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Tabon jártunk 
A dégi és a ságvári gyülekezet részt vett 

Jim Sanders misszionárius január 25-én Tabon 
a Mővelıdési Házban tartott regionális isten-
tiszteleti alkalmán, ahol Isten kegyelmébıl 
számos újjászületés és gyógyulás történt. A 
tabi városi tévé felvételt is készített, amelyet a 
helyi csatornán láthattak a város lakói.  
 

Evangélizációs alkalom lesz Szántódon 
Március 22-én vasárnap 16 órakor Lihor József erdélyi evangélista fog 

szolgálni Szántódon a Közösségi Házban, aki imádkozni fog a betegek 
gyógyulásáért. Minden érdeklıdıt szeretettel vár a helyi gyülekezet.  
 

Csoda a Hudson folyón – ATV csatorna, 700-as Klub január 20-i adásából 
Január elején egy utasszállító repülıgép szerencsés kényszerleszállást 

hajtott végre az Észak-amerikai folyón. A fedélzeten tartózkodó mind a 155 
ember túlélte a katasztrófát. A gép egy madárrajjal ütközött, és mindkét 
hajtómő leállt, majd kigyulladt. Ez volt az a pillanat, amikor az utasok 
imádkozni kezdtek. A pilóta a 250 km-es sebesség ellenére tökéletesen 
letette a zuhanó gépet a jéghideg vízre. Ez az elsı ilyen szerencsés 
kimenetelő eset az utasszállítás 50 éves történelmében! Az utasok a gép 
szárnyán várakoztak a mentésre. „Mindenki megırizte a nyugalmát, és Isten 
megáldotta a türelmünket” – nyilatkozta a riportereknek az egyik utas. 
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HÉTSZERES NÖVEKEDÉS 2009-BEN 
Részlet a Chris Oyakhilome próféciából 

 
Hétszeres növekedés vár azokra, akik az Igével meghitt és mély 

kapcsolatban vannak – hallhattuk Sanders Erzsébet 2009. január 11-i 
tanításában, aki Chris Oyakhilome próféciájából idézett. Az evangélista 
szolgálatát legutóbb a Csodák, gyógyulások… 3. címő DVD-n láthattuk. 

1./ Növekedés lesz a kegyelemben, sokszorosára növekszik a 
kegyelem az életünkben. Ez lehetıvé teszi majd, hogy véghez tudjuk vinni 
azokat a dolgokat, amit az ember a saját erejébıl nem tudna. Mindenki 
meglátja majd rajtad, hogy Isten kedvességet ad neked, és a Szellem 
szépségével öltöztet fel téged. Olyan kedvességet ad neked, amely ajtókat 
nyit számodra. Szükségünk van erre a növekedésre, mint ahogy mondja is 
az Írás: növekedjetek a kegyelemben és az Úr Jézus Krisztusnak az 
ismeretében. A kegyelemben való növekedés ezt az ismeretben való 
növekedést is meghozza számunkra az idén.  

2./ Növekedés lesz a képességeinkben, új képességek jönnek elı – 
amirıl nem is tudtunk, hogy képesek vagyunk rá – a Szent Szellem ereje 
által, hogy megmutassa, hogy különbség van azok között, akik szolgálják İt 
és azok között, akik nem! A világnak meg kell látni a különbséget, és ezek 
természetfeletti képességek lesznek az életünkben. Ezek a képességek az 
idén elıjönnek Krisztus Testében, és izgatott a szívünk, hogy mit hoz elı 
Isten ezen a területen az életünkben.  

3./ Növekedés lesz a tudásban és az ismeretben. Növekedés lesz 
Isten Igéjének az ismeretében, ebben feltétlenül növekednünk kell, de a 
tudományokban, a feltalálás területén is. Új találmányok lesznek az orvos-
tudományban, gyógyíthatatlan betegségekre ellenszerek és ellenanyagok a 
rákkutatásban. És mindezek természetfeletti módon jönnek elı Isten 
dicsıségére, a Krisztus Testén keresztül. Olyan dolgok jönnek elı, amit a 
világ eddig soha nem hallott. Nagyon izgalmas év lesz ez!  

