TANÍTVÁNYKÉPZÉS — Nemrég egyik pásztortársam felvetette az
utánpótlás kérdés fontosságát. Akkor visszaemlékeztem arra, hogy egy
éve kaptam egy szót a szívemre: „kiképzőkenet”. És való igaz, már a
munkahelyemen is osztottak be mellém tanulókat, de később a szolgálatunkból kinövekedő tanítványainknak is a legmesszebbmenőkig igyekeztem segíteni. A napokban pedig egy rövid üzenetet kaptam e témáról, ami arra késztetett, hogy közreadjak belőle pár gondolatot:
Egyik fontos küldetésünk az, hogy tanítványokat képezzünk. Pál
erről beszél Timótheusnak: amit tőlem hallottál, azt bízd hű emberekre. (2Tim. 2,2) Jézus kiválasztott tizenkettőt, akik mindig Vele voltak, hogy tanítsa,
majd kiküldje őket. Nekünk is a jézusi mintát kell követnünk, ugyanis legjobban a megfigyelés által tanulhatunk, amit semmivel sem lehet helyettesíteni. A görög „tanítvány”
szó olyan személyre utal, aki életmódszerűen követi mesterét, vele él, és ilyen módon
tanul tőle. Régen az inasok is így tanulták meg a szakmát. A tanítványság egy szent kapcson alapulva a megfigyelésre, a kérdezésre és a kapott válaszokra épül. Mindenkinek
szüksége van egy olyan személyre, aki meghallgatja, bátorítja, felemeli, szeretettel veszi körül, imádkozik érte, de nem uralja le. (Ám ez a szeretetközösség ne legyen ürügy
arra, hogy engedj a testi vágyaknak.) Minden hívőnek szüksége van egy olyan testvérre,
aki pásztorolja őt. Ahhoz, hogy mi tanítványok lehessünk, alázat, engedelmesség, alávetettség és odaszánás kell. Ahhoz, hogy mi tanítványokat képezzünk, egy döntésre van
szükség, hogy segítségképpen átadjuk mindazt, amivel már rendelkezünk Isten kegyelméből. Az Úr maradandó gyümölcsöket ad nekünk, s ebbe tartoznak a szent kapcsok és
kötelékek is. Az utánpótláshoz, a tanítványképzéshez sok időre van szükség, de ez egy jó
befektetés, amelyre nem kell sajnálni az időt, a pénzt és az energiát. Forrás: Barry Wissler
A SEGÍTŐK HIVATALA — A szolgálatok teljes skáláját három igeszakasz fedi fel. Az öt
szolgálati hivatal felöleli azokat, akik tanítják Isten Igéjét. (Ef.4,11) A másik két lista azokat is felsorolja, akik segítségül hívattak el az öt hivatal mellé. Többek között ide tartoznak a buzdítók, adakozók (Róm. 12,6-8), valamint a segítők (1Kor. 12,28-30). A zenei szolgálat ugyancsak a segítő szolgálat része. Mindegyik hatalmas áldás a Gyülekezetnek, ha
megbecsüli a hivatalát és megáll benne. Aki hűséges a segítő szolgálatban, ugyanazt a jutalmat kapja, mint akinek könnyebbséget nyújt, illetve előléptetésre is számíthat Istentől.

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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Ha abba a földbe vetsz, amit Isten mutat neked és kiárasztod a hitedet abban, akkor annak a százszorosát arathatod le!

KERESZTÉNY HÍREK

A természetfeletti aratás Ábrahám áldása!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2016. augusztus

A SZOLGÁLATOK ANYAGI FORRÁSAI
„És adok néktek földet […] szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, de esztek azokról…” „… ha rajtakapatik, hétannyit kell adnia…” — Józs. 24,13. Péld. 6,31.
FORRÁSAINK — Amit vetsz, azt fogod aratni. Ez Isten királyságának egyik alapelve. A bibliai aratásnak több formája is létezik: a saját elvetett magjaink utáni aratás, az elődeink által elvetett magok aratása, a világ gazdagságának beszólítása és az ördög által ellopott javak visszakövetelése.
