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EVANGEL IZÁCIÓ  
 

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 istentiszteletek nyitottak minden érdeklıdı számára! 
Jézus Krisztushoz hívunk, nem pedig vallásos kötelékek alá! 
 

EVANGELIZÁCIÓS TANÁCSOK  
Az egyik leggyakrabban feltett kérdés arra vonatkozik, hogyan vezessék üdvösségre a 

hívık a Krisztus nélkülieket. Az alábbiakban az Úr Igéjére alapozott útmutatás következik. 
Légy tántoríthatatlan, de ne nyaggass senkit! Nem lehet szabályt felállítani az üdvösségre 
vezetésre vonatkozóan, amely mindenki számára mőködne. Isten az egyik embert így 
vezeti, a másikat pedig máshogyan. Mindig azt kell szem elıtt tartanunk, hogy a Szent 
Szellemnek van létfontosságú munkája abban, hogy az embereket Jézushoz vonzza.  

1./ Ismerd fel, hogy az Atya a Szent Szellemen keresztül vonzza magához az 
embereket. Amikor az Igét prédikálják, a Szent Szellem [Szentlélek] nyitja fel az ember 
szemét a Jézus nélküli, elveszett voltára. Jézus azt mondta: „Senki sem jöhet énhozzám, 
hanemha az Atya, aki engem elküldött, vonzza azt…” (Ján. 6,44 — angol fordítás)  

2./ Imádkozz azért, hogy Isten küldje el egyik munkását az illetı útjába. Jézus azt mondta: 
„Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az İ aratásába.” (Mát. 9,38) 

3./ A Krisztusban kapott hatalmadat használva, parancsold meg Jézus nevében, 
hogy hulljon le a sötétség leple az érintett személy szemérıl, hogy meglássa Isten 
dicsıségét.  Ugyanis „… e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák 
a Krisztus dicsıséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.” (2Kor. 4,4) 

4./ Imádkozz az Ige alapján és áraszd ki gyakorta a kijelentés és bölcsesség Szellemét 
az adott személy felett. Meg fogsz lepıdni a változásokon! (Ef. 1,16–20. 3,14–19) 

5./ Követeld az üdvösségét és szabadulását, a Jézus nevében! (Mát. 18,18. Róm. 5,17) 
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MIT JELENT VALÓJÁBAN ADVENT? 

 

Az advent — mint böjti idıszak — Galliában keletkezett, amelyet a 6. században a 
rómaiak, késıbb a protestánsok is átvettek. Az advent jelentése: jövetel, érkezés, s a 
latin „advenire” szóból származik. Az idık folyamán ez „adventus Domini” kifejezésre 
módosult, ami az Úr jövetelét jelenti. Az adventi koszorú készítése német protestánsoktól 
indult el. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat, ezek: a hit, remény, szeretet, öröm.  

Két nézıpontból világítjuk meg a címbéli kérdést. Mit jelent advent a világnak és 
mit a keresztényeknek? Ahol a bibliai látás kiszorul az emberek gondolkodásából, ott 
elvilágiasodnak, s így náluk koszorúvá egyszerősödik le az advent. S ha eltorzul az isteni 
látás, akkor üressé válik a karácsony, és az is lefokozódik csupán evészetté, ivászattá.    

Keresztényként adventkor a karácsonyt várjuk, amikor Isten Fiának testet öltését 
ünnepeljük. Ez egyben a szeretet ünnepe is, mert a SZERETET küldte el nekünk a Messiást! A 
karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. Még ha nem is világos mindenki számára 
egyértelmően a karácsony üzenete, mégis, valamiféle melegség áradását érzik belıle. 

A karácsonnyal Jézus Krisztus megszületését elevenítjük fel, aki 
elhozta számunkra a világosságot. İ azért jött közénk, hogy 
kereszthalálával megváltsa az emberiséget az édenkerti bukás 
következményétıl. Megváltása háromszoros volt: visszaállította az 
Istennel való közösségünket, valamint megszerezte szabadulásunkat a 
betegség és fájdalom, továbbá a szegénység alól. Mindezek hit általi 
elvételéhez meg kell ismerni jogainkat Krisztusban, illetve az áldások 
birtoklásának módját. A Messiás elsı eljövetelérıl az Ószövetség igen 
nagy részletességgel beszél. Isten nem tétlenkedett, miután 
teremtménye az Édenben elbukott és a sátán uralma alá került a föld. 

Hamarosan kidolgozta a megváltás tervét, hogy az embert visszahelyezhesse eredeti 
pozíciójába. Mózes elsı könyvének 3,15 igeversében elhangzik az elsı reményt keltı prófécia az 
ember megszabadítására: a Messiás az örök ellenség fejére fog taposni. Ez az isteni üzenet azért 
ennyire burkolt, hogy a sötétség erıi elıtt titokban maradjon a nagy terv. Az Ószövetség 
négyezer éve alatt Isten több száz alkalommal szólt biztatásul népéhez a prófétákon keresztül.  