4./ Növekedés lesz a vagyoni javainkban, a kincsestárházunkban, az 
anyagiakban, s mindez természetfeletti lesz. Isten csak természetfelettit 
cselekszik. Tehát nem olyan, amit elıre ki tudunk számítani. Az elvetett 
magoknak lesz egy óriási, természetfeletti növekedése az idén, olyan 
helyekrıl, amire nem is számítottunk, és ezt csak Isten tudja 
megcselekedni! És oly módon fogja ezt tenni, hogy mindenki tudni fogja, 
hogy ezt Isten cselekedte, mert İ nem adja senkinek a dicsıséget. S 
mindezt úgy, hogy támogatni tudunk sokakat. Az éhezıknek és a 
hontalanoknak tudunk segítségére lenni úgy, ahogy még eddig soha, és 4 

 

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 korábbi számok elérhetık a Békevár webkikötın: www.freeweb.hu/bekevar/ohm.htm 
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megismerjük az adakozásnak az örömét! Akik eddig kényszerbıl adtak, azok 
is meg fogják ismerni az örömét az adakozásnak. Ez is egy természetfeletti 
ajándéka Istennek, erre a 2009-es esztendıre.  

5./ Növekedés lesz a bölcsességben, amire nagyon nagy szüksége 
van Krisztus Testének. Chris Oyakhilome tanít a háromféle bölcsességrıl, s a 
legmagasabb szintő bölcsesség ez, amirıl prófétált, amely minden érvelést 
megszégyenítve jön hozzád. A földi, világi érvelés, magyarázkodás felett 
Istennek egy olyan bölcsessége ez, ami megmutatja neked, hogy mit kell 
tenned, és teljes bizonyossággal fogod tudni, hogy mit kell cselekedned. 
Isten felmagasztalja magát ebben, mert az İ bölcsessége ez – Jézus 
Krisztus bölcsességül lett nekünk Istentıl. Az idén ebben a bölcsességben 
fog járni Krisztus Teste! Ez a bölcsesség hozzánk kiállt, és mi meghalljuk: – 
Ez az az út, ezen járjatok, ha jobbra vagy balra elhajolnátok! Meg kell 
hallanunk, azon kell járnunk. És a világnak meg kell látnia az idén, hogy 
különbség van azok között, akik szolgálják İt, és akik nem! 

6./ Növekedés lesz a gyorsaságban és a sebességben. A növekedés 
az idıbeosztásunkban is meg fog mutatkozni, és a gyorsaságban is. Lesznek 
természetfeletti áthelyezések, ahogy Illés prófétával is megtörtént. Lesznek 
ilyenek az idén, nagyon izgalmas idık ezek! Észre fogjuk venni, hogy több 
lesz az idınk, oly módon, hogy Isten felgyorsít számunkra helyzeteket, amik 
eddig napokba teltek, vagy órákba teltek, azokat percek alatt fogjuk tudni 
elrendezni. Több idınk marad Istenre, mert kívánunk Istennel lenni, az 
Igével több idıt tölteni, mert mindig ırlıdünk azon, hogy hogyan tudnánk 
hatékonyabbá tenni az idınket, azonban testbıl nem tudjuk. De Isten ezt 
meg fogja tenni nekünk az idén, hogy az idıben, a gyorsaságban, a 
sebességben egy óriási növekedésre kerül sor. Ez is mutatja, hogy e bibliai 
korszak végén felgyorsul az idı, közeledünk az elragadtatáshoz. Isten óriási 
idıket fog tudni nekünk megtakarítani. Próféciák szólnak errıl, én elveszem 
a magam részét, mert Istennél minden lehetséges annak, aki hisz! És ha 
próféciák szólnak róla, akkor kiterjesztem a hitemet benne! Ti ugyanezt 
megtehetitek. Természetfeletti sokasítás ez az év a sebességben, a 
gyorsaságban, az anyagiakban. 

7./ Természetfeletti növekedés lesz a pontosságban, a tökéletes-
ségben. Nem fogunk hibázni, téveszteni, ezeket mind letörli az Úr rólunk. 
Aki eddig nem tudta tartani magát a megbeszélt idıhöz, nem fog többet 
ezzel küzdeni. Ez is egy nagy kegyelem Istentıl. Vannak, akiknek ebben 
kell, hogy tökéletesedjenek. Isten ezt is elvégzi az idén. A pontosságban is 
lesz tehát ez a növekedés. A szellemedben fogod tudni, és nem tévesztesz 
majd. Óriási áldása ez Istennek.  

