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BIZONYSÁGOK AZ ÚR TERMÉSZETFELETTI MUNKÁJÁRÓL 
JÉZUS KRISZTUSBAN MA IS VAN GYÓGYULÁS!  

 
Rózsika megvallása – Dég, 2008.11.17. 

A lábamban kaptam gyógyulást a múlt héten. Egy éve körülbelül, hogy 
az egyik lábam hüvelykujja begyulladt a körömágynál. Hiába csináltam vele 
bármit, csak fájt továbbra is. Amikor az alkalmon a pásztor felsorolta, hogy 
milyen területen van gyógyító kenet, abban a pillanatban hittel elfogadtam 
és elvettem a gyógyulásomat. Azonnal éreztem, hogy valami történik a 
lábamban. És azóta, hála a jó Istennek, nem fáj! 

 
Éva megvallása – Dég, 2008.11.17. 

Egyik reggel ki akartam állni a garázsból, és az autóba beletörött az 
indítókulcs. Nem tudtam megjavítani, mert nem értek hozzá. Ezért felhívtam 
a szerelıt. Kijött, de nem tudta kivenni a törött kulcsot, ezért teljes 
kormányzár cserét javasolt, ami negyvenötezer forintba került volna.  

– Most segíts meg Mennyei Atyám, mi lesz velem? – fohászkodtam.  
Alig mondtam ezt ki, váratlanul megszólalt a telefon. Egy jó ismerısöm 

ajánlott egy másik szerelıt, hátha ı tudna segíteni.  
Felhívtam ıt is, és azt mondta: – Valóban ennyibe kerül egy új 

kormányzár, de van egy zárspecialista, aki mindenféle zárhoz ért.  
Így csak ki kellett vinni hozzá a kiszerelt kormányzárat, amelybıl kétezer 

forintért kivette a beletörött darabot. Aztán mindössze hatszáz forintért besze-
relték. Dicsıség az Úrnak, İ megmentett bennünket egy fölösleges kiadástól!  
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Krisztus Szeretete Egyház helyi gyülekezetének elektronikus lapja – 2008. november 

 
KRISZTUS TITOKZATOS SZÜLETÉSE 1. 

És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az İ dicsıségét… (Ján. 1.14) 
 

A világ a karácsonyt a szeretet ünnepeként tartja számon. Ennek az az 
alapja, hogy „az Isten szeretet”, Aki a hatalmas szeretetét kimutatva olyan 
dologra volt képes, amit ember nem tenne meg. Elküldte és feláldozta 
egyetlen Fiát értünk, hogy ismét közösségben lehessünk Vele. „Mert úgy 
szerette Isten e világot, hogy az İ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen 
İbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Krisztus 
megtestesülésében az istenség és az emberiség egyesülését láthatjuk. A 
betlehemi ’Kisded’ személyében a szeretet hatolt be az önzı világba. Nem 

hadsereggel, hanem egy törékeny gyermekkel hatolt be Isten a sötét 
világba. A ’Gyermek’ bátorságot nyújtott a legyızötteknek, szabadulást a 
foglyoknak, erıt a gyengéknek, gyógyulást a betegeknek, örök élet 
lehetıségét minden embernek. 

Isten megalkotta az embert a föld porából, és az İ Szellemét (Lelkét) 
lehelte belé. A Teremtı, egy bizonyos idıre az embernek adta a föld feletti 
hatalmat, és annak javait. Ádám volt e világ ’istene’. Az Édenkertben az élet 
fája mindent (még bölcsességet is) biztosított volna Ádámnak, amire csak 
szüksége volt. Ádám halhatatlan volt, az ı szelleme a Kertben közösségben 
volt az Atya Szellemével (spirit = szellem). Isten egy fától – a jó és gonosz 
tudásának fájától –, tiltotta Ádámot, hogy ne ismerje meg a gonoszságot, és 
örökké éljen. A sátán a kígyó testét használva kísértette meg az embert. 
Ádám engedetlen volt, amikor evett a tiltott fa gyümölcsébıl. Felségárulásával 
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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. 

