SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
2017. március 24-26. – Budapest – Joshua Mills konferencia (Szervezés alatt)
Regisztrálni január 31-ig lehet! Infó: http://joshuamillskonferencia.weebly.com/
JÉZUS NEVEI — A Megváltónk minden egyes embert
képviselt amikor a földön járt. A benne lakozó végtelen isteni szeretetet mutatta be akkor, amikor fogadta a testén
a szörnyű sebeket, és a keresztre ment helyettünk. Jézus
neveinek különböző előfordulásai találhatók a Bibliában.
JÉZUS PANASZA — Mesternek neveztek, és mégsem
kérdeztek engem. Világosságnak hívtok, és nem láttok engem. Igazságnak hívtok, és nem hisztek nekem. Útnak
hívtok, és mégsem jártok ezen az úton. Életnek hívtok, és
nem vágyódtok utánam. Azt mondjátok, hogy bölcs vagyok, és nem követtek engem. Azt mondjátok, hogy szép
vagyok, és nem szerettek engem. Azt mondjátok, hogy
gazdag vagyok, és nem kértek tőlem. Azt mondjátok, hogy
örök vagyok, és nem kerestek engem. Azt mondjátok, hogy
irgalmas vagyok, és nem bíztok bennem. Azt mondjátok,
hogy nemes vagyok, és nem szolgáltok nekem. Azt mondjátok, hogy igazságos vagyok, és nem féltek engem. Ha
mindezért örökre elvesztek egykor, ne vádoljatok engem.
Forrás: Lübecki dóm felirata
JOE CHRISTIAN — Novemberben ismét a KSZE vendége volt Joe és Beverly Christian próféta. Nemcsak Budapesten szolgált, hanem több vidéki és határon túli településen is prófétált a szentek felett. A ságvári gyülekezet a teltházas szántódi összejövetelt látogatta meg november 25-én, ahol Isten dicsőséges jelenlétében fürdőzhettek!

AZ ÜDV ÖS S ÉG I M Á JA — A Z É LE T LE G F O NT OS ABB I MÁ J A!
Teremtő Istenem, megtéve az első lépést, Eléd állok, és fennhangon elimádkozom a
Hiszekegy imájának Pál apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus az Isten Fia, Aki
értem halt meg a kereszten, majd feltámadt és él! ÚRRÁ TESZLEK JÉZUS, AZ ÉLETEM
FELETT! A Te Szent Véred megtisztított minden bűntől és igazzá tett. Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást
és üdvösséget nyertem! Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)
BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17:30; NYIM: Kultúrház, páros péntek 17:30
Ságvári és budapesti bibliatanítások: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm www.ksze.org
Impresszum és előző számok: www.bekevar-portal.hu E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com
Köszönjük a nagylelkű adományokat! — Békevár Egyesület számlaszáma: 10700749-67761939-51100005
Lapunk ingyenes és vallásoktól független, terjesztés céljára változtatás nélkül sokszorosítható.

Az Örömhír másokkal való megosztása > másoknak a megáldása az élet lehetőségével!
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A világ legnagyobb adakozója Isten, mert egyedül Ő volt képes arra, hogy a Fiát elküldje és feláldozza az emberiségért!

KERESZTÉNY HÍREK

Jézus Krisztust ünneplő áldott karácsonyt!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2016. december

