SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
December 30. vasárnap, 15:00 – Budapest, KSZE Központ – Év végi hálaadó koncert
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus vár rád!
SZEMGYÓGYULÁS — Linda bizonyságaival nem először találkozunk. Ő 4 éve csatlakozott a KSZE-hoz, mint „levelezős” bárány.
Nincs lehetősége teljes-evangéliumi gyülekezetbe járnia, de onliElza
ne építi a hitét, nem is akárhogyan! Példaként állhat előttünk!
Bizonyságot teszek: ÉL AZ ÚR! Hatalmasan cselekedett az Úr!
Dórának 7 alkalommal visszatért a szemén a gyulladás, genynyesedés, és ezért át akarták mosni a könnycsatornáját. De én
akkor is hitben voltam, és megharcoltam a hit szép harcát. Mire
Dóra
vinni kellett volna a szemész orvoshoz, a tünetek teljesen megszűntek. Végül nem vittük el az orvoshoz, mert teljesen megnyílt Dóra könnycsatornája. Jézus nyitotta meg Dóra könnycsatornáját! Minden dicsőség Istené!
Elzának 1 éves korában állapította meg a szemész, hogy 5-5 dioptria eltérés van a
szemein, így szemüveget írt fel. Én már akkor kijelentettem, hogy Elza szeme Krisztus
sebeiben meggyógyult. Elza csak 2 hónapot viselte a szemüvegét, mert én levettem
róla, és el is tettem a szekrény mélyébe. Csak úgy tudtam hitben járni, ha nem hordja a szemüveget. Elzát elvitte apukája a 3 éves kontrollra. A szemész megállapította,
hogy a fénytörés 3-3 dioptriára csökkent mindkét szemén, ezért Elzácskának nem kell
viselnie a szemüveget, mert ez az ő életkorában tökéletességet jelent. Elza mindent
tökéletesen lát. Elárulta a férjem a szemésznek, hogy Elza csak 2 hónapot hordta a
szemüveget. Az orvos ezt nem akarta elhinni, mert úgy vélte, hogy a szemüveg által
javult ennyit a szeme! De Jézus volt az, aki ezt a csodát tette Elza és Dóra szemén is!
Megharcoltam a hitnek szép harcát! Mindkét esetben az 1Péter 2,24 szent igevers
volt a Rhema Igém. Mindennap megvallottam ezt és kijelentettem a hitemet. Rátettem a gyermekeim fejére a kezemet, elparancsoltam a gonosz betegség szellemét tőlük és csakis az Úrra tekintettem. ISTEN SZENT SZAVA alapján hittem és cselekedtem. Én
csak egyszer imádkoztam mindkét esetben Istenhez, Jézus nevében a Márk 11,24 vers
alapján. Ezután csak megvallást tettem a Márk 11,23 vers alapján és csak dicsőítettem az Urat. És megadta szívem kérését! A hitem működik a gyermekeim életében.
Édesapám azt mondta nekem: Isten megcselekedte a csodát Elza szemén! Viszont
mi édesanyáddal kétségek között voltunk, mert nem adtad rá a szemüveget már 2 év
óta. De be kell ismernem, hogy jól imádkoztál, mert Isten megválaszolta az imádat!
2018. november 16. A drága Abba Atyánk ilyen hatalmas!

Szeretettel: Édesanya

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!
Uram, Jézus! Szükségem van rád! Köszönöm, hogy Isten Fiaként meghaltál értem a
kereszten és megváltottál. Most kinyitom a szívem kapuját és befogadlak téged, mint
Uramat, Megváltómat és Gyógyítómat! Köszönöm az örök életemet! (Róma 10,9–10)
BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR, Általános Iskola, hétfő 17:30 (bejárat a rk. templom felőli oldalon)
Ságvári és budapesti kóstoló: 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 az élet lehetőségével való megáldása!
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Betlehem a királyok szülővárosa! Ott született a Királyok királya is, aki a földi pályafutását egy jászolban kezdte!

