HŰSÉG AZ ELHÍVÁSHOZ — Isten mindannyiunkat sikerre tervezett,
akár nyájtagok vagyunk, akár szolgálati elhívást kaptunk. A siker érdekében oda kell szentelni magunkat az Isten életünkre vonatkozó elhívásának. Ha egy szolgáló kudarcot vall, annak két oka lehet: reménytelenül hűtlen az elhívásához, vagy el sem hívta őt Isten a szolgálatra. A
szolgálatok sem tudnak működni automatikusan, azon dolgozni kell.
Néhány szempont következik Kenneth Hagintól a szolgálatban való előmenetellel kapcsolatban. A tanulás, a felkészülés ideje sohasem elvesztegetett
idő. Az elhívással együtt jár az odaszánás, az elköteleződés, az alávetés Isten akaratának. Legyél fedhetetlen, szavahihető. Fejlődj, növekedj, válj szellemileg éretté. Ne törj
olyan hivatalra, ami nem a tiéd. Fejleszd a jellemedet, mindig mutass jó példát. „Vigyázz
a szolgálatra, amelyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsd!” (Kol. 4,17. 2Tim. 4,5.)
EVANGELIZÁCIÓS BIZONYSÁG — A férjemmel elmentünk Siófokra. A plázánál sétáltunk. Sanyi egy rövid ideig magamra hagyott, én egy padon ülve várakoztam. Hirtelen
ott termett mellettem egy hölgy. Egy pillanat alatt ott volt, nem tudom honnan érkezett. Az angyalok küldhették. Kedvesen üdvözölt, aztán arról beszélt, hogy milyen nehéz körülmények között él és neveli három gyermekét. Megkérdezte, hogy tudnék-e valamiben segíteni neki. Üdvösség kártyán és evangelizációs naptáron kívül semmi kézzelfogható dolog nem volt nálam, amit adhattam volna. Így az adományom mellett átadtam a szóróanyagokat, és elkezdtem beszélni neki az Úr Jézusról, amit ő örömmel fogadott. Megkértem, hogy a gyermekeivel együtt mondják el a kártyán található üdvösségi
imát, mert ez életbevágóan fontos az ember életében. Kihangsúlyoztam, hogy hangosan, az Úrhoz szólva, hittel a szívükben imádkozzanak. Megígérte, hogy megteszik. Ő egyébként Ádándon lakik, ezért elmondtam, hogy a közelben Siófokon és Ságváron is van
gyülekezetünk, ahová bármikor bemehetnek, ha a szívük vágyik rá. Mert nagyon fontos,
hogy az ember tartozzon egy szeretet-közösséghez. A gyülekezeti alkalmak időpontját is
megmondtam neki. Ebbe a rövid időbe nagyon sok minden belefért. Boldog voltam,
hogy a Szent Szellem használni tudott abban, hogy az Úr Jézust röviden bemutathattam
ennek a hölgynek. Hiszem, hogy ő és a gyermekei többé már nem elveszettek, és találkozunk velük valamelyik gyülekezetben. Köszönöm az Úrnak! Csodálatos dolog együtt
munkálkodni Vele. Azt mondtam, hogy ezért is érdemes volt elmenni Siófokra. — Éva

JÉZUS ÉL ÉS HAM AROSAN V ISSZATÉR!
AZ É LE T LE G F ON T O SA B B K ÉR D É SE : Ki az é l ete d U ra ?
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 17.40; 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 kimondott szavaid akaratlanul is létrehoznak egy eseményláncot, amit akár akarsz, akár nem, az meg fog valósulni!

KERESZTÉNY HÍREK

A szavaid teremtenek!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2016. július