A végtelennek tőnı várakozás nem volt hiábavaló: Jézus két évezrede emberi formát 
öltött. Mivelhogy Isten volt az Atyja, nem azzal a bőn-természettel született, amelyet Ádám 
gyermekei örököltek. De mivel asszonytól született, minden más tekintetben emberré vált. 
Élete végén, a kereszten gyızelmet aratott a sátán erıi felett. Megígérte, hogy a kegyelem 
korszakának végén — amelynek az utolsó perceiben járhatunk — vissza fog jönni.  

Nincs élet Nélküle. Vele minden értelmet nyer, míg nélküle minden hiábavaló. İt várja 
ez a világ, hiszen İreá van a legnagyobb szüksége. Az Úr Jézus jön felénk, hogy megállva, 
szívünk olykor vaskos ajtajánál zörgessen, és bebocsátást kérjen. Csak akkor halljuk meg a 
kopogását, ha a bennünk dúló zaj elcsitul. Csendben és békességben leszünk csak képesek 
önmagunkba nézni és İt várni. Mi Jézushoz hívjuk az embereket, nem pedig egy felekezet 
vallásának a kötelékébe. A kereszténység nem vallás, hanem jóval több annál. A 
kereszténység egy életforma, amely a krisztusi út követését jelenti.              –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! 

Jézus a világ világossága! 
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ZSIDÓ—KERESZTÉNY TALÁLKOZÓ 
 

Október huszonegyedikén, Kiskunhalason került sor az elsı, zsinagógában tartott olyan 
rendezvényre, ahol egyházunk és a zsidóság találkozhatott. Ezen az összejövetelen a ságvári 
és a dégi gyülekezeteket a pásztor képviselte. „Áldott a ti jöttötök!” — köszöntötte Róna 
Tamás rabbi úr a megjelenteket. A találkozót Dr. Lednitzky András, Izrael tiszteletbeli konzula 
is megtisztelte jelenlétével. A harmincfıs hitközösség számára már maga az is csodának 
számított, hogy a háromszáz férıhelyes zsinagógába pótszékeket kellett elhelyezni. 

Jim Sanders, a KSZE vezetı pásztora 
beszédében hangsúlyozta: Megtiszteljük a zsidó 
népet, akik oly sokat tettek azért, hogy a Messiás 
eljöjjön. Fontosnak tartjuk az ı támogatásukat 
és Izrael támogatását egyaránt. Ugyanis ezt 
olvashatjuk az Ószövetség lapjain, a szent 
Igében, hogy akik áldják Izraelt, azok áldottak 
lesznek, és akik átkozzák Izraelt, azok átok alá 
kerülnek! Ahhoz, hogy mi, és hazánk áldott 
lehessen, meg kell áldanunk Izrael népét. Baráti 
jobbunkat nyújtva tudják meg, hogy nem állnak 
egyedül; igenis vannak, akik melléjük állnak.  

Egy kis történelmi visszatekintés: Miután Isten elvesztette az édenkerti családját, egy 
népet keresett magának. Választása Ábrahámra esett. (1Móz. 12,1–3) Isten Ábrahámnak 
tett áldás-ígérete a zsidókra és a Krisztusban lévı valamennyi népre egyaránt vonatkozik. 
Az ı leszármazottai Izsák, és annak fia Jákób, akinek Isten az Izrael nevet adta. (1Móz. 
32,28–29) Izrael 12 fiúgyermekébıl jött létre a 12 törzs. Izrael tehát Isten választott népe, 
akit sajátjának tekint és védelmez. (5Móz. 7,6) 1800 év után, 1948 óta újra létezik egy 
zsidó állam azon a földön, amelyet Isten örökre nekik adott.  

Izrael népet Ábrahám leszármazottjai alkotják. Izrael egy olyan állam, amely Isten 
akaratából jött létre. Isten ítéletének alapja az, hogy mások hogyan bánnak az 
izraelitákkal. Minden ország és nép válaszút elıtt áll. Izrael támogatóit Isten megáldja, 
de ítélete száll azokra, akik Izrael ellen vétenek. Aki keresztezi Isten Izraelre vonatkozó 
tervét, az Istennel találja magát szemben. Ahogy egy szülı sem szemléli passzívan a 
gyermeke elleni tetteket, ugyanúgy Isten is választott népének pártjára áll.  

Az antiszemitizmus a Bibliával homlokegyenest ellentétes! Az Írásokban olvasható: Isten 
„… az egész emberi nemzetséget egy vérbıl teremtette …”. (Csel. 17,26) Egyházunk hét 
éve szervez turista utakat Izraelbe, és ezért eddig már három kitüntetést is kapott Izrael 
Turisztikai Minisztériumától. A helyi zsidó hitközség elnöke, Raáb András úr meglepetésének 
adott hangot, amikor megtudta, hogy a jelenlevık zöme már járt Izraelben. Feltétlenül 
mindenkinek meg kellene látogatnia a Szentföldet, ahol mindenkit ér egy csoda.  

