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KERESZTÉNY HÍREK,  ÜZENETEK  
  

LEVÉLMORZSÁK — A járványügyi korlátozások miatt a 
halmozott bezártság a szokásosnál nagyobb lelki terhet ró a 
fogvatartottakra. A rácsok mögül szívhez szóló levelek ér-
keznek, amelyekből pár gondolatot idézünk. � Nagyon szé-
pen köszönök minden egyes segítséget! Megkaptam a leve-
let és a szöveges bibliai tanításokat. Nagy örömmel fogad-
tam, és együtt olvastuk a lányokkal a körleten. Nagyon szé-
pek, és sok erőt adnak! Teljes szívvel az Úrra hagyatkozom, 

Őrá bízom az életemet. Ő a remény, a hit és a szeretet, egyszóval az élet. Nagyon 
szeretem a Jóistent, és tudom, hogy ő is szeret engem. Nagyon hálás vagyok ezért a 
drága mennyei Atyámnak! Dicsőség Neki, áldom a szent nevét! Nagyon el voltam kese-
redve, de ahogy olvastam a tanításokat, az Igét, megtöltődött a szívem boldogsággal 
és erővel. Tudom, hogy ez is egy jel, amit Isten küldött nekem, hogy ne féljek, mert 
Ő nem hagy el soha. Nem adom fel, bízom az Úrban, és imádkozom. Mindig arra gon-
dolok, hogy ott állok a Krisztus Szeretete Egyház pesterzsébeti istentiszteletén, és 
elmondom a bizonyságomat. Várom már, hogy veletek dicsőíthessem az Urat! Nem fé-
lek, míg élek, az Úrban remélek. Szeretném, ha kősziklává válna a hitem. Nincs szebb 
dolog az életben, mint Isten szeretete. Köszönöm, hogy a testvéretekké fogadtatok, 
és segítitek, hogy a lelkem erős és vidám legyen. � Tisztelettel és hálával telt szívvel 
olvastam válaszlevelüket, melyet ezúton is köszönök. Én a fogvatartott társaimtól hal-
lottak alapján úgy éreztem, hogy Önök egy különleges küldöttei Istennek! Őszintén 
szólva, irigyeltem azokat, akik kapcsolatban lehetnek Önökkel. Én a párom által is-
mertem meg ezt a „csodát”! Tudom, hogy Önök tudják, miről beszélek. Olyan jó, 
hogy olyan embereknek írhatok ezekről a dolgokról, akik értenek engem.  

 

ÚJ KIADVÁNY — Novemberben jelent meg az Alapigazságok 
1—3. összevont kiadása, amely az első három füzetet tartalmaz-
za. Itt tekinthető meg: http://users.atw.hu/hangos-konyv/#2  
 

KÖSZÖNET — Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik az 
újságunk 2008-as megjelenésétől kezdve velünk tartottak. Ezzel 
a számmal befejeződik az ÖRÖMHÍR-HÍRMONDÓ újságunk kia-
dása. Amikor Isten egy újabb területre hív, bezárhat egy ajtót, 
de akkor megnyit egy másikat. És illő jól sáfárkodni az idővel is! 
Ezt a munkát megkoronázva tervezzük az ÖHM 2015-2020. 
évkönyv megjelentetését. A jövőben az aktuális üzenetek a 
Facebook (Bor Ferenc) oldalon és a Lev-listánkon lesznek elér-
hetőek. Feliratkozás: http://bekevar.x3.hu/info.htm  

 

 

Meghitt, boldog karácsonyt! 

  
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2020. december 

 

A KARÁCSONY EREDETE  
 

„Az Ige hús-vér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicső-
ségét. Igen, a Mennyei Atyától származó egyszülött Fiú dicsőségét…” — Ján. 1,14. EFO 

ADVENT — A karácsonyt megelőzi a 
négyhetes advent (Úrjövet), ennek első 
vasárnapjával kezdődik az egyházi év. A 
karácsony a megígért Megváltó eljövete-
le, Isten testet öltése Jézus személyé-
ben. A Szentírásban ugyan nem szerepel 
a karácsony szó, de maga az esemény-
sor, amit a keresztény világ ilyenkor ün-
nepel, az nagyon részletesen le van ír-
va. A Máté és a Lukács evangéliuma is 
hosszan tárgyalja ezt az eseménysort, de a 
János evangélium eleje is erről szól. Nem 
véletlen hát, hogy a keresztény világ évszázadok óta megemlékezik erről az esemény-
ről. A Messiás megszületésének megünneplése méltó az újjászületett hívők körében.  