Mindezeket meg fogjuk látni az életünkben, a gyermekeink életében, a 
családtagjaink életében, a gyülekezeteink életében, a gyülekezeti tagok 
életében. Siker, gyarapodás, erı, gyógyulás, kiválóságra jutás jön el 2009-
ben hozzánk. Ez a hívık öröksége az idén a Krisztus Testében. 

 

A teljes tanítás a következı linken olvasható: 
www.freeweb.hu/bekevar/jegyzetek.htm 

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. 

 

Rózsa bizonysága — Dég, 2009-02-02 
Bizonyságot szeretnék tenni a természetfeletti gyógyulásomról. Négy éve 

hallókészüléket használtam, mikor is a közelmúltban az egyik gyülekezeti 
alkalmon pásztorunk közölte, hogy fülre adott az Úr gyógyító kenetet. Azonnal 
éreztem, hogy jobban hallom a pásztorom és a keresztény társaim hangját. Egy 
következı gyülekezeti alkalmon szintén a fül gyógyulására volt kenet, amelyet 
hittel elvettem. A második olyan alkalom után, amikor mőködésben voltak a 
gyógyítások ajándékai, újra tisztán hallottam. Hála és dicsıség Istennek! Az 
1Péter 2,24 igevers alapján, Jézus nevében valóságba jött a fülem gyógyulása. 
Áldom és dicsérem az Urat, az én Gyógyítómat! Ámen. 
 

Tímea bizonysága — Ságvár, 2009-02-03 
Kedves Testvérek! Dicsıség a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak! Ötödik éve 

járok a ságvári gyülekezetbe, és elmondhatom, hogy  nagyon sok jó dolog 
történt velem már, amióta újjászülettem Krisztusban. Minden bajból kimentett, 
például: ami ki szokott minden évben újulni, az a nyombélfekély volt. Mára már 
nyoma sincs, hála érte Istenünknek. Helyrejött párommal a kapcsolatunk, 
békességben és szeretetben élünk. Munkahelyemen is nagyon sokat segít a 
Szent Szellem vezetése, amelyrıl egy bizonyságot szeretnék megosztani veletek. 

Az idei bolti leltárunknál is a Szent Szellem segített felfedni az igazságot. 
Hiányként kijött egy képtelen összeg, nem is mondom ki, hogy mennyi. A 
kolléganıim majdnem rosszul lettek, mert ık már azt látták a szemük elıtt, hogy 
a hiányt majd levonják tılünk a fizetésbıl. Én nem fogadtam el egy percig sem, 
hogy ilyen hatalmas összegő a leltárhiány, ezért nem is gondoltam a levonásra. 
Csak hittem abban, hogy ez lehetetlen. Félrevonultam, és kértem az Urat, hogy 
mutassa meg, hol lehet a hiba.  Egy belsı hang  szólalt meg bennem – tudom, 
hogy a Szent Szellem volt az –, hogy nézzük meg a bevételezési bizonylatokat, 
és azok könyvelésénél keressük az eltérést.  

Csodálkozva kérdezték tılem, hogy te honnan tudod, hol kell keresni a 
hibát? Megnéztük azon a helyen, ami feljött a szellemembıl. A fınökasszonyom 
csak nagyot nézett, amikor sorba jöttek elı az elrontott számlák. Tévesen 
lettek így bekönyvelve a számítógépbe, és ı ezt nem vette észre. Ugyan nem 
lett meg az összes hiány, de így az eladókat nem vonták felelısségre, és tılünk 
nem vontak le semmit.   

Hálát adok Istennek, amiért segít a munkámban, és segít a családomban 
helyrehozni az életünket. Mindenre van erım a Krisztusban! Nem fáradok, és 
nem lankadok el. Sokszor kérdezik, mit szedek, hogy olyan vagyok, mint a 
Duracell nyuszi? Válaszom erre:  semmi mást, csak Isten Igéjét, nap  mint nap, 
hiszen Jézus a mi Megváltónk! Kívánom, hogy Isten csodálatos erejét minél több 
ember tapasztalhassa meg az életében! Ámen! 
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