Necskosz 
Vaszilisz 



átadta a föld feletti hatalmát az ördögnek, így sátán lett e világ istene arra a 
bizonyos idıre – és ez az idı hamarosan lejár. Ádám a bőnbeesés 
pillanatában elszakadt Istentıl, és szellemi halottá vált. A fizikai halál a 
szellemi halál következménye lett. Az elsı ember az ördög gyermekévé vált, 
s valamennyi utódán – velünk együtt – a gonosz természete uralkodik. Mikor 
Ádám behódolt a sátánnak, ezzel a döntésével mindenbıl kizárta Istent. Az 
Atya kívülállóként tekintett le a teremtményére. A sátán törvényesen lett 
ennek a világnak az istene, és a világ kétségbeejtıen gonosszá vált. Isten 
törvényes módon akart részt venni a földi világ dolgaiban, ezért szövetséget 
kötött elıször Noéval, majd Ábrahámmal, s Mózesen keresztül törvényt 
adott. Végül Krisztus helyettesítı és megváltó munkájával egy jobb 
szövetségbe léphettünk. Minden szövetség, amit Isten megkötött, mind 
erısebb lett. Isten célja az volt, hogy visszaállítsa az embert eredeti 
pozíciójába és hatalmába. 

 Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy rajta keresztül születik meg a Mag, 
azaz Jézus, Aki örököse lesz mindennek. Ábrahám engedelmessége jogot 
adott Istennek arra, hogy belépjen a földre az ı Fia, Jézus által és megváltsa 
az embert. Látjuk, hogy Isten és az ember együtt tevékenykedik, hogy a 
sötétség királyságát összezúzza. Az ember szavaiban lévı hatalom és Isten 
ereje együtt képes ezt véghezvinni! Isten így szólt Ábrahámhoz: „… és a te 
magod örökség szerint fogja bírni az ı ellenségeinek kapuját", majd azt 
mondta a kígyónak: „… és az ı magva [asszonynak fia] … neked fejedre 
tapos." Végül Ézsaiástól jött a prófécia: „Ezért ád néktek jelt az Úr maga: 
Ímé, a szőz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi İt Immánuelnek." Az 
Immánuel név jelentése: velünk van az Isten. A Biblia itt nem magokról 
beszél, hanem az Egyetlen Magról, Jézusról. Jézus a MAG! A Mag nem 
lehetett a férfinak Magva, hanem az asszonynak Magva. Miért tudatta Isten 
velünk Jézus születését? Azért, mert İ soha nem tett semmit anélkül, hogy 
ki ne jelentette volna szándékát. Isten az ember bukása után többször 
jelezte a Megváltó érkezését. 

Az események azzal kezdıdtek, hogy Isten Gábriel angyal által hírül adta 
Máriának: „És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ı 
nevét JÉZUSNAK. … A Szent Szellem [Szentlélek] száll tereád, és a 
Magasságosnak ereje árnyékoz be téged; azért aki születik is szentnek 
hivatik, Isten Fiának. … Mert az Isten Igéjének semmi sem lehetetlen." Az 
„ímé” szó azt jelenti: »nézd«. Mit nézzen Mária? Azt a képet, amit Isten a 
szavaival ’festett’ neki: »Nézd, fogansz a te méhedben«. A nınek nincs 
magja, a férfi hordozza a magot. Az Írás is azt mondja: fogansz a te 
méhedben, azaz befogadod a magot a te méhedbe. Mária nem kételkedett, 
hogy ez megtörténik, ı csak tudni akarta, hogyan lesz ez. A görög szöveg 
szerint: Isten Jelenléte, mint egy felhı fog reád szállani. Az Ige testté lett. 
Vannak, akik szerint ez lehetetlen volt. Sokan ezt szigorúan biológiai úton 
közelítik meg. De a fogantatás egyaránt volt szellemi és biológiai is: az Ige 
volt az, ami fogant Máriában. Az isteni hit ezen cselekedete következtében 
jött létre a csodálatos fogantatás. 

