RÖVID KERESZTÉNY HÍREK
Lihor József evangélista istentiszteletein jártunk
Erdélyi evangélista érkezett környékünkre szolgálni
november 21–23. között, aki épp az elızı napokban
érkezett meg egy szentföldi útról. Ezúttal négy alkalommal
szolgált friss kenettel a gyógyulni vágyók felé. Az emberek
keresik a gyógyulást, és Isten is ezt akarja adni nekik. A
Biblia azt mondja, hogy Isten dicsıséget vesz abból, amikor
látják a bénát járni, és a vakot látni. (Máté 15,31) Isten
A dégi gyülekezet Tabon
felkent szolgálója — a Biblia tanítása szerint — kézrátétellel
imádkozott a gyógyulni vágyók felett. (Márk 16,17–18) Mindenütt
erıteljesen mőködött a
A ságvári gyülekezet Siófokon
gyógyítások ajándéka: Isten
kiárasztotta gyógyító kenetét
az İ kegyelme által többek
között a szem, fül, ízület,
csont, gyomor, mellkas, tüdı
és szív területére is. Az
imádkozást követıen a hit
általi gyógyulásukról sokan
Ima kézrátétellel
tettek bizonyságot. Jézus él!
Dr. Bill Kaiser bibliatanító — ismét vendégünk volt október 30. és november 1. között. Az
elızı oldalon bátorításul rövid üzeneteket idéztünk tanításaiból. A helyi gyülekezetek ez
alkalommal a pásztorukat küldték a pesti konferenciára, így képviseltetve magukat.
BÚÉK! — Bízd Újra Életedet Krisztusra! Bízd Rá magad csakúgy, mint azelıtt! İ újra erıt
és kegyelmet kínál neked. Életedet a kezébe veszi, İ vezet. Krisztusra nézz! Krisztusban a
jövı! Kegyelmekben gazdag ünnepeket és boldog, Istentıl áldott új esztendıt kívánunk!

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 17:40
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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Gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk!

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

SZENT KARÁCSONY!
Érzelmeiben és hangulatában a Karácsony a nyugati civilizációk
legnépszerőbb ünnepe. A Karácsony — a 325-ben tartott niceai zsinat
határozata értelmében — Jézus Krisztus földi születésének emléknapja.
A különbözı keresztény felekezetek számára december 25-e csak 350ben lett a betlehemi kisded, a Megváltó születésnapjává nyilvánítva.
Karácsony a kereszténység jelentıs ünnepe, ugyanakkor a nem hívık
számára — de más vallásúak szemében is — a szeretet, a béke, a
meghittség, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett.
Karácsony örömhíre az a becses angyali üzenet, amely hírül adta:
„… ma született néktek az Üdvözítı, aki az Úr Krisztus …” (Luk. 2,11)
S az örömüzenet, mely gyógyít, üdvöt ád, ma sem más. Az Ige a földre
szállt; eljött a Messiás. Tárd ki hát szíved ajtaját! A híradás ugyan
patinás, de ereje továbbra is oly csodás. A sötétséget megtörte a Fiú
érkezése, aki elhozta számunkra Atyjának világosságát és szeretetét.
Jézus örök idık óta létezik, hiszen a Szentháromság második személye. De az, hogy
testet öltött, csak két évezrede történt meg. Megszületésének egyetlen oka volt: az
elbukott ember megváltása. Ádám bukását követıen Isten kidolgozta a megváltás tervét
azzal a szándékkal, hogy visszavásárolhassa a mennyei családjából kiszakadt
teremtményét. Ehhez mindenekelıtt egy tökéletes áldozatra volt szüksége, aki ki tudja
fizetni helyettünk a büntetés árát. Mivel az áldozatnak bőntelennek kellett lennie, ezért
egyetlen ember sem jöhetett szóba, hiszen az eredendı bőn apai ágon öröklıdött.
