HÍREK — BIZONYSÁGOK
Lihor József evangélista októberi alkalmai az alábbiak szerint változtak:
— Tab, Mővelıdési Ház, Kossuth u. 86., 2009. november 21., szombat 14.00
— Siófok, MÁV oktató, Fı u. 117., 2009. november 21., szombat 18.00
— Fonyód, Mővelıdési Ház, Szabó F. u. 1., 2009. november 22., vasárnap 15.00
— Szántód, Közösségi Ház, Iskola u. 9., 2009. november 23., hétfı 17.00
A gyógyító istentiszteleti alkalmak nyitottak minden érdeklıdı számára!
Vörösné Terike bizonysága — Ságvár, 2009-09-16
Drága Testvéreim az Úrban! Meg szeretném osztani veletek a
bizonyságomat, amit az Úr tett velem. 2009. augusztus 30-án Varga
István evangélista hirdette az Evangéliumot a ságvári iskolában.
Lányom elvitt az alkalomra, mert elég nehezen tudtam menni és
állandóan fulladtam. Nagyon jól éreztem magam Isten jelenlétében
az istentisztelet alatt. Az Úr békessége, nyugalma és szeretete vett
körül. Melegség járta át a szívemet és az egész bensımet. Az
összevont hitben és kenetben elkezdett mőködni a gyógyítások ajándéka. Amikor Varga
István kézrátétellel imádkozott a gyógyulásomért, én azt hittel elfogadtam és elvettem,
hogy ez az enyém! Hitben megvallottam: „Én meggyógyultam és szabad vagyok, minden
betegségbıl kimentett engem az Úr Jézus! Hallelúja!” A teljes gyógyulásom otthon jött
valóságba. Egyszer csak azt vettem észre, hogy milyen gyorsan tudok menni, és már nem is
fulladok! Minden dicsıség Istené! İ gyógyított meg! Örülök és örvendezek az Úrban! Az Úr
áldását kérem Bor Ferenc lelkipásztorra és családjára, valamint Varga István evangélistára,
hogy eljöttek, szolgálnak felénk és hirdetik az Evangéliumot! Isten áldja meg munkájukat
hatalmasan, és a ságvári gyülekezetet, hogy növekedjen, gyarapodjon!
Könyveinkrıl — A jövıben a készleten felüli könyvigényeket Budapesten tudjuk beszerezni.
Ezért kérjük a gyülekezet tagjait, hogy rendeléskor számoljanak pár hét átfutási idıvel.

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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Akié a Fiú, azé az örök élet!

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

ÖRÖK ÉLETRE TEREMTVE!
Az örök élet kérdése mindig is foglalkoztatta az emberiséget, és ez különösen
aktuális a mindenszentek ünnepe közelében. Ahhoz, hogy kellı rálátásunk lehessen e
területre, vissza kell tekintenünk a kezdetekre, a teremtésre.
Gondolkodtál már azon, hogy miért teremtett téged Isten? Az ember egy különleges lény,
mert Isten képére lett teremtve. Arra teremtetett, hogy Istennel közösségben legyen. (1Ján.
1,3) Isten nem uralomvágyó és nem is gonosz. İ maga a szeretet, és a szeretet adni akar a
másiknak. Ezért teremtette az embert, hogy átadhassa neki a szeretetét, gondoskodását.
Isten az angyaloknak is odaadta a szeretetét, de ez nem adott neki beteljesedést,
mert az angyalokat nem a saját képére teremtette. Eljön az idı, amikor te is
szeretnél valakivel a saját szinteden kommunikálni. Ugyanis hosszabb távon nem ad
teljes megelégedést például a kedvenc háziállatoddal való idıtöltés.
Azért vagy ilyen, mert Isten képére vagy Isten szereti a világot és benne téged!
teremtve. (1Móz. 1,26) İ is ilyen. Vágyik arra,
hogy olyasvalakivel legyen közösségben, aki
Hozzá hasonló, aki egy osztályba tartozik
vele. Merd elhinni, hogy te is különleges
teremtmény vagy. Isten egyedül az embert
teremtette a saját képére! Merd elfogadni a
szeretetét, és merd viszontszeretni İt!
