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EVANGEL IZÁCIÓS  ÜZENET  
 
A Biblia a gyógyulás mellett a bıvölködésrıl is tanít. Ezért megdöbbentı, amikor a 

gyarapodásról szóló tanítást követıen valaki azt mondja: „Nekem nincsen szükségem nagy 
gazdagságra. Egyszerő ember vagyok, ezért csak annyit kérek Istentıl, hogy be legyenek 
töltve a szükségeim.” Azt gondolják, ez alázat, pedig nem az. Ez önzés! Nem ismerik fel, 
hogy valójában azt mondják: „Csak a saját szükségeim érdekelnek. Nem szándékozom 
mások szükségeire gondot fordítani.” De az agapé szeretet mindig a mások érdekeit tartja 
szem elıtt. Kérhetnének akár egymilliót is Istentıl, s kivehetnék belıle azt, amire 
szükségük van, és a többit elajándékozhatnák. De ez nem is ötlik fel bennük, mert a pénz 
tekintetében a világ átmosta az elméjüket, és azt gondolják, hogy ha van pénzük, azt 
meg kell tartaniuk maguknak. Ez a gondolkodásmód hátráltatja ma Jézus Krisztus 
szolgálatát a földön. Prédikátorok hagyták el ezért a szolgálatukat, és vállaltak világi 
munkát a megélhetésükért. Ez a nézet olyan gyülekezeteket bénított meg, olyan 
szolgálatok növekedését lassította le, amelyek ezreket nyerhettek volna meg az Úrnak. 

Az Evangélium hirdetéséhez pénz kell! Maga Jézus is tudta ezt, és — az általános 
vélekedéssel ellentétben — İ soha nem volt szegény. Olyan sok pénz áramlott át rajta 
keresztül, hogy kincstárnokot kellett kijelölnie. A neve Júdás volt. Jézus azonban nem 
magának halmozta fel azt a pénzt. Odaadta a körülötte lévı szükségben 
szenvedıknek. Adakozása olyannyira ismert volt, hogy az utolsó vacsora éjszakáján, 
amikor Júdás oly hirtelen elment, a tanítványok azt hitték, Jézus küldte el, hogy 
pénzt adjon a szegényeknek. El tudod képzelni, Jézus milyen sokat és milyen gyakran 
adakozhatott a szegényeknek, hogy a tanítványok ekkor is ezt feltételezték? Jézus soha nem 
épített magának világi birodalmat. De ez nem azt jelenti, hogy szegény volt. Azt jelenti, 
hogy İ volt a legnagyobb adakozó a földön. Itt az ideje, hogy a nyomdokaiba lépjünk! Ne 
utasítsd vissza azt a gazdagságot, amit Isten adni akar neked, csak azért, mert épp nincs rá 
szükséged. Merd elfogadni, és továbbadni azoknak, akiknek szükségük van rá. Többé ne a 
megélhetésért dolgozz, hanem az adakozásért, hogy az Evangélium hirdetése során 
emberek születhessenek újjá! A vetésedet ne korlátozza a szerény jövedelmed. A te 
bıséges forrásod Isten! Fedezd fel magad is, hogy mi a gazdagság célja Isten tervében! 
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ÚJRAKEZDÉS JÉZUSSAL — EGY BOLDOG ÚJ ESZTENDİ  

 

Szilveszterkor mindenhol összegyőlnek az emberek, 
hogy megünnepeljék az új esztendı elsı, csodálatos 
pillanatait. Mégis, sokaknak ez a nap élete legnehezebb 
24 órája. Az újév a magányt és a veszteséget juttatja 
eszükbe; számukra csupán egy újabb, kudarcokkal teli 
év kezdetét jelenti. Mi a helyzet Veled? Számodra 
milyen lesz ez az év? Ha nem a láthatókra, hanem 
Istenre tekintesz, akkor gyarapodó év vár Rád. Talán 
kívülrıl boldognak látszol. Talán az ünnep alkalmával 

úgy szórod szét a mosolyodat és a jókívánságaidat, mint mindenki más. De belül fájdalmat 
érzel. Csalódott vagy. Talán úgy érzed, nem tudsz tovább menni. 