Istennek más megoldást kellett kigondolnia. Eltervezte, hogy egy asszony olyan fiút
hozzon a világra, akinek nem földi az apja, aki természetfeletti módon, Isten Szent
Szellemétıl fogan meg. Ily módon Jézus maga lett a szent áldozat, beteljesítve az
áldozati bárányra elıírt feltételeket. A Világmindenség Ura engedelmes szívő
embereket keresett, akik végre fogják hajtani a megváltási terv elsı lépését. Így került
a választása az ismert bibliai személyekre, Máriára és Józsefre, akik engedelmeskedtek
Isten akaratának: felnevelték az isteni gyermeket, a Messiást, a világ Üdvözítıjét.
Az üdvösség Isten kegyelmi ajándéka Jézus Krisztusban. (Ef. 2,8-9) Az üdvösség jelentése
igen széleskörő: megváltás, megszabadítás, védelem, gyógyulás, éppé és teljessé tétel,
megırzés, gyarapítás. Nem számít, hogy eddig mit tettél, nem számít a származásod vagy
végzettséged. Isten oly mérhetetlenül szeret téged, hogy képes volt áldozatként elküldeni
szerelmetes Fiát, hogy megmentsen és fiává fogadjon. Sóvárogva várja, hogy választ adj e
szeretet-lépésére! Isten gyermekévé — azaz kereszténnyé — úgy válhatsz, hogyha befogadod
azt az örök életet, amelyet Jézus hozott a földre a születése által!
Az újjászületés elengedhetetlen ahhoz, hogy üdvözülj. A szellemi újjászületés által kerülsz
igaz kapcsolatba Istennel. Karácsony alkalmából olyan sok ajándék közül választhatnék, amit
adhatnék neked, de úgy döntöttem, inkább emlékeztetlek arra az ajándékra, amit Isten adott
Neked: az İ egyszülött Fiát, Jézust! Fogadd el Tıle ezt az ajándékot úgy, hogy ıszintén
elmondod hangosan a hátoldalon levı üdvösség imáját! Boldog Karácsonyt!
–bf–
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Számos hír kering a világban az aktuális járványokkal
kapcsolatban, különbözı szemszögbıl láttatva a helyzeteket.
Vannak közöttük félelemkeltık, de akadnak olyanok is, amelyek jó
tanácsokkal igyekeznek szolgálni (vitaminszedés, higiéniai stb.).
Ezúttal azt az útmutatást szeretnénk közreadni — és a kedves
olvasókon keresztül mind szélesebb körben terjeszteni —, amit a
Biblia nyújt a keresztények számára. Sorozatunkban megvizsgálunk
ezzel kapcsolatban néhány kérdést. Többek között: a megváltás
tényét; honnan erednek a betegségek; orvos vagy hit általi gyógyulást válasszunk?
Mi történhet veled egy járvány esetén? — Két dolog adódhat: vagy egészséges
maradsz, vagy megbetegszel. Mitıl függ mindez? Elsısorban a gondolataidtól! Mert amirıl
gondolkodsz, abban fogsz hinni, s óhatatlanul arról fogsz beszélni. Ha nem fogadod el a
betegséget és ellenállsz neki Jézus nevében, akkor egészséges maradhatsz. A félelemmel
viszont magadhoz vonzod a kórt. A járvány kimenetele rajtad múlik! Ha arról gondolkodsz,
hogy el fogod kapni és arról is beszélsz, akkor a nyakadba fog zúdulni a baj. (Jób 3,25)
Amennyiben igeileg gondolkodsz, hiszel az épséged megırzésében, és pozitív kijelentéseket
teszel az egészségi állapotoddal kapcsolatban, akkor nyert ügyed van. (1Pét. 3,10)
Ha keresztény vagy, akkor Isten Igéjére építsd a hitedet. Az Írásokból megtudhatod,
hogy Jézus Krisztus a bőn eltörlésén kívül megváltott a betegségtıl is. Isten a megváltás
során a kereszten függı Jézusra helyezte az összes betegséget és fájdalmat; neked
tehát nem kellene ezektıl szenvedned. Az Újszövetség dokumentumán Jézus szent vére
a pecsét, amely garancia kell, hogy legyen a tested egészsége számára.