KERESZTÉNY HÍREK

Kegyelemteljes, áldott karácsonyt!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2018. december

A JÁSZOL DICSŐSÉGE
„Felment pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába,
mely Betlehemnek neveztetik… Hogy beírattassák Máriával… És [Mária] szülé az ő
elsőszülött fiát; és bepólyálá, és helyezé Őt a jászolba…” — Lukács 2,4-7.
BETLEHEM — Héber eredetű
És láttuk az Ő dicsőségét… (Ján. 1,14)
földrajzi név, jelentése: kenyér háza. A Biblia két Betlehem nevű települést is említ, amelyek ma is léteznek.  Az egyik Jeruzsálemtől
délre 8 km-re fekszik. Jákób idejében a tájegység neve „Efrata” volt,
Kánaán elfoglalása után pedig „Júda Betleheme”. (Bír. 1,1) Itt temették el Ráhelt, innen származik Elimélek és Boáz. Itt kenték fel királylyá Dávidot. (1Sám. 16,13) Ezért a
helység később „Dávid városa” néven vált ismertté. (Luk. 2,4) Jézus
is itt jött a világra. (Mát. 2,1)  A másik Betlehem nevű helység északon, Galileában,
Názárettől 11 km-re ÉNY-ra, a Zebulon törzs földjén található. (Józs. 19,15-16)
ELŐKÉP — Efrata területén levő Betlehemben a pásztorok egy különleges nyájat
neveltek. Innen vitték be a jeruzsálemi templomba a hibátlan bárányokat, hogy Istennek méltó áldozatot mutathassanak be a papok. A mezőn a pásztoroknak volt egy őrtornya, ahonnan figyelték ezt a minőségi nyájat. (Mik. 4,8) Amikor egy kisbárány megszületett, bepólyálták gyolcsba, és pár órára jászolba tették. Erre azért volt szükség,
hogy megerősödjön a lába annyira, hogy a többiek el ne tapossák. Így óvták a kis bárányokat a sérüléstől. (2Móz. 12,5) Ez egy előkép Jézusról, a tökéletes és szeplőtelen
Bárányról. Neki pontosan ott kellett megszületnie, azon a helyen, ahol évezredeken
keresztül nevelték a tökéletes áldozati bárányokat. Amikor az Úr Jézus megszületett,
őt ugyanúgy pólyába tekerték, és jászolba fektették, mint ahogyan a bárányokat.
JÁSZOL — Józsefnek a népszámlálás miatt Názáretből Betlehembe kellett mennie,
mert ő ott született. Amikor útra keltek, Mária már a kilencedik hónap végén járt, Isten Fiával a szíve alatt. Ebben az áldott állapotban kellett szamárháton megtennie a
160 km-es utat, ami egy nagy próbatétel volt számára. De Isten kegyelme mindvégig
felettük volt. Amikor megérkeztek Betlehembe, Mária már szüléshez közeli állapotban
volt. Isten Bárányát az előkép szerint ugyancsak a jászolba kellett fektetni. Isten minden előképpel kijelentette, hogy a jászolban fekvő Báránya tökéletes, szent, bűntelen, akin a bűnnek egyetlen nyoma sincs. Ezért lesz képes a világ bűneit magára venni, és Isten a tisztaság, bűntelenség miatt tudta feláldozni az egyszülött Fiát. A jászolban fekvő Kisded volt a jel a világ számára. A közelben levő pásztorok pedig elmentek hozzá, hogy tiszteletüket tegyék a világ Megváltója előtt. (Luk. 2,1-20) — bf —
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„Mert úgy szerette Isten e világot [és benne téged], hogy az Ő egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” — János 3,16.
KARÁCSONY — A karácsony a szeretet ünnepe, amikor a Megváltónk megszületését ünnepeljük. A Biblia szerint Isten maga a szeretet, Jézus a Szeretet Fia, mi pedig a Szeretet