ELVETETT MAGJAINK — Amiként a mezőgazdaságban, úgy Isten királyságában sem lehetséges
vetés nélkül aratni. Isten az áldozat nagyságára
tekintve sokasítja meg a befektetéseinket.
„… a bűnös vagyona
Vetni mindkét esetben hittel kell, és elváró
pedig eltétetik az igaz
hittel kell számítani a 30-60-100-szoros beszámára.” Péld. 13,22.
takarításra. (Gal. 6,7. 2Kor. 9,6. Márk 4,8)
ELŐDEINK VETÉSE — Miután hűséges voltál az áldozatos adakozásban és tudatosan
arattad, amit vetettél, beléphetsz a következő dimenzióba, amikor azt aratod, amit
nem te vetettél. (Józs. 24,13) Ez az a birodalom, ahol már a túláradó szinten élünk,
ahol nem csak tele van a poharunk, hanem túlcsordul. Kevesen lépnek be erre a szintre,
mert nem sajátítják el az áldozattal járó vetést, vagy az intenzív aratást. Itt kezdenek
izgalmassá válni a dolgok. A kulcs az, hogy kijelented a száddal: „Aratok, ahol sohasem
vetettem!” Miután ezt hangosan megvallottad, angyalok szabadulnak fel, hogy Isten
szavára figyelmezzenek. Amikor az Igét szólod, ők nem tudnak különbséget tenni a te
hangod és Istené között, mert az Ő Igéjét szólod. A végeredmény az lesz: Uram, áldj
meg, hogy áldás lehessek mások számára, és betölthessem az elhívásomat.
VILÁG GAZDAGSÁGA — Az anyagi aratás legmagasabb szintje az, amikor a világ
(bűnösök) gazdagságát aratod. (Péld. 13,22) Hogyan arathatunk a világból? Egyrészt úgy,
hogyha vetsz a földbe, amit Isten teremtett, és abba a rendszerbe, amit Isten hozott
létre. Isten arra teremtette a földet, hogy termő legyen, a világ pedig profitál abból a
rendszerből, amit Isten talált ki. Azok a hívők, akik nem fektetnek be ebbe a világba,
nem is fognak aratni belőle. Minden bizonnyal Isten azt akarja, hogy a világ pénze
neked dolgozzon, és ne te legyél, aki a világ pénzéért dolgozik. Kérhetsz tanácsot egy
befektetőtől, de a legjobb, ha Istentől kérded, hogy hova fektess be. De ha megvan
hozzá a hited, akkor egyszerűen szólítsd be az elveszettek javait, hívd a déli széllel Isten ellátását! Sajnos, sok hívő van pénzügyi megkötözöttségben, adósságban. Te állhatatosan kéred Isten vezetését, hogy hogyan gyere ki a nélkülözésből az Ő áldásába? Bízol
benne és tudod azt, hogy Ő ugyanaz az Isten, aki ellátta Illést a pataknál és az özvegy által? Ne feledd, Ő folyamatosan törődik életed minden területével, a pénzügyeiddel is.
VISSZAKÖVETELÉS — Ha a tolvajt rajtakapják, akkor hétszer annyit kell visszaadnia
az Írások szerint. (Péld. 6,31) Krisztusban hatalmad van az ördög felett, tehát élj vele!
Követeld vissza mindannak a hétszeresét, amiben megkárosított és te leszel a nyertes!
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„A Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és
intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel…” — Kolosse 3,16.
MEGHATÁROZÁS — A bölcsesség szava
egy természetfeletti kinyilatkoztatás Isten
elméjéből a Szent Szellem által az Ő jövőbeni céljairól és terveiről. Ez jelentheti a
közeljövőt és a távoli jövőt is. Mivel a bölcsesség szava Isten célját és tervét ismerteti, ezért ez a legjobb ajándék. A bölcsesség szava mindig feltételes, mert az adott személy engedelmességétől függ, hogy
beteljesíti-e azt. Vagyis, hogy az illető, akire vonatkozik, az engedelmesen megcselekszi-e Istennek a tervét, akaratát. A bölcsesség szava jelentkezhet belső bizonyosság által, hang, látomás és álom formájában.