Maguk az Igék gyızzenek meg errıl — Isten egy próféciában adta tudtul a közelgı
megváltást: „Pedig BETEGSÉGINKET İ [Jézus] viselte, és FÁJDALMAINKAT hordozá, és…
az İ SEBEIVEL GYÓGYULÁNK MEG.” (Ésa. 53,4-5) Majd a következıben már megtörtént
tényként tárja a keresztények elé a gyógyulás tényét: „Aki [Jézus] a mi bőneinket maga
vitte fel testében a [kereszt]fára, hogy a bőnöknek meghalván, az igazságnak éljünk:
Akinek [Jézusnak] SEBEIVEL GYÓGYULTATOK MEG.” (1Pét. 2,24)
Ez múlt idı! Már a Kálvárián megkaptuk Krisztusban a gyógyulásunkat! A gyógyulás
a miénk! Kenneth Hagin, amikor egyszer a megfázás tünetei voltak rajta, arra a
kérdésre, hogy megfázott-e, így válaszolt: „Nem, nem vagyok megfázva, és nem is
leszek. Az ördög próbálja rám tenni, de én nem fogadom el!” S a tünetek rögtön el is
múltak. Ne feledd: minden a gondolataid, a hited és a szavaid szerint fog történni!
A megváltás ténye — Amíg a világ az aktuális járvány felıl aggódik, addig az újjászületett és
hitben járó keresztények számára egy magától értetıdı megoldás kínálkozik. Keith Moore errıl így
tanít. „Mondd ki hangosan: »Megváltott vagyok! Az átoknak nincs joga az életem felett, mert
igazzá tétettem a Bárány vére által.« Mi alól kaptál megváltást? Az 5Mózes 28. fejezetében
felsorolt összes átok, azaz betegség alól! Nagyon sajátságos dolgokat említ itt az Ige.”
Többek között megváltást kaptál a láz alól és a rendkívüli gyulladástól is. Mi a helyzet
az influenzával, a madárinfluenzával, a sertésinfluenzával vagy bármilyen influenzával?
Krisztusban megváltást kaptál mindezek alól! Nagyon fontos viszont, hogy a megváltottak
kimondják: „Megváltott vagyok!” (Kol. 1,13-14. Jel. 5,9) Magasztald az Urat, ahelyett,
hogy azt hajtogatnád: „Minden évben elkapom, de nem tudom, hogy miért?” Azért, mert
mindig az jön ki a szádon, hogy elkapod. Ehelyett azt kellene mondanod, hogy megváltott
vagy! Errıl bıvebben az Isten akarata a gyógyulás sorozat 5. részében olvashatsz a
következı linken: http://www.freeweb.hu/bekevar/akaratagyogyulas.htm
Folytatjuk!
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A karácsonyi úrvacsora Dégen a december 21-i, Ságváron a december 23-i istentisztelet keretében lesz!

BIBLIAI ÚTMUTATÁS JÁRVÁNY ESETÉRE 1.

BILL KAISER EVANGELIZÁCIÓS ÜZENETEI
Orosháza 2009-10-30
Egyszerően felfedezem, ki vagyok én, tudom, hogy mi az én helyem Krisztus Testében.
Miért osztom ezt meg veletek? Mert sokan gondolkodtok úgy, hogy egy kicsi helyen születtetek.
Nem volt akkor vízvezeték és telefon a házban. Isten azonban egy cseppet sem veszi figyelembe
ezt. Amikor Nehémiásra tekintett, így szólt: — Soha ne feledkezz el arról a kicsiny helyrıl,
ahonnan kihívtalak! Nehogy azt hidd, hogy Pesten kellett megszületned ahhoz, hogy Istent
szolgálhasd. Nehogy azt gondold, hogy Amerikában kell születni ahhoz, hogy Isten használjon.