gyermekeivé váltunk. (1Ján. 4,8) Isten a hatalmas szeretetét úgy mutatta ki, hogy olyat
tett, amire az ember nem lenne képes. (Ján.
3,16) Isten végtelenül szerette a világot és
benne téged, ezért az egyetlen Fiát küldte el
a földre, hogy a megváltás során feláldozza
Őt értünk, hogy ismét közösségben lehessünk
az Atyánkkal. (Ef. 5,1-2) Az újjászületés által
az ember ismét Isten családjába tartozhat, mert Isten gyermekévé válhat!
SZERETET — Krisztus megtestesülésében az istenség és az emberiség egyesülését
láthatjuk. A betlehemi Kisded személyében az isteni szeretet hatolt be ebbe az önző
világba. Isten nem hadsereggel, hanem egy törékeny gyermekkel lépett be a földre,
és így a szeretet által szabadulást és győzelmet hozott az embernek. Kétfajta szeretetet különböztethetünk meg. Az egyik a természetes, emberi szeretet, amely önző,
és ezért képes egy pillanat alatt átcsapni gyűlöletbe. A másik az isteni fajta szeretet,
amely mindig kész adni, és a másik érdekét tartja a szeme előtt. Jézus erre a magasabb rendű isteni fajta szeretetre utalt a János 13-ban. Az isteni fajta szeretetben járó ember egyre jobban hasonlóvá válik Krisztushoz. Ehhez a szeretethez bárki hozzájuthat, ha behívja Jézust az életébe, hiszen az üdvösség elnyerésével Isten az Ő tulajdonságait adja nekünk, mint egy magot. A szívünkben levő szeretetmagot nekünk kell
táplálni Isten Igéjével, hogy az fel tudjon növekedni, és jó gyümölcsöket teremhessen. De nem csak azokkal kell szeretetben járnunk, akik minket szeretnek, hanem az
Úr parancsolata szerint minden emberrel. (Csel. 10,34-35) A szeretetben járáshoz néha természetfeletti hit szükséges. Előfordul, hogy olyan nehezünkre esik szeretetben
járni és megbocsátani, hogy csak az Úr megerősítése által vagyunk képesek rá.
KÉPESSÉG — A mennyei Atyánk nem igazságtalan, mert nem kér tőlünk olyat, amit
ne tudnánk megtenni. Isten azért tud vezetni minket a szellemünkön keresztül, mert
az a hely az, ahol Isten szeretete lakozik. (Róm. 5,5/b) Ő tesz bennünket képessé
arra, hogy ebben az isteni fajta szeretetben járjunk. Isten azt mondja nekünk: szeresd az embertársaidat! Szeretet legyen a szívedben, és ne gyűlölet! Megbocsátás, és
ne harag! Alázat, és ne büszkeség; öröm, és ne keserűség; békesség, és ne háborúság;
szelídség, és ne felgerjedés; hűség, és ne hűtlenség; jóság, és ne gonoszság! Ilyen
szívvel fordulj az emberekhez! Isten szeretete égjen a szívedben, és engedd, hogy ez
átfolyhasson rajtad keresztül mások felé! Az embereket felsegíteni kell, és nem eltaposni! (Mát. 5,44) Ebben kell mind jobban növekedni, hogy segíteni tudjunk másoknak. Ha szeretettel és segítő szándékkal fordulsz az embertársaidhoz, akkor te is
ugyanazt fogod visszakapni. (Mát. 7,12/a) A szeretet megváltoztatja a te saját életedet és a környezetedben lévőkét is. A szeretet az ember éltető ereje, amely száműzi
a bűnt, a bánatot, az aggódást és a gondot, mert ezek felőrlik az életed erejét. A
szeretet nyugalmat és gyógyító erőt ad. Keresd a forrását! — Forrás: Hné Éva
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A sátán nem közelítheti meg az újjászületett hívőt az Isten Igéjében való hit küzdőterén, ha szellemben növekszik!

