
Vegre! Irott alakban! Fedezd fel es tedd magadeva, amit ezrek kaptak Istent l konferenciakon, iskolakban es gyulekezeti imaszolgalatok
soran. Ez egy Hogyan csinaljam? konyv, amelyet azzal a cellal irt a szerz, hogy szellemi szabadsagra juthassanak azok, akik csaladi
oroksegenek resze az orosz kommunizmus vagy szemelyesen ateltek azt. Nem szamit, azonban melyik orszagbol jossz, az itt targyalt, a
valo eletb l vett peldakkal illusztralt szellemi alapelvek szamodra is ervenyesek. Ismerd meg, amit fontosnak tart Isten, es fedezd fel, hogyan
tavolithatod el eletedb l a legf bb szellemi akadalyokat! Ujra tapasztald meg Isten szentseget es Szellemenek erejet, hogy vegezhesd Jezus
munkajat! Halld meg Isten hangjat, ahogy meg soha nem hallottad! Peter Horrobin, az Ellel Ministries alapitoja mondta: Ez a konyv
kulcsfontossagu merfoldk Isten nepe szabadulasaban. Harom konyv egyben: a szemelyes es csaladi gyogyulasrol, a kommunista befolyas
alol valo szabadulasrol, valamint egy fuggelek olyan, a hiteddel kapcsolatos kerdesekre adott valaszokbol, amelyekre az egyhazban
altalaban nem kapsz valaszt. Otto Bixler, korabban egy Vineyard Gyulekezet pasztora es felesege, a kaliforniai Sharon Angliaban segitettek
megalapozni egy gyogyito szolgalatot, az Ellel Ministriest, amikor a Vas Fuggony szakadozni kezdett. Az els hullamban siettek Kelet‐
Europaba segiteni. Amikor megerkeztek az oroszok altal megszallt Magyarorszagra, katonak, geppuskak es rkutyak arnyekaban kezdtek
hozza gyogyito szolgalatukhoz, es tanitottak a magyarokat Jezus szolgalatara. Mikozben terjedt a gyogyito szolgalat hire, Otto es Sharon
bejartak a vilagot, 28 orszagban szolgaltak. Ma mindenki magan viseli, az elmult 25 ev torteneseinek kovetkezmenyeit: azok, akiknek nem
orokseguk a kommunizmus es azok is, akik az uldoztetes elol Ausztraliaba, Kanadaba, az USA‐ba, az Egyesult Kiralysagba es hasonlo
helyekre menekultek, de tudtukon kivul szellemileg tovabbra is serultek attol, amit szul hazajukban: Romaniaban, Oroszorszagban,
Ukrajnaban, Magyarorszagon es meg rengeteg orszagban elszenvedtek. Azok, akik reszt vettek konferenciakon, iskolakban es gyulekezeti
imaszolgalatokban, melyeken Otto szolgalt mondtak: Tanitasa oly egyszer es megis annyira mely. ‐ ﴾Egy magyar pasztor﴿ Megerintett az Ur
Szent Szelleme es megszabaditott a balvanyoktol. El az Ur! ﴾Egy orosz hiv ﴿. 60 eves vagyok... melyebb b nbanatra es tobbek kozott a
kommunizmustol valo szabadsagra volt szuksegem. Nem tudtam mit kezdeni vele. Bels gyogyulast eltem at, es megszabadultam a felelemt
l. ‐ ﴾egy orosz hiv ﴿. Otto es Sharon Bixler egyedulallo stilusban, lefegyverz en egyszer modon, de a Szent Szellem jelenleteben es vezetese
alatt tanit es szolgal az emelvenyr l. Az elmult 17 ev soran letrehoztak az Ellel Ministries 11 egy id zonan ativel, a volt szovjet blokk
orszagait atfogo szolgalati halozatat, ami altal 450 millio ember szamara tettek elerhet ve Isten eletment igazsagat es gyogyitasat.
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