JÉZUS TERMÉSZETFELETTI SZÜLETÉSE
„Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi Őt Immánuelnek.” — Ésaiás 7,14.
ÍGÉRET — Tekintsünk szellemi oldalról a Messiás születésével kapcsolatos eseményekre, ami a világ leghatalmasabb csodája volt. Isten
azt mondta Ábrahámnak, hogy utódain keresztül születik meg
a Mag, azaz Jézus, aki örököse lesz mindennek. Ábrahám engedelmessége feljogosította Istent arra, hogy beléphessen a földre Jézus által, és megváltsa az Édenkertben elbukott embert. Tehát Isten és az
ember együtt tevékenykedett azon, hogy a
sötétség királyságát összezúzza. Az embernek a föld felett kapott hatalma és Isten
ereje képes ezt együtt véghezvinni. Isten így szólt Ábrahámhoz:
és a te Magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. (1Móz. 22,17)
A Biblia nem magokról beszél, hanem az Egyetlen Magról. Jézus a Mag! Ha elfogadtad
Őt életed Urának és Megváltójának, akkor Ábrahám magva vagy, mert megszülettél Istentől. Jézus nem lehetett a férfinak Magva, hanem Ő az asszonynak Magva. Isten tudatta velünk Fia születését, mert Ő soha nem tett semmit anélkül, hogy ki ne jelentette
volna a szándékát. Az ember bukása után Ő gyakran hírül adta a Megváltó érkezését.
FOGANTATÁS — Mária befogadta az Igét és az Ige testté lett. Isten Igéje fogant
Mária méhében és így született meg Jézus. Az Írás mondja: Kezdetben vala az Ige, és
az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. (Ján. 1,1) Isten az angyalán keresztül szólt
Máriához, aki Józsefnek volt a jegyese: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. … A Szent Szellem száll tereád, és a magasságosnak ereje árnyékoz be téged;
azért aki születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. … Mert az Istennél semmi sem
lehetetlen. (Luk. 1,30-31. 35. 37) Az ímé szó azt jelenti: nézd! Mire kellett néznie
Máriának? Arra a képre, amit Isten a szavaival festett neki: Nézd, természetfeletti
módon fogansz! Mária engedelmes volt és nem kételkedett, hogy ez megtörténik, ő
csak tudni akarta, hogyan lesz ez. A görög szöveg szerint: Isten Jelenléte, mint egy
felhő fog reád szállani. A fogantatás egyaránt volt szellemi és biológiai is. Az isteni
hit cselekedete következtében jött létre a csodálatos fogantatás. Máriában megfogant
az Ige, Isten Szava, amelyet az angyal közvetített, és az Ige testté lett. (Ján. 1,14)
MÁRIA SZAVAI — Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas... (Luk. 1,49)
A hatalmas szó jelentése a görögben: hatalmas dolgok mindensége, illetve Istennél
minden lehetséges. Honnan tudta azt Mária, hogy ő lesz a Megváltó édesanyja? Az Úr
angyala mondta ezt neki, és ő befogadta az Igét (a Magot). Mi volt erre Mária bizonyítéka? A hite és az Ő szavai! Isten Mária személyében megtalálta azt az engedelmes
szívű edényét, akit használni tudott. Miután az Ige megfogant Mária szellemében, kinyilvánította Magát az ő fizikai testében is. Mária elfogadta és elhitte Isten Igéjét. A
magzat nem más volt, mint Isten tiszta Igéje, aki hústestet öltött Magára.
—bf—
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„… újonnan születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.” — 1Péter 1,23.
MEGTESTESÜLÉS — Isten Igéje, Jézus Krisztus a világra született. Jézus volt a megtestesült Ige, azaz Istennek Igéje testi formában! Hogyan történt ez? Egy nő merte hinni és kimondani, hogy ő az, akit Isten erre a csodálatos feladatra választott. Hasonlóképpen a szeplőtelen
fogantatáshoz, minden hívő szellemében megfoganhat Isten Igéje például a gyógyulásról vagy
a bővölködésről, ami idővel képes valóságot ölteni. Mindenki elmondhatja Máriához hasonlóan: ‘Íme! Én vagyok az, akit Jézus megváltott a
háromszoros átok alól, ezért szabad vagyok!’
ROMOLHATATLAN MAG — Péter apostol az Igét romolhatatlan magnak nevezi! Tehát
ennél fogva a Mária testében megfogant Mag is romolhatatlan volt, ami hústestet öltött
magára, és itt élt a földön. Jézus szűztől született, a csodálatos fogantatás hitéből, az
Istenbe vetett hit által. A vérvonal kezdettől fogva az apát követi, az ószövetségben az
örökség is az apát követte. Az Írás szerint: A testnek élete a vérben van. (3Móz. 17,11)
Ha a test élete a vérben van, akkor a test halála is a vérben van. Minden gyermek úgy
születik meg, hogy élet és halál van benne. Ádám bűne miatt mindenkinek a törvénytelen mostohaapa, vagyis a sátán természete jutott. De Jézusnak nem földi apja volt, Ő
egy nőtől született. Jézusban nem volt halál, mert nem örökölte sem az édesanyja, sem
egy földi apa vérét. Sokáig tévesen úgy hitték, hogy az anya látja el vérrel a magzatot.
De az orvostudomány felfedezte, hogy a gyermek kihordása során — normális körülmények között — egy csepp vér sem kerül az anyából a gyermekbe. A szárnyasok költése
során a megtermékenyített tojásban is megfigyelhető, hogy egy idő múlva — az anya
testétől függetlenül — kezd kialakulni a véredényrendszer. Tudományosan bizonyított,
hogy a vér a női és a férfi sejtek egyesüléséből jön létre. A Mária méhében megfogant
embrió Isten Igéje volt. Így ez tiszta vért termelt a magzatban, amely tele volt dzoé
(isteni-fajta) élettel. Mivel Isten volt az Apa, Jézus ereiben a Teremtő vére folyt.
ISTEN AZ APA — Ha Jézusnak földi apja lett volna, akkor halál lett volna az Ő vérében. Jézus vére azonban nem volt szennyezett, nem volt benne halál, mert maga Isten volt az apa. Így kellett lenni, mert különben nem lehetett volna Jézus a szeplőtelen végső áldozat. Az áldozatnak olyan embernek kellett lenni, aki tökéletes. Jézusban Isten élete áramlott, és Ő a szent vérét ontotta mindenkiért, bűnért való áldozatként. Ha Jézus nem szűztől született volna, akkor soha nem jöhetett volna létre a
megváltás, az újjászületés, az üdvösség lehetősége. Az Úr maga mondta, hogy ti vagytok az én legelőm juhai. (Ez. 34,31) Jézus pedig így szólt magáról: Aki nem az ajtón
megy be a juhok aklába, tolvaj az. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora
az. (Ján. 10,1-2) A juhok akla a föld. Az ajtó pedig a törvényes belépés a földre, ami
az asszonytól való megszületést jelenti. Aki nem a törvényes bejáraton (születéssel)
jön a földre, az tolvaj és rabló, s nincs törvényes hatalma a földön. A sátán jogtalanul
van itt, mert ő nem született meg fizikai testben. Az ő szándéka, hogy lopjon és öljön
és pusztítson (Ján. 10,10). De neki erre nincs meg a törvényes joga. Mivel te leszülettél a földre, törvényes hatalmad van az ördög felett, Jézus nevében!
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Isten a SZERETET, Jézus a Szeretet Fia, mi pedig Jézus befogadása által a mennyei Atya szeretet gyermekei lettünk!