A MEGTESTESÜLT SZERETET

SZERETETBEN GYŐZEDELMESKEDNI
„Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor
ez a szeretet… kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk.” — 1János 4,18. EFO
TÖRVÉNY — A két szövetségben eltérő előNe csak karácsonykor
írások vannak a szeretetre. Az ószövetség idejárj szeretetben!
je alatt élő emberek természeti szinten éltek, ezért velük fizikai szinten kellett foglalkozni, szabályok és előírások által. Őket akkor
nem vezethette a Szent Szellem, mert nem
voltak újjászületve. Az ószövetség alatt, ha
valaki megszegte a törvénynek egy pontját,
akkor az egész törvény megszegésében bűnösnek számított. A kőtáblára írt törvényeknek az volt a célja, hogy kordában tartsák az
ember cselekedeteit, de ez ránk már nem vonatkozik. Jézus ugyanis betöltötte és eltörölte az ószövetségi törvényeket. (Kol. 2,14)
ÚJ PARANCSOLAT — Az ószövetségi törvény tartalmazta a tízparancsolatot, de az
új szövetségben Jézus csak egyetlen új törvényt, a szeretet parancsolatát adta a régiek helyett. (Ján. 13,34) Mi az új szövetségben új teremtmények vagyunk, és Isten a
szívünkbe írta be a szeretetét, amit követnünk kellene a Szent Szellem vezetése által.
(2Kor. 3,3) Ha megmaradunk az új szövetségben, és nem lépünk vissza a törvény vagy
a vallásosság alá, akkor a szeretet törvénye veszi át a régi törvény rendeleteinek és
parancsolatainak helyét. A szeretet parancsolata sokkal több az ószövetségi tízparancsolatnál, mert az isteni fajta szeretet az élet minden területére kiterjed. Az iránymutatónk az 1János 3,22: azt kell cselekednünk, ami kedves a mennyei Atyánk előtt!
Isten szeretete az által árad ki az életünkben, hogy az Igéből vett megértés alapján
cselekszünk. Ha nincs az Igéből kijelentett tudásunk, ami alapján cselekednünk
kellene, akkor a szeretet nem képes kiáradni belőlünk, így az önzés kezd el uralkodni
felettünk, annak ellenére, hogy új teremtések vagyunk. Ha élő kapcsolatban akarsz
maradni Istennel, az csak úgy lehetséges, hogyha isteni fajta szeretetben jársz.
ÉLETMÓD — Amikor engedelmesen cselekszünk az Ige alapján, akkor Isten szeretete teljessé válik bennünk, és akkor tud az belőlünk kiáradni mások felé. Mivel Isten
Szelleme él bennünk, és folyamatosan erőt ad ahhoz, hogy megcselekedjük az Ő
akaratát, akkor az engedelmesség már nem teher, hanem öröm lesz a számunkra.
(1Ján. 5,3-4) Lehet, hogy olyan sokszor megsértettek és kritizáltak, hogy azt gondolod
magadról, sikertelen vagy, és nem szeretnek. Ilyenkor ne magadra fókuszálj, hanem
inkább összpontosíts Isten Igéjére, és annak megfelelően lásd magad. Engedd, hogy az
Ige megváltoztassa a magadról alkotott képet. Egy győztes életmódba léphetsz be, ha
időt töltesz az Igében, ami által kifejlesztheted a hitedet, és bensőséges közösségben
lehetsz az Atyával. Amikor hitben megállsz az Igén, többé nem vesztesnek, hanem
Krisztusban győztesnek fogod látni magad! Az Isten Szellemétől kapott kijelentés által
fogod meglátni, hogy Isten valójában a te Atyád, aki törődik veled, és nagyon szeret
téged. Kezdd el magadat úgy látni, ahogy az Atya lát téged Krisztusban! Mindaz, amit
Isten mond rólad az Igéjében, az úgy is van. Amikor egyetértesz az Igével, és megvallod azt, akkor fogsz tudni engedelmeskedni Istennek. Tudatában kell lenned annak,
hogy a Nagyobb él benned, és Ő tesz téged képessé mindenre, a szeretetben járásra
is. Maga a Szeretet él benned, ezért szeretetben tudsz járni másokkal. — Forrás: Hné Éva
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