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.
Irma bizonysága – Szántód, 2009-03-22
Drága Testvéreim! Én a dégi gyülekezetbıl jöttem a
szántódi evangelizációs alkalomra. Ugyan még nem régóta
– mindössze három hónapja – járok a helyi gyülekezetbe,
de máris nagyon sok javulást vettem észre a gerincemen,
a forgóimon és a lábaimon. Sokkal, de sokkal jobban tudok
járni, mert nincs az a borzasztó erıs fájdalom. Azt
tapasztalom, hogy az Úr Jézus Krisztus folyamatosan
gyógyít, és segít sok mindenben. Dicsıség Istennek! Ámen.
Ági bizonysága – Szántód, 2009-03-22
Niki kislányom négy éves lesz, aki hat hónapra, koraszülöttként látott napvilágot. Elıször oxigénhiány lépett fel nála,
majd agyvérzést kapott. Egy pesti neves gyermekkórházban az
orvosok semmi jóval nem biztattak. Az mondták, hogy
tolókocsihoz lesz kötve, és igazából lemondtak róla. De én ezt
nem fogadtam el, és küzdök a gyermekemért. Bármit
megtennék érte, hogy egészséges legyen. Mi Siófokon a kiliti
városrészben lakunk. A ságvári gyülekezet tagjai – Timi és férje –
hoztak el bennünket a szántódi evangelizációs alkalomra. Én
még soha nem jártam ilyen csodás helyen. Egész úton hazafelé
csak áradoztam, hogy milyen jó helyre vittek el ismerıseink. Az
Úr szolgálója azt mondta, hogy Niki folyamatosan fog gyógyulni.
A ságvári pásztortól kaptunk egy gyerekdicséreteket tartalmazó CD lemezt, amelyet
hallgatva kislányom mindig megnyugszik. Alig egy hét leforgása alatt a
következıkrıl számolhatok be: Nikinek elmúltak a görcsös rohamai, és annyira
nyugodttá vált, hogy mindenki meglepıdve kérdezte: hol jártatok, hogy ilyen rövid
idın belül ennyit javult a kislány állapota? Már a javulásért is hálát adok Istennek!
Évi bizonysága – Ságvár 2009-03-26
Hosszas invitálásra, ma jöttem el elıször a ságvári gyülekezetbe. Gyakran
szokott gyötörni migrénes roham, amelynek kellemetlen mellékhatásai szó
szerint le szoktak verni a lábamról. Ilyenkor egy igen erıs gyógyszer nyújtott
segítséget, amelybıl három szemet kellett bevennem. Az alkalom alatt pár percig
ugyan éreztem fejfájást, de nem jelentkeztek a korábbi mellékhatások, és ahogy
jött, úgy el is múlt. Ilyen még nem volt, hogy pirula nélkül megszőnt volna ez a
gyötrı tünet. Vizsgálatokra küldtek, de én nem mentem bele. Az alkalom során a
pásztor jelezte, hogy fejfájásra is van gyógyító kenet. Amikor ı és felesége
imádkoztak értem kézrátétellel, olyan csodás dolgot éreztem, amit eddig még
soha. Elfogadtam Jézust Uramnak, Megváltómnak és Gyógyítómnak. Hiszem,
hogy örökre szabaddá váltam ettıl a kínzó tünettıl! Hálát adok ezért Istennek!
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ÁLDOTT ÉS BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

ÖRÖMHÍRMONDÓ
A KSZE dégi és ságvári gyülekezetének elektronikus lapja – 2009. április

HÚSVÉTI ÖRÖMHÍR
A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, mert ekkor végeztetett
el az isteni terv, ekkor kapott az emberiség megváltást a sátán uralma alól.
Ádám a föld urának teremtetett, de engedetlensége az emberiség bukásához
vezetett. A bőnbeesés pillanatában Ádám szelleme elszakadt Istentıl, és az
ördög gyermekévé vált, így minden utódjának a törvénytelen apa
természete jutott. A Teremtı nem nézhette tétlenül az eltorzult földi életet,
ezért kidolgozta a megváltás tervét. Hogy törvényesen részt vehessen a
világ dolgaiban, szövetséget kötött az emberrel. Végül elküldte, majd
feláldozta az İ Fiát azért, hogy megmentse és visszaállítsa az emberi nemet
eredeti pozíciójába. Az Atya megváltási tervében szerepelt Jézus keresztre
feszítése. Krisztus helyettünk ment a keresztre, hogy eltörölje a bőnt,
megváltson a betegségtıl, a szegénységtıl és a szellemi haláltól. Ha
elmaradt volna a megfeszítés, akkor a megváltás sem jöhetett volna létre.
Ennek hiányában pedig nincs lehetıség a szellemi újjászületésre, az
üdvösségre, ami nélkül senki nem juthat a Mennybe.

Áldott az Isten…
aki újonnan szült
minket
élı reménységre
Jézus Krisztusnak
a halálból való
feltámadása által.
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A SÍR
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V IS S Z AT É R !

1Péter 1,3.