Annyira van csak szükséged, hogy legyen egy tested. Van pulzusod? Lélegzel? Akkor Isten képes
elhívni téged! Istennek szüksége van rád! Lehet, hogy az egyéniséged nem kedveskedı és
szeretettel teljes, de attól még Isten akarja, hogy te az İ szolgája légy. Nincs mivel
megmagyaráznod, hogy te nem akarod az İ szívének vágyát teljesíteni! Isten jobban ismer
téged, mint te saját magadat. Isten minden gyermekét elhívta valamilyen szolgálatra. Lehet,
hogy nem az apostol, a próféta, a pásztor, az evangélista, a tanító szolgálatába, de arra
mindannyian elhívást kaptunk, hogy Jézus szeretetét megosszuk mindenkivel.
Budapest 2009-10-31
Százan és százan jutottak el a Krisztus ismeretére, általatok. Lehet, hogy személyesen senkit
nem vezettél Jézushoz, de része vagy egy olyan gyülekezetnek, amely kinyúl az elveszettekért,
amit te támogatsz. Mindannyiunknak megvan a helye Krisztus Testében. Te különleges vagy Isten
szemében, egyedi vagy az İ szemében. Csak te tudod azt megtenni, amire Isten téged elhívott.
Fontos vagy, bátorítsd magad. Isten nagyon értékesnek és drágának tart téged. Neki szüksége van
az életedre és a szolgálatodra az İ Gyülekezete számára. Vagyis mindannyian együttvéve,
lehetıvé teszitek Istennek, hogy mozdulhasson a világnak ezen a részén.
Budapest 2009-11-01
A szomszédaitokat és barátaitokat rá kellene venni arra, hogy eljöjjenek veletek az
istentiszteletre. Hozd el ıket, hogy áldottak legyenek. Mindannyian ismertek olyanokat, akiknek
szükségük van az áldásra. Próbáltad ıket megáldani, de nem fogadták el. Valahogy bírd rá ıket, hogy
eljöjjenek a gyülekezetbe. Mondd el nekik, hogy miként gyógyultál meg, hogy miként érezted Isten
jelenlétét itt a gyülekezetben. Mondd el nekik, hogy te már nem aggódsz többet az anyagiak felıl.
Olyanokat is mondjál nekik, amit tudod, hogy úgysem fognak megérteni. Valahogy édesgetve próbáld
rávenni ıket, hogy jöjjenek el a gyülekezetbe, mert ez a hely az áldások helye. Nagyon komolyan
mondom azt, hogy Isten jelenlétét nem szabad könnyedén venni. Meg kell köszönnünk neki,
magunkhoz kell ölelni annyira, amennyire csak tudjuk és minden tılünk telhetıt meg kell tennünk,
hogy Istennek a jelenlétében élhessünk tovább. Isten jelenlététıl a felüdülés idejei jönnek el!
Dunaszerdahely 2009-11-01
Isten pontosan tudja, hogyan kell elhívnia azt, akit elhívott. Hamarosan fogod hallani Isten
hívását az életed felett. Életed minden területén fogod hallani a hívását, hogy İt szolgáld.
Néhányatokat pásztornak fog elhívni, másokat evangélistának fog hívni, sokatoknak gyógyító
szolgálata lesz. Ne csodálkozz azon, hogyha Isten majd arra hív el, hogy a kezedet a betegekre
tedd, és azok majd meggyógyulnak azért, mert Isten arra használ, hogy ık meggyógyuljanak. Ezért
ık benned Jézust látják majd, és ezért képes leszel ıket az Úrhoz vezetni, mint életük Urához és
Megváltójához. Jézus utolsó szavai mindannyiunkhoz szólnak a Márk 16,17-18 igeversekben. Ezek a
jelek követik azokat, akik hisznek. A legjobb eszköz arra, hogy Istennek megnyerd az embereket,
ha a kezeidet a betegekre teszed, és azok meggyógyulnak. Amikor az ember legelıször kerül ilyen
helyzetbe, sok bátorságra van szüksége. Te pedig csodálkozni fogsz a gyógyulásokon, de izgatottá
válsz majd. Azután keresed majd, hogy hol vannak a betegek. Felül fogsz emelkedni a
félelmeiden, és lehetıségeket fogsz keresni, hol imádkozhatsz betegekért.
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