Vizsgáljuk meg, hogy Isten hogyan hozta
létre az embert. Isten vágyott egy családra,
éppúgy, ahogy a házaspárok gyermekre. Az
embert kivételesen nem a hitének szavával
szólította elı, mint ahogy a többi élılényt, hanem — a fazekashoz hasonlóan — földbıl
megalkotta ıt a saját képmására. (1Móz. 2,7) Majd az élettelen alakba életet adó szellemet
lehelt. (Jób 33,4) Isten ígérete szerint az ember százhúsz évet élhetne a földön. (1Móz. 6,3)
Itt álljunk meg egy pillanatra, és tanulmányozzuk az ember felépítését. A Biblia
tanítása szerint az ember hármas felépítéső szellemi lény. Az ember igazi valója a
szelleme, van lelke és testben él. (1Thess. 5,23) A szellemünkkel tartunk kapcsolatot
a szellemi világgal, a testünkkel a fizikai világgal, a lelkünkkel az értelmi világunkkal.
Isten minden élılényt úgy teremtett, hogy reprodukálni tudja önmagát. Ez hatalmas
bölcsesség, mert a kipusztult egyedeket így nem kell újra teremtenie. Isten úgy tett
képessé minden élı szervezetet a szaporodásra, hogy magot helyezett el bennük.
Az ember születése egyrészt fizikai, másrészt szellemi síkon történik. A földi szülıktıl
származik a fizikai testünk. Szellemi síkon a mennyei Atya egy örökélető szellemet küld a
magzatba, hogy élı lénnyé váljon. Kétség kívül ez a fogantatás pillanatában történik meg,
mert a Jakab 2,26-os igevers egyértelmően azt állítja, hogy a szellem nélkül a test halott.
A magzatból fejlıdik ki az a ‘ház’, amelyben az Istentıl kapott emberi szellem lakik. A
szellemet a testtel a lélek kapcsolja össze, amely egy csodálatos egységet alkot. A
szellem—lélek—test hármas összefonódása maga az ember.
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Az ember szelleme soha nem semmisül meg. A hármas összetételbıl csupán a test az,
amely idıvel visszatér a földbe. A halál egyedül a test enyészetét jelenti. Az elmúlás
pillanatában a házat adó testbıl kiköltözik az ember szelleme és lelke, és átlép a nem
látható világba, ahol tovább él. Bármennyire is meglepı, de testen kívül is tud gondolkodni
és képes érezni. A legékesebben mindezt a Lukács evangélium 16. fejezetében levı
történet bizonyítja. Az elhunyt, Istenben hívı szegény ember a Menny felé vette az útját,
akiért angyalok jöttek. Az Isten nélküli életet élı gazdag — aki a pénzében jobban bízott,
mint a Teremtıjében — a pokolba jutott és kínok között szenvedett. Ez az Írásokban is
rögzített valós történet, de számtalan, a klinikai halálban megtapasztalt esetet
említhetnénk itt példaként. A szellemi világ egy valós világ, amely sokkal reálisabb, mint a
fizikai. A mi világunk a szellemi világ immáron eltorzult mása. (Zsid. 11,3)
A nagy kérdés az, hogy miután az ember kilehelte a lelkét és szellemét, hová fog
kerülni? Mi fogja meghatározni a testen kívüli lakozásod helyét? Egyetlen dolog: az, hogy
Isten Fia, Jézus helyet kapott-e a szívedben? A Biblia világosan tanítja, hogy aki hiszi, hogy
Jézus az Isten Fia; hiszi, hogy İ meghalt a bőneinkért, és feltámadt a halálból, hogy mi az
İ szent vére által igazként járulhassunk az Atya trónja elé — és a Krisztusba vetett hitérıl
megvallást tesz, az kegyelembıl üdvösséget nyer! (Ef. 2,8) Ahhoz, hogy a mennyei örök élet