A SZAVAIDBAN ERŐ LAKOZIK!
„ ... a beszédek, amelyeket én [Jézus] szólok néktek, Szellem és élet. ... Felele
néki Simon Péter: ... Örök életnek beszéde van tenálad.” — János 6,63. 68.
KUTATÁS — A kutatások szerint a DNS-t bizonyos szavak
újraprogramozzák, illetve a molekuláira ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a nyelvtanra. A DNS-t különféle hanghullámokkal bombázták, amelynek hatására az megváltozott. A szó is egy hanghullám, ami éppúgy képes befolyásolni
a DNS-t. Ha a változás előidézhető hanghatással, az is logikusnak tűnik, ha nem csak a saját örökítő anyagunkat, hanem
a világ számos dolgát és menetét is befolyásolhatjuk ilyen
módon, hiszen a hang minden irányban terjed, mivel a víz (pára), mint átvivő anyag mindenhol jelen van. Zene hatására a
vércseppek táncolnak és átrendeződnek. A szavak teremtő erejéről: Semmi bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy
áldást hozzon azokra, akik hallják. (Ef. 4,29) (Forrás: www.bien.hu)
A fentieket erősíti meg az, amit Charles Capps bibliatanítón keresztül szólt az Úr a szavaink fontosságáról:
HINNI — Ha az emberek hinnének bennem, nem lenne szükségük hosszú imákra.
Elég lenne kimondani az Igét, és az megvalósítaná a kívánságaikat. A teremtő erőmet
az Ige formájában adtam az embereknek. Egy ideje befejeztem már a teremtő munkámat, de az embereknek odaadtam a teremtő erőm könyvét, a Bibliát. A teremtő
erő még ma is ott van a Beszédemben. Ahhoz, hogy ez az erő működjön, az Igét hittel
kell kimondani! Jézus ezt a beszédet szólta, mikor itt járt a földön, és az Ige működött. Ma is ugyanúgy fog működni! De szükséges hozzá, hogy kimondjuk!
ALKALMAZNI — Az embereknek hátat kell fordítaniuk a passzivitásnak, és hatalmat
kell venniük a gonoszság ereje felett a Beszédem által! A legfőbb vágyam az, hogy a
népem jobb életet teremtsen magának az Ige által. Az Igém nem veszítette el az erejét
attól, hogy egyszer kimondtam. Ma is pont olyan erőteljes, mint amikor azt mondtam:
Legyen világosság! Ahhoz, hogy hatékony legyen, az embereknek ki kell mondaniuk, és
akkor a teremtő erő felszabadul, hogy megvalósítsa mindazt, amit hitben kimondtak.
MEGRAGADNI — A népem néma! A világot hallgatják, és úgy beszélnek, mint a világ. Miközben a körülményekre figyelnek, szem elől tévesztik az én Beszédemet. Sőt,
azt szólják, amit az ellenség! Így tönkreteszik a saját örökségüket a félelem és a hitetlenség romlott beszédeivel. (Ef. 4,29) Ahogy teremtő erő van a kimondott szavaimban, ugyanúgy gonosz erő van az ellenség szavaiban, hogy rossz dolgokat hozzon létre
azoknak az életében, akik kimondják. (Márk 11,23) Ne a világot kövessétek, hanem hitben járjatok! (1Ján. 2,15) Ne feledkezzetek meg arról, hogy az én Beszédem örökké
él! (1Pét. 1,25) Higgyétek el azt, mondjátok ki és ragadjátok meg, hogy az örömetek
teljes legyen, és teljesek legyetek bennem! (Ján. 15,11)
—bf—
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„A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek...
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat... ” — 1Korinthus 12,1. 14,1.
ISMERET — Isten nem titkol el előlünk
semmit, mégis a szellemi ajándékok témakörében sok helyütt nagy a tudatlanság. Amíg nincs a hívőknek kellő ismerete
ebben a témában, nem tudják a hitüket
kiárasztani ezen a területen, s ezért nem
működnek úgy az ajándékok, ahogy Isten
szeretné. Ő a tudtunkra kívánja hozni mindazt, ami korábban titok volt. A szellemi ajándékok nem tévesztendőek össze a szolgálati ajándékokkal. A szellemi ajándékoknak kilenc fajtája ismert. Az Írás a szolgálati ajándékoknál öt hivatalt említ: tanító, pásztor, evangélista, próféta és apostol.
Ezeknek az a célja, hogy Krisztus Teste felé szolgáljon felkészítésre, épülésre. (Ef. 4,11)
KÉPESSÉG — Sok minden pünkösdkor lépett életbe. A szellemi ajándékok működésének a lehetőségét a Szent Szellem keresztséggel kapják meg az újjászületett hívők.
Tehát csak a Szellemmel teljes hívőkön keresztül képesek megnyilvánulni ezek az
ajándékok. Ez nem a mi természetes képességünk, hanem Isten természetfeletti képessége bennünk, illetve rajtunk keresztül. Ezeket a Szent Szellem működteti, úgy és
akkor, amikor Ő akarja. Fontos tudni, hogy a Szent Szellem mozdulása mindig megegyezik Isten Igéjével, sohasem tér el attól. Azt is tudnunk kell, hogy a Szent Szellem
nem emberekre irányítja a figyelmet, hanem Krisztusra. A Szent Szellem mindig azt
mondja, hogy Jézus az Úr, mindig Jézust magasztalja fel, és sohasem az embert.
CSOPORTOSÍTÁS — A gyülekezeti Testnek kilenc szellemi ajándék adatott, amelynek
három csoportja van: kinyilatkoztatás ajándékai, erő ajándékok, ihletettségi ajándékok.
1Korinthus 12,8-11. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem szerint; Egynek hit
ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázata. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja.
Az első csoport a KINYILATKOZTATÁS AJÁNDÉKAI. Ezek a legmagasabb szintű ajándékok. Ide tartozik a bölcsesség szava, az ismeret szava, amit más néven tudás szavának
is neveznek, illetve a szellemek megkülönböztetése.
A második csoport az ERŐ AJÁNDÉKOK, amelyek Isten erejét mutatják be. Ezek: a
hit ajándéka, ami nem azonos azzal a hittel, amit az Igének a hallásából nyerünk,
hanem ez egy speciális hit. A második a csodatevő erők ajándékai, a harmadik pedig a
gyógyítások ajándékai. Valószínű, hogy erről a harmadikról hallunk a legtöbbet.
A harmadik csoport az IHLETETTSÉGI AJÁNDÉKOK, más néven kiejtés ajándékai. Ezek
az ajándékok kimondanak valamit Isten Szelleme által. Ide tartozik a prófécia ajándéka, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata.
Kívánni kell ezeket az ajándékokat, és törekednünk kell a nagyobb ajándékok elnyerésére. (1Kor. 14,1. 12,31) A hithez hasonlóan ezek is a szeretet által működnek. —bf—
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Az áldással parazsat gyűjtesz az ártóid fejére, ami idővel emésztő tűzzé válik és felemészti a nem oda való dolgokat!

