Áldott pünkösdi ünnepeket!

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.
Ferenc bizonysága – Szántód, 2009-05-04
Az egyik alkalommal elmentem Jim Sanders misszionárius kaposvári
alkalmára. Isten elsıként a torok és nyak környéki panaszokra árasztotta ki
gyógyító ajándékát, a gyógyító kenetet. Egy hete nálam is nyakcsigolya és
nyakizom környéki problémák jelentkeztek. Én ugyan nem mentem ki a
gyógyító sorba a kézrátételes imádságra, de a helyemen elfogadtam a
gyógyulásomat. Megköszöntem az Úr Jézusnak, hogy İ már kifizette az árat a
gyógyulásomért. Az alábbi szemléltetı példa lebegett a szemem elıtt: a
kocsmában az emberek gyakran fizetnek egy-egy italt egymásnak, amit a
másik fél az esetek túlnyomó többségében el is fogad. A megajándékozottnak
nincs más dolga, csak el kell fogadnia, és el kell vennie a már kifizetett árut.
Úgy vélekedtem, ha Jézus kifizette helyettem a gyógyulásom árát, akkor azt
nekem csak el kell fogadnom, és el kell vennem hitben. A helyemen ülve
befogadtam a gyógyító kenetet, és az alkalom végére szabaddá váltam a
problémától! Dicsıség és hála ezért Istennek! Jézus Krisztusban ma éppúgy
meggyógyulhatunk, mint amikor İ személyesen itt járt a földön. Jézus minden
betegséget gyógyít, de csak azokat tudja meggyógyítani, akik elfogadó hittel
vannak İiránta. A szent gyógyulásba vetett hit pedig csak akkor tud kiépülni,
ha az emberek errıl tanításokat hallanak. Ezért – ha még nem tartozol
gyülekezethez – kérj az Úrtól egy olyan helyet magadnak, ahol a teljes
evangéliumot, ezen belül a gyógyulást és a gyarapodást is tanítják.

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
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A TAVASZ BIBLIAI ÜNNEPEI
Húsvét – Jézus feltámasztatásának ünnepe (2009.04.12-13.)
A jobb áttekinthetıség érdekében tekintsünk vissza a húsvét ünnepére. A
kereszt mondja el számunkra, hogy mit is ünnepel valójában a keresztény világ
húsvétkor. A biblia tanítása szerint a mai keresztény vallás a judaizmusból ered,
hiszen Jézus Ábrahám–Izsák–Izráel vérvonalából származik. Az Ószövetségben az
egyiptomi fogságból való SZABADULÁSUK ÜNNEPE, a ’páska’ esett erre a napra,
amit az izraeliták világszerte ma is megünnepelnek. Idén ez egybeesett a
nagypéntekkel, ahogy akkor is, amikor Jézus több mint kétezer évvel ezelıtt úton
volt a keresztre. A ’páskát’ Jézus is megünnepelte tanítványaival az utolsó vacsora
alkalmával, a keresztre feszítése elıtti estén. Korábban felkészítette a tanítványait
arra, hogy mi vár rá, de egyben vigasztalta is ıket azzal, hogy a harmadik napon
fel fog támadni. A názáreti Jézus (Jesua HaMassiah = az Örökkévaló megszabadít), a
Messiás, aki vissza fog jönni dicsıségben, király lesz, akit az egész világ csodálni
fog, és jön egy nap, amikor felviszi magához az övéit. Az Újszövetségben szintén a
SZABADULÁS ÜNNEPE ez a nap! Isten a Fia feláldozásával az İ hatalmas, irántunk
való szeretetét mutatta meg: Jézus a kereszten megváltotta az emberiséget.

És én
kérem az Atyát,
és
más Vigasztalót
ád néktek, […]
ama Vigasztaló
pedig a Szent
Szellem…
(Ján. 14,16. 26)

… ti azonban
Szent Szellemmel
fogtok
megkereszteltetni,
[…] vesztek erıt,
minekutána a
Szent Szellem
eljön reátok…
(Csel. 1,5. 8)

Jézus szavai minden keresztényhez: hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek!