KARÁCSONY — A karácsonyt (Úr születése), a Gergely-naptárt használó nyugati ke-
reszténység december 25-én, a Julián-naptárt használó keleti keresztény egyház pedig 
január 7-én tartja. A kereszténységnek a húsvét mellett ez a második legjelentősebb 
ünnepe. A Biblia tanítása szerint Jézus Krisztus a szűz Máriától született Betlehemben. 
Ennek Dionysios Exigius apát által az 5. században kiszámított időpontja lett az egész 
világon elfogadott időszámítás kezdőpontja. A magyar karácsony szó gyökere valószínű-
leg a latin incarnatio (megtestesülés), vagy a szláv téli napfordulóra utaló korcun (át-
lépő) szóból származik. Mivel az evangéliumok nem nyújtottak támpontot Jézus pontos 
születésnapjának megállapításához, kezdetben többféle időponthoz kötötték azt. Év-
századokig január 6-án, vízkeresztkor ünnepelték. A karácsony időpontja a 325-ben tar-
tott niceai zsinaton került át december 25-re. A korai kereszténység idejében népsze-
rű Mithrász-kultuszban is a téli napforduló idején ünnepelték a Napisten születésnap-
ját, a sötétség feletti győzelmét, ami alkalmat kínált a kereszténység számára a 
pogány ünnep ellensúlyozására, illetve új szellemiséggel való megtöltésére. 

SZOKÁSOK — Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emlékezik a keresztény vi-
lág, a nem keresztények pedig a szeretet ünnepét ülik. A karácsonyi ünneplés a szent-
estével kezdődik, amelyen régen virrasztottak, imádkoztak és böjtöltek. E hagyomány 
nyomai maradtak fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. Karácsony ábrázolásának 
központi témája a jászolban fekvő újszülött Jézus édesanyjával, Máriával, és József-
fel, az apával. A betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered, aki 
1223-ban az éjféli misére egy barlangot rendezett be. A karácsonyfa-állítás a 17. 
századtól német területről terjedt el, a magyar karácsonyfák elmaradhatatlan dísze, 
a szaloncukor csak a 19. század elején jelent meg hazánkban. A hagyományos magyar 
falusi kultúrában a népszokások közé tartozik a betlehemezés.  — bf —  Jé
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9. HATALOM JÉZUS NEVÉBEN 

 

„Jézus… ezt mondta: „Mennyei Atyám minden hatalmat nekem adott a Mennyben 
és a Földön. Ezért menjetek el a nemzetekhez…” — Máté 28,18-19. EFO 

HATALOM — A Jézustól kapott 
szellemi hatalmunkkal élnünk kell 
azért, hogy érvényre tudjuk juttat-
ni a Krisztus által megszerzett győ-
zelmet a magunk és mások életé-
ben. Az Apostoli levelekben egy ha-
tározott utasítást találunk: „Akár-
mit tesztek, szóval vagy tettel, min-
dent az Úr Jézus nevében tegye-
tek.” (Kol. 3,17. EFO) Mert Jézus 
nevére mindenkinek engedelmes-
kednie kell, a mennyben, a földön 
és a föld alatt. (Fil. 2,9-10) 

CSELEKEDET — Milyen dolgokat kell tennünk Jézus nevében? Az Írás szerint min-
dent Jézus nevében cselekedjünk! Jézus nevében kell fölülnünk a kerékpárra, hogy 
épségben célba érhessünk. Jézus nevében kell beülnünk az autóba, hogy sikeresen el-
jussunk a tervezett helyre. A főzést, a kerti munkát, a kirándulást, vagy bármilyen 
más tevékenységet úgyszintén Jézus nevében kell megkezdenünk és végeznünk. De 
Jézus nevében kell rendeleteket is hozni, és utasításokat kiadni. (2Thess. 3,6) Tehát 
mindent Jézus nevében tegyünk, mert a Jézus nevére mit kell tennie az ellenségnek? 
Térdet kell hajtania. Félre kell állnia az utunkból! Így lesz szabad és akadálymentes 
mozgásterünk! Ha a keresztények gyakorolják a szellemi hatalmukat, és rendeletet 
hoznak, hogy például a település határát nem lépheti át a jégeső, az orkán, a torná-
dó, a villámcsapás, vagy bármiféle probléma, akkor ez nem fog ott pusztítani. A ha-
talmunkat Jézus Krisztusban tudjuk használni, ha megtanultuk, és ha élünk vele.  

A NÉV HASZNÁLATA — A mai napon is Jézus neve által történnek a csodák. Az Úr 
Jézus keze nyúl ki akkor, amikor mi imádkozunk valakiért, ahogy a Biblia írja. (Csel. 
4,30) Tehát ha mi összejövünk Jézus nevében, akkor Ő ott van közöttünk a teljes 
erejével, hatalmával és szeretetével. Egyértelmű, hogy az Ékes kapunál a sánta is a 
név használata alapján gyógyult meg, amikor Péter így szólt hatalommal: „Jézus ne-
vében kellj fel és járj!” (Csel. 3,6) Mindezt Jézus szavai támasztják alá: „aki hisz 
bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem. Sőt, még nagyobb dolgokat 
fog véghezvinni! Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy én majd az Atyához megyek, és 
megteszem, amit a nevemben kértek…” (Ján. 14,12 EFO) Azért tudunk jézusi cseleke-
deteket tenni, mert ugyanaz a Szent Szellem kent fel bennünket, mint Jézust is. Ezért 
ugyanaz az erő állt Jézus rendelkezésére is, mint a mi rendelkezésünkre.   