Ha ez így van, szeretném, ha tudnál valamit. Mindez megváltozhat egy szempillantás 
alatt. Ma újrakezdheted az életedet! Hányszor mondtad ezt magadnak: „Ha 
újrakezdhetném, mindent másképp tennék”? Nem kell, hogy ez egy hiú ábránd legyen 
csupán. Jézus Krisztus lehetıvé tette Számodra. Ez az İ karácsonyi ajándéka Neked. 
Megfizette az árat minden bőnödért. Kifizette a büntetést minden hibádért. Ezért jött a 
földre és született meg — hogy Te újrakezdhesd! Talán visszagondolsz az életedre, és azt 
mondod: „De elkövettem néhány óriási hibát. Szörnyő dolgokat tettem.” Mindezek nem 
számítanak. Jézus kifizette az árat mindezekért! Hogyan kezdheted újra? A Róma 10,9 azt 
mondja: „… ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az 
Isten feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz.” Ehhez csak annyit kell tenned, hogy azt 
mondd: „Jézus, átadom az életemet Neked. Mától kezdve a Tiéd vagyok.” 

Milyen kitőnı alkalom az év elsı napja arra, hogy megváltoztasd az életedet! 
Ebben a pillanatban, akárhol is vagy, add át mindenedet Jézusnak. Aztán 
ugrándozhatsz örömödben fel-alá, és kiáltozhatod, hogy „Dicsıség Istennek, mindent 
újrakezdek!” Így meg fogod tudni, mit jelent a boldog új esztendı! (Zsolt. 90,17) 

Az egyedüli harc, amit egy keresztény hivatott megharcolni, a hit szép harca. 
(1Tim. 6,12) Nem kell harcolnod az ördöggel — Jézus már legyızte helyetted. Nem kell 
harcolnod a bőnnel — Jézus a bőnre való orvosság. Így csak a hit harca marad Számodra.  

A hit legnagyobb ellensége az, ha hiányos a megértésünk az Igébıl. Valójában a hit 
minden akadálya e tudáshiány köré csoportosul, mert nem képes a hited meghaladni a 
pillanatnyi igeismereted mértékét. A hited automatikusan emelkedik, ahogy egyre 
többet megismersz és megértesz Isten Igéjébıl. (Róm. 10,17) Ha a hited nem növekszik, 
az azért van, mert te sem növekszel Isten Igéjének a megértésében. Nem 
gyarapodhatsz, és nem fejlıdhetsz szellemileg anélkül, hogy a hitben növekednél. 

A legjobb fogadalom, amit az újesztendı küszöbén megtehetsz az elıtted álló 
évvel kapcsolatban, hogy növekedni fogsz Isten Igéjének megismerésében. Ehhez a te 
döntésed szükséges. Teljes szívvel add át magad az Ige tanulmányozásának! Szakíts rá 
idıt! Ebbıl egyenesen következik majd a hited növekedése. Így fejlıdni fogsz 
szellemileg. Boldog új esztendıt!                           

 

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 > internet rádió, videó tanítások 
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! 

 Istenünk kegyelme, áldása és jókedve legyen rajtunk! 

 

–bf– 
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BIBLIAI ÚTMUTATÁS JÁRVÁNY ESETÉRE 2. 
  

Elöljáróban szükséges két alapigazságot tisztázni, mert 
az ismeret és a megértés hiánya akadályozni fogja a krisztusi 
megváltás során elnyert gyógyulás elvételét és birtoklását: 
Isten akarata a gyógyulás minden egyes teremtménye 
számára, illetve İ képes természetfeletti módon ma is 
gyógyítani. Istennél ugyanis nincs változás, „Jézus Krisztus 
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz”! (Zsid. 13,8) 

