani. (2Kor. 1,10)  
89. Az én nevemet adtam neked, és mindeneket a lábaid alá vetettem. (Ef. 1,21–22)  
90. Azt akarom, hogy jól legyen dolgod, és hosszú élető légy a földön. (Ef. 6,3)  
91. Megszabadítottalak a sötétség hatalmából. (Kol. 1,13)  
92. Megszabadítalak minden gonosz cselekedettıl. (2Tim. 4,18)  
93. Megízleltem a halált érted. Megsemmisítettem az ördögöt, akinek hatalma volt a 

halálon. Megszabadítottalak a haláltól való félelemtıl és rabságtól. (Zsid. 2,9. 14–15)  
94. Megmosom a testedet tiszta vízzel. (Zsid. 10,22. Ef. 5,26)  
95. A lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsd föl. És lábaiddal 

egyenesen járj. Ne hagyd, hogy ami sánta, elhajoljon, hanem hagyd, hogy 
meggyógyítsam azt. (Zsid. 12,12–13)  

96. A gyülekezet vénei imádkozzanak feletted, megkenvén téged olajjal, és én 
felsegítelek. (Jak. 5,14–15)  

97. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. (Jak. 5,16)  
98. Az én sebeimmel gyógyultál meg. (1Pét. 2,24)  
99. Az én isteni erım mindennel megajándékozott téged, ami az életre és istenfélelemre való, 

az én megismerésem által. (2Pét. 1,3)  
100. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és vegye az élet vizét ingyen. (Jel. 22,17)  
101. Szeretettem, mindenek felett azért *imádkozom, hogy… jó egészségben légy. 

[kívánom – KJV] (3Ján. 2)         
      Vége 