részese lehess, tudatosan el kell fogadnod Krisztust Megváltódként. Az eredendı bőn miatt
az Istentıl elkülönült ember számára ez hozza meg a szellemének újjászületését. Egyedül
ezen a módon nyerhet az ember üdvösséget, megváltást! Nincs más lehetıség! (Ján. 14,6)
Az ember arra lett teremtve, hogy közösségben legyen az
Atyjával. De az édenkerti bukás következtében az ember szelleme
elszakadt Istentıl. Az Istentıl elkülönült ember önerıbıl képtelen
visszakerülni a Teremtıjéhez. Egy ‘kapaszkodóra’ van szüksége! Isten
szeret, İ teremtett, és a Fiát áldozta fel érted! Szükséged van a
Messiásra, aki kifizette helyetted a büntetés árát, hogy megmenekülj
a büntetéstıl, ami valójában a pokol. Jézus azért jött, hogy lerontsa
az ördög munkáit, és életet adjon! (Ján. 10,10. 1Ján. 3,8) A görög
nyelvben a dzoé-nak nevezett isteni örök élet akkor kerül az ember
szellemébe, amikor az Isten számára elveszett ember élete Urává
Az Atya hazavár! teszi Jézust. Az újjászületés pillanatában Isten újjáteremti a belsı
embert, és a szellemében élıvé válik a megváltott. (2Kor 5,17) A Krisztusban új teremtéssé
lett ember státuszai a Biblia szerint: Krisztus örököstársa (Róm. 8,17), Isten megváltott népe
(Ef.1,14), Isten házanépe (Ef. 2,19), Isten gyermeke (1Ján. 3,2), aki Krisztussal együtt
ültettetett a hatalom székébe (Ef. 2,6). Az ember ‘istenként’ pedig — mert a Zsoltár 82,6-ban
Elohimnak, azaz ‘isteneknek’ nevezi fiait — gyızedelmes életet élhet ebben a földi életben!
Tehát a test elmúlásával nincs vége az életnek! A keresztény ember szelleme visszatér
a Mennybe, oda, ahonnan jött. Az apostoli levelek az újjászületett keresztényekrıl nem azt
állítják, hogy meghaltak, hanem hogy elaludtak Krisztusban. Bizony, igen nagy különbség
van e kettı között. A hívı ember ígéretet kapott arra, hogy Jézus visszajövetelekor
feltámadnak azok, akik elaludtak! Így a találkozás reménye is vigasztalja azokat, akiknek
szerettei elırementek. Pál apostol kihangsúlyozza, hogy vigasztaljuk ezzel a gyászolókat.
(1Thes. 4,13–18) Azzal, hogy a belsı ember kiköltözik a cserépedényébıl, egyáltalán nincs
vége az életnek! Az örökkévalóságban valóban az örök élet vár az újjászületett hívıre, mert
az ember szelleme a végtelenségig él! Míg megváltás nélkül az ember az ítélıszék elé kerül,
addig az üdvösséget nyert keresztények jutalomért (Jel. 11,18) állnak majd Isten trónja elé.
És az örök hazában — az Úr Jézus oldalán — új feladatok várnak a Menny állampolgáraira.
–bf–
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EVANGELIZÁCIÓS ÜZENET
Egy buzdító üzenet, nemcsak fiataloknak! — Szántód, Ifi Balaton-Party, 2009-08-18
„Én vagyok az Úr, a Megvigasztalótok! Mit féltek, ember mit árthat
néktek? Ember nem árthat nekünk, bárki jöhet ellenünk! Ha Isten
velünk, ki lehet ellenünk? HOGY VESZITEK A BÁTORSÁGOT, HOGY NEM
BESZÉLTEK AZ EMBEREKKEL? HOGY VESZITEK A BÁTORSÁGOT, HOGY NEM
HIRDETITEK ISTEN IGÉJÉT? Bennetek van az élet! Te tudod mindazt, amit

lehet, egyetlen osztálytársad sem, amit lehet, egyetlen munkatársad
sem! Fogalmuk nincs arról, hogy halottak szellemileg. Nem fogadták el
Vida Ibolya
még Jézus Krisztust életük Urának, de te igen!