Mennybemenetel – Krisztus felemeltetésének ünnepe (2009.05.21.)
Krisztus harmadnapra feltámadt halottaiból az Írások szerint és felemeltetéséig
negyven napon át megdicsıült testben megjelent a tanítványoknak. Húsvét után a
negyvenedik napon Jézus felvitetett az Atya jobbjára, hogy betölthesse jelenlegi
fıpapi szolgálatát. (Márk 16,19) Az Újszövetségben İ a szószóló és közbenjáró az
ember és Isten között. A tanítványoknak megígérte, hogy eltávozása után sem
hagyja ıket magukra. Mennybemenetele elıtt azt kérte tılük, hogy maradjanak
együtt, és imádkozzanak mindaddig, amíg helyette el nem jön a megígért Segítı.

4

1

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!

Pünkösd – A Szent Szellem kiáradásának ünnepe (2009.05.31.–06.01.)
A pünkösd az ószövetségben a ’hetek ünnepe’ volt. A mózesi törvény a
’savuot’ ünnepét a ’páska’ (húsvét) utáni ötvenedik napra rendelte. Ekkor – az
aratás befejezésének jeleként – az új búzából frissen sütött kenyeret bemutatták
áldozatul Istennek. A Szent Szellem kitöltetése ezen az ünnepen történt az
Apostolok cselekedetei könyvének bizonysága szerint. (Csel. 1–2. fejezet)
A húsvéttól számított ötvenedik nap a pünkösd. Az elsı pünkösd napján
született meg Jézus Krisztus Gyülekezete, a globális Egyház. Ez egy új korszak
kezdete, amely e kijelentett ígéret beteljesedése: „Mert ti az élı Istennek
temploma vagytok, amint az Isten mondotta: BENNÜK lakozom, és bennük
tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ık én népem lesznek.” (2Kor. 6,16)
A tanítványok eleget téve Jézus kérésének, együtt
várakoztak, és közben kitartóan imádkoztak. Jézus
mennybemenetelét követı tizedik napon megtörtént
a csoda. Zúgó szélhez hasonlatosan, és tüzes nyelvek
kíséretében megérkezett a Vigasztaló, kiáradt Isten
Szelleme. Isten elküldte a hozzánk a Szentháromság
harmadik személyét, az İ Szent Lelkét (a görög
szöveg szerint: Szent Szellem). Az elsı pünkösd óta
Isten földi kormányzója a Szent Szellem. Két évezrede Isten természetfeletti ereje itt van a földön az İ Szent Szelleme által, s
csak a hívıkön múlik, hogy beteljesednek-e a mennyei erıvel és képességgel, s
mőködésbe hozzák-e a feltámadás erejét. Miután befogadtad Jézust a szívedbe
a hátoldalon levı imával, betöltekezhetsz Isten Szellemével is. (Luk. 11,13)
IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT
Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tıled a
Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel!
Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, hogy meghallgattad
az imámat és megkereszteltél a Szent Szellemmel. Betöltekeztem,
beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek
jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a
Szent Szellem adja a kiejtést. A Szent Szellem örökké bennem él,
velem marad, és elvezet minden igazságra. Jézus nevében. Ámen.
A saját életedben is megtapasztalhatod a pünkösdöt, amikor felismered és
megragadod ezt a bibliai igazságot. Jézust Isten a Jordán folyóban történı
megkeresztelkedésekor töltötte be a Szellemével. „És leszállt İreá a Szent Szellem
testi ábrázatban mint egy galamb…” (Luk. 3,22) Jézus addig nem tehetett
semmilyen csodát, amíg az Úr Szelleme meg nem nyugodott rajta. Ha Jézusnak
szüksége volt a mennyei erıre, akkor hidd el, hogy neked is nagy szükséged van rá.
Ha újjászületésedet követıen betöltekezel Isten Szent Szellemével, akkor İ
