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R Ö VI D  G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E K  
 

Biblia éve 
A 2008. év végén – amely a Biblia éve volt –, a ságvári és a dégi községi 

könyvtárat a helyi gyülekezetek megajándékozták az egyházunk kiadásában 
megjelent revideált Károli-féle Bibliával, amelyet köszönettel fogadtak. 

 
Kórházi szolgálat 

A dégi és a ságvári gyülekezetek is hozzájárultak adományaikkal ahhoz, 
hogy a siófoki kórházban mőködı egyházi szolgálatunk – amelynek a ságvári 
nyájból is van egy elhívottja – karácsony alkalmából megajándékozhassa az 
ünnepek alatt is a Krónikus osztályon fekvı betegeket és ápolóikat. 
 
Óévbúcsúztató 

Az óév utolsó istentiszteleti alkalmán – december 28-án – a dégi nyáj 
vendégül látta a ságvári testvérgyülekezetet. Az ıszi szentföldi útról mintegy 
300 felvételt mutatott be két ságvári hívı, és osztotta meg úti élményeit a 
vendéglátókkal. Ezt követıen pedig keresztény humorral főszerezett 
szeretetvendégséggel vettek búcsút az óévtıl. 
 
Jim Sanders Tabon 

Jim Sanders misszionárius január 25-én 15 órakor a tabi Mővelıdési 
Házban tartandó regionális istentiszteleti alkalmon kézrátétellel fog imádkozni 
a betegek gyógyulásáért. Minden érdeklıdıt szeretettel várnak a rendezık. 
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HÁLAADÁS 
2009. – a hétszeres áldás, bıség, növekedés éve! 

 

A hálaadás a keresztény élet egyik sarkalatos pontja. Isten gyermekének 
elıjoga az Atya trónjához járulni, a Krisztus által megszentelt úton, de 
egyetlen teremtmény sem közelíthet másként Istenhez, mint hálaadással, 
imádattal, dicsérettel. „Menjetek be az İ kapuin HÁLAADÁSSAL, tornácaiba 
dicséretekkel…” (Zsolt. 100,4) Az óév végén, az újév elején érdemes idıt 
szentelnünk arra, hogy emlékeztessük magunkat az elmúlt esztendı azon 
jótéteményeire, amelyekben az Úr részesített bennünket. Hálát kell adnunk 
a mennyei Atyának az İ szeretı gondoskodásáért, oltalmazásáért, Szent 
Szellemének vezetéséért. A zsoltáros sorai is erre buzdítanak: „Adjanak 
HÁLÁT az Úrnak az İ kegyelméért, és az emberek fiai iránt való 
csodadolgaiért, és áldozzanak HÁLAADÁSNAK áldozataival, és hirdessék az İ 
cselekedeteit örvendezéssel!” (Zsolt. 107,21-22) 

 

A keresztény élet sikerének titka Isten útmutatásaiban rejlik! İ pedig 
ezt rendeli nekünk: „Mindenben HÁLÁKAT adjatok; mert ez az Isten akarata 
a Krisztus Jézusban tihozzátok.” (1Thes. 5,18) Ki-ki tudja, hogy miért adhat 
hálát az elmúlt esztendı dolgaiban. De mindannyiunkat arra buzdít a 
Szentírás, hogy mindenekelıtt imádkozzunk a vezetıinkért, és adjunk hálát 
értük a Teremtınek.  

Pál apostol ezt így fogalmazza meg: „Buzdítalak azért, hogy mindenek 
elıtt tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, HÁLAADÁSOK 
minden emberekért, királyokért és minden hatalomban lévıkért, hogy 
csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és 
tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítı Istenünk elıtt, aki 
azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére 
eljusson.” (1Tim. 2,1-4) 

Istené a Föld és mindaz, ami azon található, ezért sok olyan dolog van, 
amiért hálát kellene adnunk az Atyának a múltat, illetve a jövıt illetıen…      -bf- 

Fotó: 
A dégi és a 

ságvári 
gyülekezet 
közös óév- 

búcsúztatója 
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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 Téged Jézus, hogy légy 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 

Infó: www.ksze.org – Hálózat TV adásai: vasárnap 9.30 és hétfı 0.30 
 

Az ÖRÖMHÍRMONDÓ a gyülekezeti munka céljaira készült, korlátozott példányszámban. 
A lap ingyenes, amelyet a hívık tetszésük szerint sokszorosíthatnak és terjeszthetnek. 

