ÁLDOTT ÜNNEPEKET!

BIZONYSÁGOK AZ ÚR TERMÉSZETFELETTI MUNKÁJÁRÓL

ÖRÖMHÍRMONDÓ

JÉZUS KRISZTUSBAN MA IS VAN GYÓGYULÁS!
Mariska megvallása – Dég, 2008.11.17
A napokban megcsúsztam az udvarban; és a jobb lábamra alig tudtam ráállni. Az
istentiszteletre is éppen hogy csak el tudtam jönni. De az alkalom alatt, Isten csodás
jelenlétében elmúlt a fájdalmam! Amikor 1998-ban elkezdıdött itt a gyülekezet, egy
galambtojásnyi csomó volt a lábamon, és ma már nyoma sincs! Dicsıség az Úrnak!
A napokban találkoztam egy fiatalasszonnyal, aki rögvest így köszöntött:
„Köszönöm Mariska néni!” Megkérdeztem tıle, hogy van. Mire ı csak annyit mondott:
„Köszönöm, jól!” Korábban adtam neki az üdvösségi imát tartalmazó kártyanaptárból, és
bíztattam, hogy csak olvassa, és olvassa. Akkor mőtétre készült, de most azt mondta:
„Köszönöm, jól vagyok!” Higgyetek Jézusban, Akinek sebeivel gyógyulást nyertünk!
Rózsa megvallása – Dég, 2008.11.17.
Hálát adok a mindenható Istennek a természetfeletti gyógyulásomért! A bal
oldalammal teljesen oda voltam. Megmondta az orvos, hogy nem tudnak rajtam
segíteni, mert nem lehet mőteni. Idegalapon kezdıdött, de most a gerincemben a
csontokkal voltak a gondok. Éjszakákat nem aludtam a fájdalomtól, szinte lehajolni
sem tudtam. De ez a helyzet gyökeresen megváltozott, mert mostanában kirobbanó
energiával dolgozok, nehéz fizikai munkát végezve a munkahelyemen!
A napokban megkérdezték, honnan van ennyi energiám? Hát onnan fentrıl! –
válaszoltam boldogan. Én mostanában ennyit nem nevetgéltem, mint az elmúlt
héten. Nem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen feltörı öröm bennem. Mindenki
meg van lepıdve, hogy ez nem lehet igaz. Az utóbbi idıben még fokozottabban
tanulmányozom a Bibliát, és – dicsıség Istennek – megszőnt minden fájdalmam!

Krisztus Szeretete Egyház helyi gyülekezetének elektronikus lapja – 2008. december
KRISZTUS TITOKZATOS SZÜLETÉSE 2.
És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az İ dicsıségét… (Ján. 1,14)

Krisztus azt mondja, hogy ti vagytok az én legelım juhai. „…Aki nem az ajtón
megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig
az ajtón megy be, a juhok pásztora az.” Vajon mi a »juhok akla« és az »ajtó«? A
juhok akla nem más, mint a föld. Az ajtó jelképezi a törvényes belépést a földre.
Minden lény, aki nem a törvényes bejáraton – nem az ajtón – jön a földre,
hanem bármilyen más módon, tolvaj az és rabló. A törvényes belépés pedig az,
hogy valaki asszonytól megszületik a földön. Aki nem megszületés által lép be a
földre, hanem valamilyen más módon hatol be, az nem más, mint pusztító, s
nincs törvényes hatalma a földön. A sátán az, aki jogtalanul van itt. İ más
módon jött be ide, nem itt született, és neki nincs joga itt lenni. Az ördög a tolvaj
és a rabló, mert azért jött, „… hogy lopjon és öljön és pusztítson.” Sátán az, aki
meg akarja lopni az emberek egészségét, bıségét; erre azonban nincs meg a
törvényes joga. Mivel te megszülettél itt a földön, törvényes hatalmad van a
gonosz munkái felett, Jézus nevében.