A SZELLEMI AJÁNDÉKOK FAJTÁI

SZELLEMI AJÁNDÉKOK — 1. ISMERET SZAVA
„Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig
ismeret [tudás] szava ugyanazon Szellem szerint.” — 1Korinthus 12,8.
MEGHATÁROZÁS — Az ismeret szava
egy természetfeletti kinyilatkoztatás a
Szent Szellem által Isten elméjéből, a
múlt vagy jelen tényeiről, amelyek jelentkezhetnek látomás, álom, prófécia,
ritkábban nyelvek nemei és magyarázata
formájában. Van, amikor ez egy belső
bizonyosság, és egyszerűen tudod azt a
bizonyos dolgot, más esetben pedig szinte „hangként” jelentkezik.
KÖZLÉS — Isten maga a mindentudás, Ő mindenkiről tud mindent, még a
hajunk szálát is számon tartja. De Ő nem fed fel mindent, csak egy bizonyos részt. Az
ismeret szava hasonlít a kirakós képhez, mert csak egy töredéke Isten teljes tudásának,
ezért nevezhetjük részleges tudásnak is. Ő azt közli velünk, amit szeretne, hogy egy
adott időben tudjunk. Az ismeret szava nem természetes szavakból áll, nem intellektuális tudás, tehát nem lehet iskolában megtanulni, mert az egy természetfeletti kinyilatkoztatás. Nézzünk bibliai példákat arra, hogyan működik az ismeret szava.
LÁTOMÁS ÁLTAL — JÁNOS LÁTOMÁSA: Jánost Pátmosz szigetére száműzték, ahol elszigetelten élt. De Jézus látomásban felfedte neki a hét kisázsiai gyülekezet szellemi
állapotát és a teendőket. (Jel. 1,10-11) SAUL MEGTÉRÉSE: Amikor Sault a damaszkuszi
úton Isten dicsősége ledöntötte a lábáról, Saul és Anániás is egyaránt kapott kinyilatkoztatást. Fizikai síkon egyikük sem tudott a másikról, csak természetfeletti úton
nyertek információt, hogy melyiküknek mit kell tennie. (Csel. 9,10-12) Anániás esete rámutat arra is, hogy a szellemi ajándékok nemcsak a felkenteken keresztül működnek.
HANG ÁLTAL — KORNÉLIUS ESETE: Isten elküldött egy angyalt Kornéliushoz azzal az
üzenettel, hogy hívja magához Pétert. A Szent Szellem nemcsak Kornéliushoz szólt, hanem Péterhez is, hogy bátran elmehet a küldöttekkel. Így nyert üdvösséget Kornélius házanépe. (Csel. 10,7-9. 17-20) SÁMUEL TÖRTÉNETE: Az ifjú Sámuel az ágyban kétszer is hangot hallott. A harmadik esetben Éli felismerte, hogy az Úr szólította őt. Ezután visszaküldte azzal: ha ismét szólítanak, akkor mondd, hogy ímhol vagyok, hallja a Te szolgád!
Nekünk is ilyen nyitott szívűnek kell lennünk Isten dolgaira és vezetésére. (1Sám. 3,110) EGY PÁSZTOR ESETE: A Szent Szellem szólt egy pásztorhoz, hogy a bárányai aláírást
gyűjtenek ellene, hogy leváltsák. Elment egyikük lakására, ahol harminc szentet talált.
Ők bocsánatot kértek az Úrtól és a pásztoruktól is, és abbahagyták az aknázó munkát.
KIJELENTÉS ÁLTAL — A SZAMARITÁNUS ASSZONY: A Szent Szellem kijelentette Jézusnak, hogy annak az asszonynak, akivel a kútnál találkozott, milyen párkapcsolatai voltak. (Ján. 4,16-19) ANANIÁS ÉS SAFIRA: Ez a házaspár eladott egy földterületet. Mielőtt az
apostolokhoz elvitték volna a pénzt, megegyeztek, hogy hazudnak. De a Szent Szellem
az ismeret szaván keresztül felfedte Péternek az igazságot. (Csel. 5,1-5) EGY BAPTISTA
TESTVÉR: Amikor egy baptista hívő egy templom mellett haladt el, belső késztetést érzett
arra, hogy menjen be, mert a pap azért imádkozik, hogy beteljesedjen Szent Szellemmel. Egy kis várakozás után engedelmesen be is ment. Rátette a kezét a papra, aki betöltekezett Szent Szellemmel és nyelveken kezdett el szólni.
—bf—
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