Ritkábban a prófécia ajándéka, illetve a nyelvek nemei és magyarázata során. Istené
a teljes bölcsesség és tudás, amiből Ő felfedi az éppen aktuális aprócska részt.
EGYÜTTES MŰKÖDÉS — A bölcsesség szava nem azonos a világi természetes bölcsességgel, és az Istentől származó egyszerű bölcsességgel sem. (Jak. 1,5-7) Amíg az isteni bölcsesség mindenkinek megadatik, aki kéri, ezzel szemben a bölcsesség szavát a
Szent Szellem működteti az Ő akarata szerint. A bölcsesség szava működése által Isten megmutatta Fülöpnek, hogy mit kell tennie, és ő ezt hitből engedelmesen megcselekedte. Ő szent időzítésben kiment a gázai útra, és így lett üdvössége a szerecsen
komornyiknak, akivel ott találkozott. (Csel. 8,26-40) A Szent Szellem ajándékai gyakran egyszerre működnek. JÁNOS LÁTOMÁSA: János az ismeret szava által információt
kapott a hét kisázsiai gyülekezet helyzetéről, a bölcsesség szava által pedig üzenetet
kapott azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő a jövőben. (Jel. 1,10-11) SAUL MEGTÉRÉSE:
Az ismeret szava által a Szent Szellem közölte Ananiással, hogy mit kell tennie. A bölcsesség szava fedte fel, hogy Isten elhívta Pált a szolgálatra. (Csel. 9,10-16)
MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁK — Nézzünk néhány példát a bölcsesség szavának működésére. JÓZSEF ÁLMA: Ábrahám dédunokája egy álmon keresztül kapta meg a jövőjére vonatkozó tervet, hogy Isten őt fel fogja emelni. Igaz, számtalan megpróbáltatáson ment
keresztül, de mivel ragaszkodott az álomhoz, néhány évtized múlva az be is következett. (1Móz. 37,5-10) MÓZES TÖRVÉNYE: Mózeshez Isten hallható hangon szólt, és így kapta
meg a törvényt. (2Móz. 19,17-19) PRÓFÉTÁK SZOLGÁLATA: A prófétáknál mindkét szövetségben együtt működik a bölcsesség szava a prófécia ajándékával, ami a jövőbe mutat.
Agabus nagy szárazságról prófétált, így a nép erre időben fel tudott készülni. (Csel. 11,
27-30) Majd Pál jövőjével kapcsolatosan érkezett egy figyelmeztetés, ami be is teljesedett. (Csel. 21,10-14) A FELTÉTELES ÜZENET: Ézsaiáson keresztül érkezett intelem Ezékiás
életével kapcsolatban. A király imája után egy újabb üzenetben közli Isten, hogy életben fog maradni. (2Kir. 20,1-6) JÓNÁS ESETE: Isten a bölcsesség szaván keresztül egy figyelmeztető üzenetet adott Jónás szívére Ninive város jövőjével kapcsolatban. (Jón.
1,1-3) SZENT VÉDELEM: A bölcsesség szava arra is szolgál, hogy egy közelgő veszély esetén
Isten kinyilvánítsa a védelmét. Pál intette a legénységet, hogy veszélyes kihajózni, ám
nem hallgattak rá. A vihar kellős közepén Pál hallott egy angyaltól, hogy a hajó ugyan
elsüllyed, de mindenki megmenekül. (Csel. 27, 9-11. 23-25)
—bf—
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Oldozd fel a megkötözöttségben levőket, hogy Isten kegyelme körbe tudja venni őket és kimunkálja a szabadulásukat!

SZELLEMI AJÁNDÉKOK – 2. Bölcsesség szava

SZELLEMI AJÁNDÉKOK — 3. Szellemek megkülönböztetése
„Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. ” — 1János 4,1.