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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Jézus így szólt Nikodémushoz: „…Ami testtıl született, test az; és ami
Szellemtıl született, szellem az.” Ez valami fontosat közöl velünk: elıször
megszületünk a szülıi testtıl, majd Isten Szellemétıl. Mint láttuk, csak az itt
megszületett lényeknek van hatalma a földön. A szellemi újjászületés, az
üdvösség Krisztus elfogadásával lehetséges. Jézus azért jött, hogy az
embereknek „…életük legyen és bıvölködjenek.” Jézus az, aki az ajtón keresztül,
azaz legálisan jött be. „Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.” Jézus a
Pásztora a juhoknak, azaz a keresztényeknek. Jézus nem azt mondta: „Én azért
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jöttem, hogy gyötrelmetek legyen, és ebbıl minél több kijusson nektek.” Nem!
Jézus azért jött, hogy mindenben jó dolgunk legyen. İ azért jött, hogy lerontsa,
megsemmisítse az ördög munkáit.
Egy nagy igazság: csak a földön megszületett embernek van törvényes
hatalma ezen a bolygón. Isten elıször Ádámnak adta a hatalmat, de ı az
engedetlenségével átadta azt a sátánnak. Az ördög erre a földre jogtalanul lépett
be. De Jézus eljött, hogy golgotai megváltó munkája által örök életünk lehessen,
megsemmisítse, és eltávolítsa azokat a dolgokat, amiket a sátán hozott az
emberre: nyomort, katasztrófát, tragédiát, halált. Krisztus eljött, hogy visszaállítsa az embert törvényes hatalmába. Amikor Ádám alávetette magát a sátánnak,
az életbıl beleszületett a halálba; elszakadt Istentıl, azaz szellemi halottá vált.
Jézus azért jött, hogy visszaállítsa a kapcsolatot az Atyával, és İáltala az ember
megszülethessen a halálból az életre. Jézus örök váltságot szerzett nekünk!
Jézus elıttünk jár, hogy kivezessen minket. İ maga mondja, „… Én vagyok a
juhoknak ajtaja”, majd így folytatja: „Én vagyok az ajtó: ha valaki énrajtam megy be,
üdvözül…” Jézus szavai Nikodémushoz: „… Szükség néktek újonnan születnetek.” A
két ajtó nem ugyanaz. Az elsı ajtó a földre történı törvényes belépés, a megszületés.
Ez a másik ajtó az Isten Szellemétıl (Lelkétıl) való születést, a szellemi újjászületést
jelenti. Bár az ember törvényesen megszületik a földön, mégis az ördög gyermeke, és
újjá kell születnie a szellemi halálból a szellemi életbe.
Jézus kijelenti: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az
Atyához, hanemha énáltalam.” İ itt az egyedüli útról beszél, amely İrajta
keresztül vezet az Atyához. Sokan állítják magukról, hogy ık ’az út’, de nem ık
azok. Senki és semmi másra nincs szükségünk az üdvösségünkhöz, csak Jézusra.
Mivel sok hamisítvány van (okkultizmus, ezotéria, jóslás), ebbıl kifolyólag sok a
megtévesztett ember is. A hamisítványoknál ugyan megtalálhatóak az igei
gyökerek, de azt elfordítják és kicsavarják. Csak egyetlen út vezet a Mennybe, s
az Jézuson keresztül vezet. İ itt nem a templomajtóról beszél, hanem saját
Magáról. Ha te nem mész keresztül ezen az ’ajtón’, nem fogsz célhoz érni. Nem
tudsz bejutni a Mennybe a hátsó lépcsın. A gonosz szellemek jogtalanul hatoltak
be a földre, a hátsó úton. De te a Mennybe semmi más módon nem juthatsz be,
csak az ’ajtón’, azaz Jézus Krisztus elfogadásán keresztül. Ezt úgy érheted el, ha
megvallod Jézust életed Urának és Megváltójának.
Az ember Isten nélkül elveszett, ezért életre van szüksége az Atyától. Új
teremtménnyé Krisztus elfogadásával válhatsz, ahogy Pál apostol írja: „Mert ha a te
száddal [meg]vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten
feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal
teszünk pedig [meg]vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,9–10) Ebben van a lényeg!
Jézus az életed része akar lenni, hogy teljes életet élj. Krisztus érted halt meg, hogy