Fontos felismerni a veszélyt! Ahhoz, hogy fel tudjunk 
készülni egy járvány, csapás elhárítására, ismernünk kell a 
veszélyforrást. Ugyanis a veszély felismerésével nyílik meg 
a lehetıség a betegség kivédésére. Sok ember szenved testi 

problémáktól, de nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy mi is a kór eredete. 
Mindez oda vezethetı vissza, hogy az emberek egyáltalán nem, vagy csak hiányosan 
kaptak errıl tanítást. Az ismerethiány miatt reményvesztettek, szenvednek, és 
pénzük nagy részét kezelésekre költik. Ha másokat megkérdezünk, mit gondolnak a 
betegségek eredetérıl, általában azt válaszolják, hogy fogalmuk sincs; csak úgy jön 
magától; vagy tévesen Istent hibáztatják állapotukért.  

A téves tanokat minden kereszténynek vissza kell utasítania. Elıször is Isten nem 
gonosz, a János apostol elsı levele 4,16 igeverse szerint „az Isten szeretet”. Az 
isteni fajta (agapé) szeretet pedig nem képes a másik kárára bármit is elkövetni. 
Másodszor a Mennyben, Isten eszköztárában nincs betegség, ezért İ nem tud az 
emberekre semmiféle kórral lesújtani. A Biblia egyértelmően állítja, hogy Jóbot is a 
sátán verte meg betegséggel, nem pedig Isten. (Jób. 2,7)  

Keressünk bizonyítékokat a betegségek gyökerére vonatkozóan az örök isteni 
értékeket tartalmazó Szentírásból. Mindenkinek a saját érdeke, hogy növelje bibliai 
tudását, mert az igei ismerettıl függ hitének mértéke. Az alábbi idézetben szó 
szerint azt olvashatjuk, hogy az Úr Jézus Isten ereje által meggyógyította az ördög 
elnyomása alatt lévıket: „A názáreti Jézust, mint kené fel İt az Isten Szent 
Szellemmel és erıvel, aki széjjeljárt jót tévén és MEGGYÓGYÍTVÁN MINDENEKET, 
kik az ÖRDÖG ELNYOMÁSA ALATT VOLTAK; mert az Isten volt İvele.” (Csel. 10,38)  

A következı igerészben azt láthatjuk, hogy egy gerincbetegségben szenvedı 
asszony 18 éven keresztül sínylıdött a sátán rabságában: „És ímé, volt ott egy asszony, 
akiben BETEGSÉGNEK SZELLEME volt tizennyolc esztendıtıl fogva; és meg volt 
görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, 
elıszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedbıl! És reáveté 
kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsıítette az Istent. (Luk. 13,11-13) Hát ezt, 
az Ábrahám leányát, kit a SÁTÁN MEGKÖTÖZÖTT ímé, tizennyolc esztendeje, nem 
kellett-é feloldani e kötélbıl [a betegség kötelékébıl] szombatnapon?” (Luk. 13,16) 

A betegségek eredetének kutatása során egyértelmően látható, hogy nem Isten, 
hanem az ördög minden baj forrása. Jézus nem betegekké tette az embereket, hanem 
gyógyulást nyújtott számukra. Ha Istentıl származna a betegség, akkor Jézus nemde 
az Atya ellen munkálkodott volna, amikor az embereket gyógyította?  

Az Úr Jézus a földi szolgálata során Isten akarata szerint gyógyulást, szabadulást 
hozott az emberek számára. A János evangélium 10,10 igeverse a Biblia vízválasztója: 
„A tolvaj [sátán] nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én 
[Jézus] azért jöttem, hogy életük legyen, és bıvölködjenek.” Az Atya egy 

konkrétan megfogalmazott céllal küldte el Fiát a földre: „hogy az ördög munkáit 
lerontsa.” (1Ján. 3,8) A megoldás tehát minden bajra maga Jézus Krisztus! 