Te tudsz róla, és csak annyit kellene mondanod, hogy: »İ megváltott téged, İ szeret
téged, az életét adta érted!« Rajta volt a világ minden emberének — aki ezelıtt
született, és aki ezután születni fog — az összes betegsége és hazugságtünete, az összes
szegénysége és nyomorúsága, és Rajta volt a szellemi halál. Lement a pokolba és a három
napon keresztül İt betegség törte össze. İ NYOMORULTABB VOLT A NYOMORULTNÁL ÉS
SZEGÉNYEBB A SZEGÉNYNÉL. İ MINDENT MEGTAPASZTALT, ÉS TE EZT TUDOD! HOGY VESZED A
BÁTORSÁGOT, HOGY NEM MONDOD EL ANNAK AZ EMBERNEK, AKI AZ ÉLETET AKARJA?

Isten szeret minket, és szeret téged! És hatalmas dolgok vannak bennetek, olyan
dolgok, amirıl lehet, fogalmatok sincs! Olyan dolgok fognak elıjönni, amik megváltoztatják
az egész emberiség életét. Hatalmas dolgok vannak bennetek! Sokszor úgy gondoljuk, hogy
egy senkik vagyunk. De Isten a senkiket választotta ki, hogy a valamiket megsemmisítse,
hogy a világ bölcseit megsemmisítse. Mert a világ bölcsessége bolondság Isten elıtt. İ
titeket akar használni és elhívott valamire… Használd azt, ami benned van!
Óriási erı van bennetek! Elı fog jönni ez a dolog, egyetlen egy kézrátétellel óriási
dolgokat kaphatsz, s ami már benned van, azt fogja elıhozni Isten. Elıjön egy hatalmas
kijelentés, egy hatalmas dolog. Elıjön egy szolgálat, vagy elıjön egy gondolat; elıjön egy
olyan dolog, amirıl soha nem gondolnád, hogy a tiéd. De vedd el, mert az a tiéd!
Megkérdezted valaha az Urat, hogy mit akar veled tenni? Kérdezd meg az Úrtól, hogy:
»Uram, mit szeretnél?« Kapsz egy Igét…, és rájössz, hogy benne volt a válasz egész
életedre. Óriási dolgok jönnek, vegyétek elı, kezdjétek el. Azt hiszed, hogy nem neked
szólok? Én vagyok az Út, az Úr, az Igazság, az Élet. Neked szólok…, a te szívednek!
Köszönjük az Úrnak, amit nekünk adott!”
Most tegyünk egy megvallást együtt: mindenki tiszta szívébıl az Úrnak szóljon. Senki
nincs más, csak te és az Úr, ketten. Az Úr van a szívedben, ketten vagytok, veled
szemben áll és beszélgettek. Nyisd meg a szíved, és most mondd ki neki ıszintén:
„Drága Uram! A mai napon itt vagyok, átadom Neked az életem, tiszta szívembıl, a
teljes lényemmel, minden percemben. Minden pillanatban tiszta szívembıl Téged
szolgállak. Mutasd meg nekem, nyilvánítsd ki, jelenítsd meg nekem, mit kell tennem! Mi
a szolgálatom, merre menjek, kivel és hogyan? Mondd meg, mit tegyek. Vezess az
Igédben a Szellemeddel, a szívemben adj választ! Itt vagyok és meghallom, a mai napon
nyitva a szívem. Készen állok, kész vagyok a szolgálatra! Beszélek az emberekkel, nem
hagyom ıket a halálban, mert szeretem ıket. Az életedet adtad értük és értem is.
Ennyivel tartozom Neked. Szeretlek Téged és köszönöm az életemet! Ámen!”
A szántódi Ifi Balaton-Party találkozón Az erkölcsi tisztaságról elhangzott tanítás a
következı linken a Párkapcsolatok címszó alatt érhetı el: http://www.hazassagtan.extra.hu/
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