megváltson! Az üdvösség egy kegyelmi ajándék az Atyától, amit hit által
fogadhatunk el, s nem kell megdolgozni érte. Krisztus arra kér, fogadd be İt, nyisd
ki a szíved kapuját. Mondd el hangosan, teljes szívedbıl a hátoldalon lévı imát!
Jézus nemcsak a bőnt törölte el, hanem megváltott a betegségtıl, a
szegénységtıl, és örök szellemi életet adott. Akik elfogadták Jézust, földi életük
után a Mennybe jutnak, az ördög gyermekei pedig a pokol örök tőzébe. Jézus a
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Földön lemondott a mennyei, isteni rangjáról azért, hogy az İ „szegénysége által
gazdaggá lehessetek”, és az İ „sebeivel gyógyultatok meg”. Jézus a kereszten
minden áldást megszerzett, amire az életben szükséged lehet. „Hő az Isten, aki
elhívott titeket… Jézus Krisztussal való közösségre”, hogy mindezt hit által
elvehessétek és élvezhessétek.
Jézus az Újszövetség embere felé így rendelkezett: „Új parancsolatot adok
néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek
ti is egymást. Errıl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
egymást szeretni fogjátok.” A szeretet parancsolata betölti mind a tíz
ószövetségit; sıt még több is annál, mert az élet minden mozzanatára teljes
körően kiterjed. A szeretetben járó ember napról napra mind jobban Krisztushoz
hasonlóvá válik. Az önzı emberi szeretet mellett van egy magasabb rendő
szeretet is: az isteni fajta szeretet, amire a Messiás utalt. Ehhez bárki
hozzájuthat, ha behívja az életébe Jézust. Hiszen az üdvösség elnyerésével Isten
az İ tulajdonságait adja nekünk, mint egy magot (Gal. 5,22). Ezt a magot
nekünk kell táplálni, és felnevelni az İ Igéjével, hogy az jó gyümölcsöket
teremhessen az életünkben.
Az Újszövetségben „a törvénynek betöltése a szeretet.” Ideje hát, hogy
szeretetben járjunk egymással, és ne gondolkozzon senki faji, nemzetiségi és
felekezeti különbségekben. De nemcsak azokkal kell szeretetben járni, akik
minket szeretnek, illetve keresztények, hanem az Úr parancsolata szerint minden
emberrel. A szeretetben járáshoz néha természetfeletti hit szükséges. Elıfordul,
hogy olyan nehezünkre esik szeretetben járni és megbocsátani, hogy csak az Úr
megerısítése által vagyunk képesek rá. Atyánk nem igazságtalan, nem kér
tılünk olyat, amit ne tudnánk megtenni. „… mert az Istennek szerelme kitöltetett
a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.” İ tesz bennünket
képessé arra, hogy ebben az isteni fajta szeretetben járjunk.
Szeresd az embertársaidat. Szeretet legyen a szívedben és ne győlölet,
megbocsátás és ne harag, alázat legyen ne büszkeség, öröm és ne keserőség,
békesség legyen és ne háborúság, szelídség és ne felgerjedés, hőség legyen és
ne hőtlenség, jóság és ne gonoszság, mértékletesség legyen és ne
mértéktelenség. Ilyen szívvel fordulj az emberekhez. Isten szeretete égjen a
szívedben és engedd, hadd folyjon át rajtad keresztül mások felé. Az embereket
felsegíteni kell, és nem eltaposni! Nyújtsd hát feléjük segítı kezedet! Jézus is
ugyanezt mondta: „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket
átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket győlölnek és imádkozzatok azokért,
akik háborgatnak és üldöznek titeket.” Ha szeretettel és segítı szándékkal
fordulsz embertársaidhoz, akkor te is ugyanazt fogod visszakapni. Sokan nem
ismerték még fel a következı igazságot: „És amint akarjátok, hogy az emberek
veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal.” A szeretet
megváltoztatja a te saját, és a környezetedben lévık életét is. A szeretet az
ember éltetı ereje. Számőzi a bőnt, a bánatot, az aggódást és a gondot,
amelyek felırlik az életed erejét. A szeretet nyugalmat és gyógyító, éltetı erıt ad
neked is. Keresd a forrását!
Bor Ferenc
A teljes cikk a Békevár webkikötı oldalán olvasható.
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