MEGHATÁROZÁS — A szellemek megkülönböztetésének ajándéka által túlláthatunk a fizikai síkon. Ez az ajándék természetfeletti bepillantást enged a szellemi világba, megkülönböztet, illetve észlel. Tehát ez az ajándék megnyilvánulhat látás, hallás és ritkábban szaglás
által, és a szellemek minden osztályával foglalkozik: az isteni jó szellemekkel, a démonikus gonosz szellemekkel, valamint az emberi
szellemekkel. Ez az ajándék felfedi, hogy milyen erő nyilvánul meg egy adott pillanatban
és milyen szándékkal; valamint, milyen szellem
áll egy természetfeletti megnyilvánulás mögött. Akinél ez az ajándék működik, az láthatja a sátánt és seregét, a problémát okozó szellemeket, de láthatja Isten dicsőségét,
Jézust, a Szent Szellemet, a kerubokat és az angyalokat is. Ez a legkorlátozottabb ajándék, mert kimondottan csak a szellemek osztályával foglalkozik. Ez nem jelent gondolatolvasást, és nem vonatkozik arra sem, hogy mások hibái után kutassunk. (Mát. 7,1)
SZELLEMBEN LÁTNI — A Bibliában több esetben is le van írva, amikor emberek betekinthettek a szellemvilágba és láthatták Isten dicsőségét. MEGLÁTNI ISTENT: Mózes kérésére Isten megengedte, hogy belásson a szellemvilágba, s így megláthatta Isten dicsőségét. (2Móz. 33,20-23) Ésaiásnak is kinyilvánította magát Isten, és ő beláthatott Isten tróntermébe. (Ésa. 6,1) MEGLÁTNI JÉZUST: István a megkövezése előtt beláthatott a mennybe,
ahol megpillantotta Jézust, aki felállva tisztelte meg az ő hitét és szolgálatát. (Csel.
7,55-58) MEGLÁTNI A SZENT SZELLEMET: János ebben a látomásban látta a Szent Szellemet
Isten trónja előtt, hét szellem formájában. A látomás jöhet a bölcsesség, vagy az ismeret szaván keresztül, de maga a látomás a szellemek megkülönböztetése ajándékának
működése. Ez az ajándék adja a betekintést a szellemi világba. (Jel. 4,5. 5,6)
SZELLEMEK MEGÍTÉLÉSE — A természetfeletti megnyilvánulásoknak két forrása
van: fentről az Istentől, illetve lentről az ördögtől származhatnak. Ne felejtsük el, hogy
a sátán is természetfeletti lény, ezért nem minden csoda Istentől van. Az emberek
sajnos hajlanak arra, hogy bármit kövessenek, ami természetfeletti, akár az Igén alapszik, akár nem. Vagyis Isten útja helyett a látványos dolgokat követik még akkor is,
ha azok ördögi erők által működnek. A szellemek megkülönböztetésének ajándéka azt
is megmutatja, hogy isteni vagy sátáni szellem működik-e, illetve az emberi szellemnek a jó vagy a gonosz hajlamát. Pál szolgálatában láthatunk erre példát. Filippi utcáin Pálék csoportját egy fiatal lány követte, akiben egy jósló szellem volt. Ezt a
helyzetet Pál a szellemek megkülönböztetése ajándéka által ismerte fel. Amikor ez az
ajándék működésbe lépett, Pál közvetlenül a gonosz szellemhez szólt és parancsolta,
hogy jöjjön ki belőle, ami el is távozott. Ő több napon át eltűrte ezt, és arra várt,
hogy ez az ajándék működésbe lépjen. Pál a gonosz szellemmel foglalkozott, és nem a
személlyel. (Csel. 16,16-18) A testi indíttatású szolgálat Istennek nem kedves, és egyben
veszélyes is. A téves működés szélsőségekbe sodorhat, és kárt okozhat mind a hívőben,
mind pedig rajta keresztül Krisztus Testében. Akik saját erőből próbálnak működni, nagy
veszélynek teszik ki magukat, mert az ördög a fizikai síkon tud belépni.
—bf—
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