UTÁNZAT — Jézus nevének használata egy kiváltság az újjászületett keresztények 
számára. Azoknál működik csak, akik befogadták az Úr Jézust a szívükbe. Amikor nem 
újjászületett emberek próbálják utánozni a bibliai elveket, akkor nem fog működni 
Jézus neve. Skéva pap fiai nem voltak újjászületve, ezért nem volt joguk használni a 
nevet. (Csel. 19,13-16) A démon, amit ki akartak űzni, nem engedelmeskedett nekik, 
mert nem állt mögöttük Jézus hatalma. Ez ahhoz hasonló, mint amikor a strandon a 
fürdőruhás rendőr szolgálatba lépteti magát. De az autók nem fognak megállni neki, 
ha nincs rajta az a megkülönböztető ruházat, amely felhatalmazza őt az intézkedésre. 

10. KIRÁLYKÉNT URALKODNI  

 

„Méltó vagy [Jézus]… mert megölettél és megváltottál minket… És tettél minket a mi 
Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.” — Jelenések 5,9-10. 

KIRÁLY — A királynak semmihez 
sem kell még a kisujját sem mozdí-
tania, mert ő rendeletek által ural-
kodik. Ő maga megy ki fáért? Nem, 
ő utasítást ad ki, hogy valaki fűtsön 
be. Ha kevés a pénz a kincstárban, 
akkor rendeletet ad ki az adó meg-
emelésére, s ezt kidoboltatja az or-
szágában. Újjászületetve mi Isten 
gyermekeiként királyokká és papok-
ká tétettünk. Ha a keresztények ki-
rályok és királykisasszonyok, akkor te 
is tudsz rendeletek által uralkodni!  

PÉLDÁZAT — Akik nem ismerik a hatalmukat, hiába vannak újjászületve, az ördög 
fogja uralni az életüket, és elnyomja őket. Ezért tanuld meg elfoglalni a hatalmi he-
lyedet Krisztusban! A lovas kocsi példázata kiválóan alkalmas ennek szemléltetésére. 
A szekéren van egy bak, ami a kocsis számára a hatalom helyét jelenti. Oda felül, fog-
ja a gyeplőt, és azzal irányítja a lovakat! Miért ül fel a bakra? Miért nem a lovak mel-
lett ballag, és úgy kormányozza azokat? Azért, mert nem bírná futva az iramot a lovak 
mellett, s igen hamar elfáradna. Neki van egy hatalmi helye, s ha ő elfoglalja azt, ak-
kor nagy teherrel, hosszú távra is el tud jutni. Mert neki csak ülnie kell a helyén, és irá-
nyítani a fogatot. Ha mi is ugyanígy elfoglaljuk a hatalmi helyünket az Atya jobbján, 
az Úr Jézussal együtt, akkor a szavainkkal irányíthatjuk az életünket.  

RENDELTETÉS — Az átruházott hatalom nem azért adatott, hogy emberek felett 
uralkodjunk, hanem azon sötét erők felett, amelyek befolyásolni akarják őket. Ugyan-
is az ördög folyamatosan lövell az emberek elméjébe gonosz, megtévesztő gondolato-
kat. Ezt kell a Krisztustól kapott hatalmunkkal megállítani, leblokkolni, megtiltani. Az 
Atya jobbja az univerzum erőközpontja, a szellemi hatalom szempontjából a világe-
gyetem legmagasabb pontja. Az Úr Jézus mindent onnan irányít, de a gyülekezeti Test 
nélkül nem tud végrehajtani semmit sem. Ezért van szüksége a Vele együttműködő, 
készséges hívőkre, hogy rajtuk keresztül megvalósulhasson a földön Isten akarata. A 
kereszténység munkálkodással jár együtt! A Krisztusban kapott győzelem ugyan hoz-
zánk tartozik, de annak érvényt kell szereznünk, hogy élvezhessük is azt.  

FELSÉGTERÜLET — Elsősorban a saját felségterületünkre és életünkre vonatkoztat-
va tudjuk gyakorolni a hatalmunkat. A felségterületed a te portád, otthonod, munka-
helyed, szolgálati területed. Minden nap megerősítheted a szent vér védővonalát a 
felségterületed határain, hogy az ördög ezen ne léphessen át. Az ellenség ugyanis tá-
vol tartja magát a szent vértől, mert tudja, hogy Jézus kiontott drága vére által lett le-
győzve. Az ószövetségben van egy előkép, amikor ítélet szállt Egyiptomra. Isten ezért 
azt mondta az övéinek, hogy kenjétek be vérrel az ajtófélfát és a szemöldökfát, s ak-
kor elkerüli a pusztító az otthonaitokat. Ennek alapján, a hittel kimondott szavaink 
által, a szent vérrel meghinthetünk minden hozzánk tartozó területet. Ez is a hatalom 
egyfajta működtetése. A hatalmunkat elsősorban a saját családunkban, továbbá a mesz-
szebb élő szeretteink és az imádságot kérők felett tudjuk gyakorolni. — bf — Jé
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HATALMUNK KRISZTUSBAN 
  