Máriában megfogant az Ige, az Isten Szava, amelyet az angyal 
közvetített, az Ige az ı szellemének méhében fogant. Mária szavai ezek: 
„Mert nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas…" A Hatalmas szó – 
görögül kimondva »mega lajosz« – jelentése: hatalmas dolgok mindensége, 
illetve Istennél minden lehetséges. Honnan tudta azt Mária, hogy ı lesz a 
Megváltó édesanyja? Az Úr angyala mondta ezt neki, és ı befogadta az Igét. 
Mi volt Mária bizonyítéka? A hite és az angyal szavai! Az isteni hit feléledt, és 
ı befogadta az Igét. Miután az Ige megfogant Mária szellemében, 
kinyilvánította Magát az ı fizikai testében is. Mert Mária elfogadta, és elhitte 
Isten Igéjét. A Biblia kijelenti: „Az Ige testté lett". Mária méhében a magzat 
nem más volt, mint Istennek tiszta Igéje – és ez isteni csodaként hústestet 
öltött Magára. Isten Igéje, Jézus Krisztus a világra született. Jézus volt a 
megtestesült Ige – Istennek Igéje testi formában! Hogy történt ez? Egy nı 
el merte hinni, és ki merte mondani, hogy ı az a nı, akit Isten erre a 
csodálatos feladatra választott. 

Az Ige a romolhatatlan mag! A Máriában megfogant mag romolhatatlan 
volt, amely hústestet öltött magára és közöttünk élt. Jézus szőztıl született, 
a csodálatos fogantatás hitébıl – az isteni hitbıl. Krisztus az örökkévaló 
Igébıl született. Nem volt Benne halál. Jézusnak azért kellett szőztıl 
születnie, hogy az apai vérvonalon át, ne ’örökölje’ a bőnt. Az 
Ószövetségben az egész örökség is az apát követte. Mózes 3. könyvében ez 
áll: „… a testnek élete a vérben van." Ha a test élete a vérben van, akkor a 
test halála is a vérben van. Az ember úgy születik meg, hogy élet és halál 
van benne. Jézus kivételével mindenkinek a törvénytelen mostohaapa, a 
sátán természete jutott. Jézusnak nem volt földi apja, ı egy nıtıl született. 
Szükséges volt a szőztıl való születés, mert a vérvonulat az apát követi. Az 
orvostudomány megállapította, hogy a gyermekkihordás során, normális 
körülmények között, még egy csepp vér sem kerül az anyából a gyermekbe. 
Sokáig úgy hitték, hogy az anya látja el vérrel a gyermeket, de ez nem így 
van. A vér a szülık magjának egyesülésébıl jön létre. A Mária méhében 
fogant magzat Isten Igéje volt. Így ez tiszta vért termelt, amely tele volt 
élettel. Isten volt az Apa, Jézus ereiben az İ vére folyt. Ha Jézusnak földi 
apja lett volna, akkor halál lett volna az İ vérében. Jézus vére azonban nem 
volt szennyezett, nem volt benne bőn, nem volt benne halál. Jézus egy 
asszonytól született, Isten vére folyt az İ ereiben. Így kellett lenni, mert 
különben nem lehetett volna İ a Megváltó. A végsı áldozatnak olyan 
embernek kellett lenni, aki tökéletes volt. Jézusban Isten élete áramlott, és 
İ a vérét adta bőnért való áldozatként a világnak. Ha Jézus nem szőztıl 
született volna, akkor soha nem jöhetett volna létre a megváltás, a szellemi 
újjászületés és az üdvösség lehetısége. 

Bor Ferenc 
 

A következı számban folytatjuk! 
 

A teljes cikk az alábbi linken olvasható: 
http://www.freeweb.hu/bekevar/titokzatos%20szuletes.htm 
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