Mindkét fél egyetért abban, hogy ez a találkozó történelmi pillanatnak számít, 
hisz mindkettınknek ugyanaz az Istenünk és a Messiásunk! A konzul úr is ritka 
eseménynek tartotta az ilyen jellegő, bensıséges találkozót. Hangsúlyozta, hogy 
Izrael békére törekszik, de a békét ki kell vívnia és meg is kell védenie. Úgy véli, hogy 
nemcsak a két ország, de az egyházak kapcsolata is erısödik.  

A jelenlevık együtt és egységben énekeltek, amelynek gyümölcseként érzékelhetıvé 
vált Isten dicsıséges jelenléte. Öröm volt látni a boldog arcokat és a meghatottság 
könnyeit. Imával és a jelenlevık megáldásával, illetve szeretetvendégséggel zárult a 
találkozó. A két fél nyitottsága reményt ad a párbeszéd folytatására.  

BIZONYSÁG 
 

Drága Testvéreim! Bizonyságot szeretnék tenni az Úrban 
annak a témának a fontosságáról, amely Budapesten a 2009. 
július 19-i vasárnapi istentisztelet után egy délutáni tanítás során 
hangzott el. A „Családi Nap” keretében Bor Ferenc pásztor 
tanított a családi életrıl, az Ige tükrében. A tanítás kitért a 
fiatalok házasság elıtti párkapcsolatára, és amit foganatosítva a 
fiatalok kapcsolatkezdése igei alapokra kerülhet. Ez a tanítás 
számomra és a családom részére is jókora világosságot adott.  

Annak a fontosságáról hallhattunk, hogy ne hagyjuk a világ számára besározni azt a 
gyönyörő ajándékot, amelyet Atyánk nekünk és a gyermekeinknek adott a testi, lelki és 
szellemi szerelemben. Amit ebben a világban isteni ajándékként élhetünk meg a fizikai 
testünkben az igazi társunkkal. Errıl a tisztánlátást csak az Igébıl tanulhatjuk és 
taníthatjuk meg. Számomra, és családom számára is fontos téma került így igei 
megvilágításba. Úgy gondolom, hogy nagyon sok szülıhöz kellene eljutnia az ilyen 
jellegő tanításoknak. A gyermekeinket csak így tudjuk majd segíteni abban, hogy 
elindulhassanak a boldog és tiszta élet útján. Krisztus Testének, a Gyülekezetnek is — 
amelynek tagjai vagyunk — szeplıtelensége ezen bibliai tanítások pilléreire épül. 

Továbbá bizonyságot teszek nektek arról, hogy mennyire fontosak a családi életrıl és a 
házaséletrıl szóló tanítások. Ezekre a feleségem hívta fel a figyelmemet, amelyek a 
www.bekevar.fw.hu oldalon a HÁZASSÁG menüben a HÁZASSÁGTAN címszó alatt hallgathatóak 
meg. Pásztortársam által olyan, tabunak tekintett témák — mint a házasélet, a testi 
kapcsolat — kerültek igei alapra, melyek megváltoztatták a házaséletünket. Az igazság 
megismerése szabadokká tett bennünket! Fontosnak tartom, hogy ezt elmondjam mások 
számára is. Én azt látom, hogy sok kereszténytársam nélkülözi ennek az ismeretét.  

A gyülekezetekben nagy számban vannak magányos, és elvált emberek, akik még nem 
ismerték meg a mi Urunk akaratát, gondolatát, ezzel a témával kapcsolatban. Hiszem, hogy ezek a 
tanítások megerısítik a párkapcsolatokat a házasság szövetségében. Megtanítanak bennünket arra, 
hogy mennyire fontos a párunkat boldoggá tenni! Szükségesnek tartom, hogy az öröm és a 
boldogság jelen legyen az ember életében testi, lelki és szellemi értelemben egyaránt. 
Felfigyeltem az Írásokban arra, hogy az örömtelenség valójában átok. A keresztények életében 
tehát jelen kellene lenni a szellemi, lelki és testi örömöknek egyaránt. A Mennyei Atyánk így 
rendelte el az İ Igéjében, s abban igen gyönyörködik, ha cselekvıi vagyunk az İ Szavának.  

Azt vallom, hogy a boldog párkapcsolatban erıteljesebben mőködik a tízezerszeres 
imaerı, az oldás és kötés hatalma (Mát. 18,18), az egy akaraton mondott ima (Mát. 
18,19) és az igei egység. Szükségesnek és fontosnak tartom, hogy ezek a tanítások 
minden keresztény testvéremhez eljussanak, mert a mi életünkben is változást hoztak. 
Nagy érdeklıdéssel várjuk az újabb tanításokat e területen. Dicsıség az Úrnak!  

Németh István, tatai pásztor 

 

A TISZTA ÉLETTEL KAPCSOLATBAN: Isten csak egy ágyat tud megáldani, az pedig a házaságy! 
  

— Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem [Szentlélek] 
temploma, amelyet Istentıl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert drága áron 
vétettetek meg; dicsıítsétek azért az Istent a ti testetekben. (1Kor. 6,19–20) 
— Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsıségben a Gyülekezetet úgy, hogy azon ne legyen 
szeplı, vagy ránc, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. (Ef. 5,27) 
— Tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házaságy pedig legyen szeplıtelen. (Zsid. 13,4)  