A ROMOLHATATLAN MAG

A LEGCSODÁLATOSABB AJÁNDÉK: JÉZUS!
„…ímé, hirdetek néktek nagy örömöt, mely minden népnek öröme lészen: Mert ma
született néktek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus, Dávid városában.” — Lukács 2,10-11.
NAGY PÁSZTORUNK — Jézus nagyon
fontos dolgot közölt Nikodémussal: először megszületünk testtől, majd Jézus
befogadásával újjá kell születnünk Isten Szellemétől. (Ján. 3,6) Ma az üdvösség lehetősége Krisztus elfogadásával
mindenkinek adott. Jézus azért jött, hogy
az embereknek elhozza a dzoé (isteni)
életet és lerontsa az ördög munkáit. Ő
az ajtón keresztül, születés által jött a
földre, ezért törvényes hatalommal bírt.
Jézus a keresztények nagy Pásztora.
TÖRVÉNYES HATALOM — Ezen a bolygón csak a földön megszületett embernek van
törvényes hatalma. Isten először Ádámnak adta át a hatalmat, de ő az engedetlenségével átadta azt a sátánnak. Az ördög erre a földre jogtalanul lépett be. De eljött Jézus, hogy örök életünk legyen, megsemmisítse és eltávolítsa azokat a dolgokat, amit a
sátán hozott az emberre: nyomort, katasztrófát, tragédiát, halált. Ő eljött, hogy visszaállítsa az embert a törvényes hatalmába. Mert amikor Ádám alávetette magát a sátánnak, ő az életből beleszületett a halálba, szelleme elszakadt Istentől, és ezzel szellemi
halottá vált. Jézus azért jött, hogy visszaállítsa az Isten és ember közötti szellemi kapcsolatot, és az Ő elfogadása által az ember megszülethessen a halálból az életbe és bekerüljön Isten országába. Jézus örök váltságot szerzett az emberiségnek a véráldozatával! Ő az elveszettek előtt jár, hogy átvezesse őket a sötétség birodalmából a világosság
országába. Ő maga mondja: Én vagyok a juhoknak ajtaja. Én vagyok az ajtó, ha valaki
énrajtam megy be, üdvözül. (Ján. 10,7. 9) A két ajtó nem ugyanaz. Az elsőként említett ajtó a megszületéssel a földre történő törvényes belépést jelképezi. A másik ajtó
az Isten Szellemétől való születést, a szellemi újjászületést jelenti. Bár az ember törvényesen (anyától) születik meg a földön, Ádám bűnesete miatt mégis az ördög családjába
tartozik, ezért újjá kell születnie a szellemi halálból a szellemi életbe.
AZ EGYETLEN ÚT — Jézus kijelenti: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki
sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam. (Ján. 14,6) Itt arról az egyedüli útról
beszél, amely Őrajta keresztül vezet az Atyához. Semmi másra nincs szükségünk az üdvösségünkhöz, csak Jézusra! Csak egyetlen út vezet a mennybe, amelyen Jézus az ajtó.
Ő itt nem a templomajtóról beszél, hanem saját Magáról. Ha valaki nem megy keresztül
ezen az ajtón, nem fog célba érni. Nem lehet bejutni a mennybe a hátsó lépcsőn, mint
a gonosz szellemek, akik jogtalanul hatoltak be a földre. Az ember a mennybe semmi
más módon nem juthat be, csak az ajtón, azaz Jézus Krisztus elfogadásán keresztül. Ez
azt jelenti, hogy Jézust meg kell vallanod életed Urának és Megváltójának. Az ember
Isten nélkül elveszett, ezért dzoé életre, örök szellemi életre van szüksége az Atyától.
Új teremtménnyé Jézus Krisztus elfogadásával válhat az ember. Karácsony alkalmából
olyan sok ajándék közül választhatnék, amit adhatnék neked, de úgy döntöttem, hogy
inkább emlékeztetlek arra az ajándékra, amit Isten adott neked: az egyszülött Fiát,
Jézust! Fogadd el Tőle ezt azt az ajándékot, úgy, hogy elmondod hittel és hangosan az
üdvösség imáját Pál apostol levele szerint. (Róm. 10,9-10) Mindhárom cikk forrása: C. Capps
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