Szerkeszti: Bor Ferenc lelkipásztor – 70/259-1348 – bekevar@fw.hu – www.bekevar.fw.hu 
A kiadvány része a Békevár webkikötı elektronikus újság-sorozatának. 
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BIZONYSÁGOK AZ ÚR TERMÉSZETFELETTI MUNKÁJÁRÓL 
JÉZUS KRISZTUSBAN MA IS VAN GYÓGYULÁS!  

 

Kedves Olvasó! Ezeket a tanúbizonyságokat Isten dicsıségére tesszük 
közzé, hiszen mindezt İ végezte egyszülött Fia, Jézus Krisztus által. 

 

Marika bizonysága – Ságvár, 2009-01-06 
Mi Nagyberényben élünk, és férjemmel már több éve a ságvári gyülekezetbe 

járunk. Most Isten csodálatos szabadító munkájáról szeretnék bizonyságot tenni, 
amely pár éve történt. Az utcánkban az egyik családnál volt egy anyakoca, amely 
tizenkét malacot ellett. Mivel az anyakoca – gyengesége és láza miatt – nem 
tudta szoptatni kicsinyeit, így azok közül öt el is pusztult. De a háziasszonyt az Úr 
elküldte hozzánk kecsketejért, hogy azzal táplálja a kismalacokat és anyjukat.  

Ahogy értesültem az eseményrıl, átmentem, és imádkoztam a 
jószágokért. A házigazdákat pedig bíztattam, hogy tartsanak ki hitben, 
bízzanak Istenben, és a rossz híreket fölöslegesen ne mondogassák főnek-
fának. İk mindezt megfogadták, aminek meg is lett az eredménye. 
Imádkoztunk azért is, hogy az Úr adjon egy állatorvost, az İ akarata 
szerint. Az állatorvos meg is érkezett, és azt mondta, hogy ı csak injekciót 
és infúziót tud adni, de nem sok reményt lát arra, hogy a másnap reggelt 
megérje az anyaállat. Diagnózisa szerint egy elhalt malac maradt benne, 
amely oka ennek a fertızéses problémának. 

Mi továbbra is hitben maradtunk a családdal, és az Úr megmentette a 
kocát. Naponta átmentem hozzájuk, és az állatokra tettem a kezemet. 
Megdorgáltam, és elparancsoltam a pusztítót a Jézus nevében levı hatalom 
által. Megállt az elhullás, és az anyaállat is napról napra javult. Megdöbbentı 
volt szembesülni azzal a csodával, ahogyan az Úr kitisztította az anyakocát, 
és eltávoztak belıle a testében elhalt malac maradványai. Hiszem, hogy az 
Igére alapozott imáknak köszönhetı az, hogy Isten pár napon belül 
helyreállította a jószágok egészségét. Hálát adunk az İ végtelen 
kegyelméért és szeretetéért! Így a család nem esett el az állattartásból 
származó jövedelmétıl, illetve Isten kinyilváníthatta magát egy 
természetfeletti csodában. Dicsérjük az Urat az İ határtalan jóságáért! 
 
Ferenc bizonysága – Szántód, 2009-01-06 

Bizonyságot teszek nektek, kedves Testvérek arról, hogy Isten jó, sıt 
nagyon is jó! Minden dicsıséget a mennyei Atyánknak adok az İ 
szabadításáért! Jó egy éve, egy náthát követıen visszamaradt egy kis 
köhécselés. Inkább a kellemetlensége miatt zavart, fıként, amikor az 
istentiszteleti alkalmakat tartottuk. Végül elmentem az orvoshoz, hogy 
konkrétabban meg tudjam fogalmazni, miért is kell imádkoznom. A 
különbözı próbálkozások, kezelések ugyan nem használtak, de kizárásos 
alapon asztmát diagnosztizáltak. Kaptam pumpás sprayt is, de nem vettem 
komolyan a helyzetet. Nem fogadtam el az ördög hazugság-tünetét. 