Krisztus volt az ember helyettesítıje, İ mindannyiunkért szenvedett, majd
meghalt. Helyettesítı munkája a halálával kezdıdött, és addig nem lett teljes,
amíg az Univerzum Legfelsıbb Bírósága elıtt be nem mutatta szent vérét, és le
nem ült a mennyei Felség jobbjára. Az értünk hullott drága vér lett a pecsét a
megváltásunk dokumentumán. Ez a vér teszi igazzá (megigazulttá) és tisztává
Isten elıtt mindazokat, akik elfogadják Jézust Uruknak és Megváltójuknak. Az
örök megváltásnak mindazok részesei lehetnek, akik behívják Jézust az
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életükbe. Ekkor Isten újjáteremti a szellemüket, a ‘belsı embert’, és ezzel
helyreáll a közösség az ember és Teremtıje között.
Jézus ÉRTÜNK halt meg, hogy – a bőn eltörlésén túl – megváltson a
szenvedések és betegségek alól is, amelyeket Ádám engedetlensége idézett
elı a földön. Felvállalta önmaga feláldozását azért, hogy gyógyulást és
szabadulást szerezzen nekünk. Isten a bőntelen Fiára helyezte a bőneinket.
„Pedig BETEGSÉGEINKET İ VISELTE, ÉS FÁJDALMAINKAT HORDOZÁ,
és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentıl! És
İ megsebesíttetett bőneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért,
békességünknek büntetése rajta van, és AZ İ SEBEIVEL GYÓGYULÁNK
MEG… az Úr MINDNYÁJUNK VÉTKÉT İREÁ VETÉ.” (Ésa. 53,4–6) Nagyon
fontos: ugyanaz a rész szól a betegség alóli megváltásról, mint amelyik a bőn
alóli
megváltásról! A szent
vér szolgált a
bőn eltörlésére, a test megtöretése pedig
a gyógyulásra.
Az üdvösséghez elég lett
volna az Úr
Jézus szent vérének kiontatása. Hogy nekünk ne kelljen

betegeknek
lennünk, Jézus
hagyta összezúzatni a testét. Drága áron, a Bárány
vérén
váltattunk
meg.
(1Pét. 1,18–19)

Amikor
magunkhoz veszszük a megtört
testet jelképezı kenyeret

vagy ostyát, akkor valójában a szent egészséget vesszük magunkhoz.
Jézus HELYETTÜNK függött a kereszten, majd ezt követıen szellemi
halottként három napra lekerült a pokolba. A feneketlen mélységben az
utolsó fillérig kifizette a megváltásunk árát; mindazt, amivel tartoztunk,
hogy nekünk, újjászületett keresztényeknek ne kelljen a pokolba mennünk.
Amikor már semmi adósságunk nem maradt, eltörölte az ‘adóslevelünket’.
Ez tett minket szabaddá! Az ördögnek nincs mit behajtania rajtunk, ezért
nem nyúlhat hozzánk, ezért nincs joga, hogy beteggé és szegénnyé tegyen
minket, Isten gyermekeit. A Megfeszített miattunk szenvedte el a
töviskorona, a korbácsolás és a kereszt szörnyőségeit. A mi bőneink miatt
került a keresztre, ahol a szöget átütötték a kezét és a lábát. İ felvállalta
mindazt, ami a bőn következményeként minket ért volna. Amikor a Mennyei
Bíróság úgy látta, hogy az ár ki van fizetve, Isten igaznak nyilvánította ki
Fiát. Az Atya egy szempillantás alatt kihozta İt a szellemi halálból, és örök
életet adott Neki. Így Jézus lett az elsıszülött a halálból. Krisztus gyızelmet
aratott a pokol erıi fölött! Ezért felettébb örvendezünk!
Krisztus szenvedett, és szent vérét ontotta azért, hogy most az Atya
elıtt képviselhesse az İ népét. Elıttünk ment, és utat nyitott a számunkra,
hogy követhessük İt. Isten teremtményei közül egyedül az ember kapott
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szabad választási lehetıséget, hogy itt a földön eldöntse: halála után a
Menyben vagy a pokol tüzében kívánja eltölteni az örökkévalóságot. Jézus a
szívek ajtaja elıtt áll, és zörget. İ azt szeretné, hogy e bibliai
idıkorszakban, mielıtt bezáródna a kegyelem korszakának kapuja, egyetlen
hívó szavadra beköltözhessen a szívedbe. A Krisztusba vetett hitet hangosan
ki kell mondani, ugyanúgy, mint az esküvın a boldogító igent: Igen, Jézus,
én hiszem, hogy te meghaltál és feltámadtál, kérlek légy az életem Ura!
Bor Ferenc

RÖVID KERESZTÉNY HÍREK
Szántódi evangelizáció – Március 22-én Szántódon Lihor József
erdélyi evangélista gyógyító alkalmán 200 fıs sokaság győlt össze
Istent dicsérni, és a gyógyulását hittel elvenni. A kézrátételes
imádság során számtalan hívı nyert szabadulást, amelyrıl
bizonyságot is tettek. Kettıt lapunk e számában is közzétettünk.
Beszámoló linkje: http://www.freeweb.hu/bekevar/szolgalataink.htm
Hálózat TV online – Egy jó hír azok számára, akik eddig nem
tudták nézni az „Akinek sebeivel…” c. egyházi mősort: a Sió TV a
nap bizonyos szakában a Hálózat TV adását sugározza, amely
interneten keresztül online is nézhetı. Így a KSZE vasárnap 9.30
órakor sugárzott televíziós mősora a világ bármely pontján
elérhetı. A képernyı jobb oldalán levı Online adás ablakra kettıt kattintva teljes
képernyı méretben nézhetı az adás. A Sió TV linkje: http://www.siotv.hu/
Évforduló – Április 9-én ünnepeljük az Azusa utcai ébredés évfordulóját. Szent Szellem
Azusa Street-i kiáradását az egész világon az egyháztörténet egyik legfontosabb
eseményeként tartják számon. Teljes cikk: http://www.freeweb.hu/bekevar/azusautca.htm

AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA
Teremtı Istenem, Eléd állok, és fennhangon imádkozom: Hiszem, hogy
Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy
3 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!
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