lesz a támaszod és vezetıd, s általa fogod megérteni Isten csodálatos dolgait, és
az Írásokban kijelentett akaratát, mert csak İ képes ezeket megeleveníteni,
személyes kijelentéssé tenni a számodra. A ’titkok könyve’ így fog megnyílni
elıtted, és így kerülsz Isten szeretetének csodálatos áradásába. A pünkösdrıl
bıvebbet ezen a linken találsz: http://www.freeweb.hu/bekevar/punkosd.htm
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RÖVID KERESZTÉNY HÍREK
TV2 adása – A KSZE budapesti Konferenciaközpontjában április 26-án a TV2
felvételt készített az istentiszteletrıl és az orvosilag igazolt természetfeletti
gyógyulásokról, amely április 30-án volt látható az Aktív címő mősorban.
Bill Kaiser konferencia – A dégi és a ságvári gyülekezet május
17-én kisbusszal utazott a KSZE meghívására hazánkba látogató
bibliatanító budapesti alkalmára. Az érdeklıdı hívık Bill Kaiser és
felesége Emogene kilenc összejövetelét látogathatták meg az
ország különbözı pontjain.
Biblia – Megjelent a KSZE gondozásában a revideált Károli Biblia ötödik,
átdolgozott és javított kiadása, amely kék és bordó színben kapható. A versek
számozása a King James-féle beosztást követi, továbbá az eredetinek
megfelelıen megkülönbözteti a ’szellem’ és ’lélek’ szavakat a maguk helyén.
Mérete: 135 x 193 mm, ára: 2500 Ft
Evangelizáció – Június 27-én, szombaton 14 órakor Varga István gyógyító
evangélista szolgál Siófokon a MÁV Oktatóteremben (Fı u. 117.), és imádkozik a
betegek gyógyulásáért.
Jézus Koncert > új idıpontban! – A nagyszabású rendezvényre — a korábban
meghirdetett júniusi idıponttól eltérıen — augusztus 8-án 11 órától kerül sor a
budapesti Petıfi Csarnokban (1146 Bp., Zichy Mihály út 14.), ahol színvonalas
könnyőzenei dicsıítı koncertek, játszóház, légváras ugrálóház, gyermekprogramok stb. díjmentesen állnak az érdeklıdık rendelkezésére. Az imádság és
a gyógyulás lehetısége is adott lesz. A szervezık szeretettel várják a
hittestvéreket és azokat is, akik még keresik a Mennyei Atyához vezetı utat.
Bátran hozzátok magatokkal szeretteiteket, barátaitokat is! Infó: www.ksze.org
Postaládánkból – „A Csodák, gyógyulások határok nélkül… c. DVD-t odaadtuk
olyanoknak, akik eddig tartózkodtak a ’karizmatikusoktól’, vagy még nem láttak
ilyet, pedig vágytak rá. Több keresztény (döbbenet) azt mondta, hogy ı nem is
gondolta, hogy ami az Apostolok cselekedeteiben történt, az ma is mőködik!
Senkit sem hagyott hidegen — az isteni eredető természetfeletti gyógyulás —
amit látott! Többé nem voltak ugyanazok az emberek, akik elıtte! Hiszem, hogy
ez a háromrészes DVD sokak számára nagyon-nagy áldás. Sok embert fog arra
ösztönözni, hogy álljon be abba az ’aratómunkába’, amely most, az utolsó
idıkben hatalmasan meg fog nyilvánulni, mert közel van az, Aki eljövendı!
Imádkozunk azért, hogy Magyarországon is történjenek hasonló gyógyulások és
csodák! Csak dicsérni és áldani tudom az Urat! Övé minden dicsıség! Az İ
uralma és királysága soha nem ér véget!” – R-né Zsuzsa
Évforduló – Négyszáz éve történt, hogy európai misszionáriusok hajója 1607.
április 29-én Virginia területénél ért partot, ahol egy keresztet állította fel, és a
földrészt Jézus Krisztus örökkévaló céljai számára ajánlották fel. Ezzel Jézus
parancsának tettek eleget (Márk 16,15), illetve egy keresztény állam alapjait hozták
létre. Forrás: http://atv.hu/videotar/090504_700_as_klub_2009__05__04_.html
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