2008 decemberében az egyik este éppen hazafelé tartottunk a dégi 
alkalomról, amikor vezetés közben köhécselni kezdtem. Feleségemtıl 

kértem egy kis vizet, de az a kortynyi folyadék éppen a köhögés belégzı 
fázisában ért a nyelıcsövemhez, így a víz a légcsövembe jutott. Ennek 
következtében légszomj állt elı. A szemem elhomályosodott és nem láttam 
semmit, nem tudtam irányítani az autót. Ahogy egy nem régi pesti 
tanításból megtanultam: nem engedtem, hogy a félelem hatalmat vegyen 
rajtam. Óvatosan a fékre léptem, és lassítani kezdtem, miközben nagy 
békesség volt a szívemben. Feleségem szólongatásait hallottam, de képtelen 
voltam válaszolni rá. Mivel kedvesem e fajta megnyilvánulása hatástalannak 
bizonyult, határozottabban szólt a Jézus nevében! Az Úr nevének használata 
meghozta az eredményt, végre levegıhöz jutottam. Addig – lassítva a 
szembe jövı forgalom mellett, vakon haladva a kocsival – az Úr angyalai 
biztonságosan irányították autónkat. A 7-es fıúton, fél kerékkel a padkán 
megállva kiszálltam, dicsértem Istent a szent oltalmáért. Bıséges hálát 
adtam Neki azért, hogy épségben kihozott bennünket ebbıl a veszélyes 
helyzetbıl! 

Felidéztem az elmúlt hónapok eseményeit és összefüggést mutatott az 
Úr bizonyos dolgok között. A szeptemberi izraeli turistaút elıtt az imakörben 
egy rövid próféciaként elhangzott: „El vagytok pecsételve a homlokotokon a 
Zsoltár 91-el.” Eleinte ezt a négyszáz fıs csoportra vonatkoztattam, míg 
egyik szolgálótársam által az Úr megértést adott a szívembe: ez a szent 
védelem mindannyiunkra vonatkozik! Magamra és családomra is 
kiterjesztettem Isten mindenható oltalmát! Naponta megvallom a szent 
oltalmat és a szent védelmet magunk felett a Zsoltár 91. és a tizedfizetık 
joga alapján (Mal. 3,10-11). Tisztában vagyok azzal, hogy a homlokunkon 
lévı pecsét miatt az ellenség nem érinthet bennünket! Ennek alapján 
hiszem, hogy Istennek szent szárnyai alatt volt az oltalmunk a fenti 
bonyodalom alatt is, Aki megdorgálta érettünk a kártevıt, a pusztítót. 
Mindenkor dicsıséget zeng az ajkam Neki! 

De ezzel itt még nincs vége. A december 27-i pásztortalálkozó elıtt 
imádkoztam, és kértem az Úr szabadítását az asztmából. Hittem az Igében 
lévı ígéretet: amit Jézus nevében kérünk, azt İ megcselekszi (Ján. 15,16). 
Mégis a meglepetés erejével hatott, amikor a dicséretet követıen egyházunk 
vezetı pásztora bejelentette, hogy Isten milyen területeken végez gyógyító 
munkát. És a felsorolásban többek között ott szerepelt az asztma is! Hittel 
elvettem a gyógyulásomat, és az valóságba jött. A testemben hazug tünettel 
léptem be a Konferencia Központba, és gyógyultan távoztam az alkalom 
végeztével! Köszönöm Úr Jézus, hogy te meghaltál értem és a sebeiddel 
megszerezted a gyógyulást a számomra is (1Pét. 2,24). Az átmenetileg 
visszatérı tünetek szintén az Úr Jézus nevében parancsolhatók el, hittel és 
hatalommal, mert Jézus nevére minden térdnek meg kell hajolni (Fil. 2,10). 

Az Úr útjait követve igyekszem minél jobban az İ szárnyai alatt lenni, 
mert ott van a gyógyulás (Mal. 4,2). Óhajtom az İ oltalmát, mert 
megígérte: „…legott felkelek, azt mondja az Úr, biztosságba helyezem azt, 
aki arra vágyik.” (Zsolt. 12,5)! A dicséret és a hálaadás kéz a kézben jár, 
mert nem elég megnyitni a Menny kapuját, azt nyitva is kell tartani. Ámen!  