Az Ige cselekvése gyızelemre visz! Dr. John G. Lake (1870-1935) misszionáriusként 
ment Afrikába 1908-ban. Azon a vidéken, ahol élt, bubópestis tört ki. Emberek százai 
haltak meg. İ gondozta a betegeket és temette el a halottakat. Az orvosok 
megkérdezték tıle: „Mit használt Ön, hogy megvédje magát?” „Uraim — felelte Lake —, 
én hiszem, hogy az Élet Szellemének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem 
a bőn és a halál törvényétıl. Ameddig én az élet törvényének a világosságában járok, 
egy baktérium sem fogja rám akasztani magát. Ahelyett, hogy életben maradnának, 
azonnal el fognak pusztulni. Ez az Élet Szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban.” 
„Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a 
bőn és a halál törvényétıl.” (Róm. 8,2) 

Egészségmegırzı megvallás: Egyik évben, az ázsiai influenzajárvány során, Kenneth 
Hagin (1917-2003) egy összejövetelt tartott Los Angeles körzetében. A Los Angeles Times 
fıcímei hirdették, hogy csupán Los Angeles körzetben kétmillió ember kapta el az ázsiai 
influenzát. A több száz fıs gyülekezet átmenetileg negyven fıre csökkent. Valaki 
megkérdezte tıle: „Nem félsz?” Mire ı nyilvánosan kijelentette: „Ez a járvány egyáltalán nem 
aggaszt engem. Soha nem kapom meg az ázsiai influenzát!” És nem is kapta meg. Miután 
megtette ezt a hitmegvallást, teljes-evangéliumi prédikátorok bizalmasan megkérdezték: 
„Nem félsz ilyesmiket állítani?” „Nem, miért?” Azt suttogták: „Nem tudod, hogy az ördög meg 
fogja hallani?” „Biztos vagyok benne, hogy hallja. Pontosan azt akarom, hogy hallja. Isten 
miatt nem kellene mondanom, İ már tudja. Azt akartam, hogy az ördög hallja!”        Folytatjuk! 
 
 

B IZONYSÁGOK AZ  ÚR TERMÉSZETFELETTI  MUNKÁJÁRÓL 
J É Z U S  K R I S Z T U S B A N  M A  I S  V A N  G Y Ó G Y U L Á S !   

 

Éva bizonysága — Dég, 2009-12-28  
Nyolc éve járok a dégi gyülekezetbe, igyekszem 

minden istentiszteleten részt venni, mert nagyon jó és 
építı az Úr jelenlétében lenni és az İ Igéjét hallgatni. 
Szeretném veletek megosztani gyógyulásom csodálatos 
történetét. Három hétig erıs hasi fájdalmak kínoztak, 
hasam felpuffadt, heti egy-két alkalommal hasmenésem 
volt, ami odáig fajult, hogy vér jelent meg a 
székletemben. Imádkoztam, naponta többször megvallottam a testem felett az 1Péter 2,24-es 
igeverset. A panaszaim enyhülni kezdtek, majd pár nap múlva ismét felerısödtek. 

Ekkor jutott tudomásomra, hogy november 21-én Tabra érkezik Lihor József erdélyi 
evangélista, aki a jeruzsálemi útjáról visszatérve elhozza az Úr csodálatos gyógyító erejét. Az 
evangelizációs alkalomra a gyülekezetünk is elment. A gyógyító sorban, a kézrátételes ima 
során hatalmas forróságot éreztem, ahogy Isten gyógyító ereje átjárta az egész testemet. 
Abban a pillanatban tudtam, hogy meggyógyultam! A fájdalom eltőnt a testembıl, s 
lassacskán a többi hamis tünettıl is szabaddá váltam. Dicsıség a drága jó mennyei Atyánknak, 
teljesen egészséges vagyok! Hálát adok Istennek Lihor József evangélista szolgálatáért, 
továbbá drága pásztoromért, Bor Ferencért és kedves feleségéért, Ágiért, akik hétrıl hétre 
elhozzák nekünk az Úr Igéjét, nagy szeretettel és odaadással, hogy ezáltal mi is növekedjünk 
és épüljünk az igei ismeretben, hitben és szeretetben. Áldja meg ıket hatalmasan a mi drága 
mennyei Atyánk. Bízzatok az Úrban testvéreim, tartsatok ki a hitben és az Úr minden 
problémátokból kiment benneteket! Istennél semmi sem lehetetlen! Hallelúja! 
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