PRÓFÉCIA — Vizsgáld meg magad, hogy Szellemben vagy-e. Amikor feldúlt vagy,
vagy netán ideges, az a testi természeted működése, ami valójában azt jelenti, hogy
a felfuvalkodottság pozícióját foglaltad el. Itt az ideje, hogy megtanulj felülemelkedni a jelentéktelen problémákon, és Szellemben járni. Hagyd abba a vitát, mielőtt viszályt okoz, mondja az Úr. Zsoltárok 37,8. Szűnj meg a haragtól, hagyd el a mérgedet; ne bosszankodj, csak rosszra vinne! — Forrás: Marsha Burns
TŰZKONFERENCIA — A Budapest Sportarénában augusztus 24-26. között került
megrendezésre a Tűzkonferencia. A háromnapos rendezvényen a Reinhard Bonnke
által alapított CfaN (Krisztus Minden Nemzetért) szolgálat jelenlegi vezetője, Daniel
Kolenda és a meghívott, felkent vendégei szolgáltak. Ez a nagyszabású ébredési megmozdulás 21 hazai keresztény felekezet összefogásával és támogatásával jött létre.

A ságvári gyülekezet szombaton és vasárnap vett részt az összejövetelen, amelyen Daniel Kolenda evangélista mellett még Todd White, Peter van den Berg, Russell K. Benson,
Ben Fitzgerald, Jean-Luc Trachels és Eric Gilmur is prédikált, és imádkozott gyógyulásért.

A zökkenőmentes lebonyolítást több mint 1500 önkéntes segítette. Az élő adáson keresztül tízezren követték az eseményeket. Az Arénában több ezren születtek újjá Jézus
befogadásával, ezért a mennyben az angyalok nagy örvendezéssel ünnepeltek. De hiszszük azt is, hogy az országszerte kiosztott félmillió „Vakmerő szeretet” brosúra és az
élő közvetítés hatására további új életek születtek Isten királyságába. A mennyei Atya
hazahívja a tékozló fiúkat és lányokat az atyai házba!
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!
Hiszem, hogy Isten Fia, Jézus meghalt értem, majd feltámadt, és ma is él! Úrrá teszlek Jézus az életem felett! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban! Köszönöm,
Jézus, hogy az életed árán megváltottál, és örök életet adtál nekem! Ámen (Róm. 10,9–10)
BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17:30 (bejárat a rk. templom felőli oldalon)
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 az élet lehetőségével való megáldása!
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Közös erővel képesek vagyunk feltartóztatni a pokolba tartó tömegeket és benépesíteni az új életekkel a mennyet!

KERESZTÉNY HÍREK

Vidd, és áraszd szét a szent tüzet!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2018. szeptember

SZÜKSÉG VAN MAGYARÁZÓRA!
„Fülöp… monda: Vajon érted-é, amit olvasol? Ő [komornyik] pedig monda: Mimódon
érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem?” — Ap.csel. 8,30-31.
TÖRTÉNET — Az Apostolok cselekedetei
8,26-40 szakaszban egy szerecsen kincstárnok
üdvözüléséről olvashatunk. Isten egyik angyala így szólt Fülöphöz: Készülj fel, és indulj el dél felé, azon a járatlan úton, amely
Jeruzsálemből a sivatagon keresztül Gázába
visz! Fülöp engedelmesen útnak is eredt, és
meglátott egy szekeret, amelyen egy előkelő szerecsen férfi utazott. Etiópia királynőjének, Kandakénak a nagy hatalmú főembere volt ez, akire a királynő az országa pénzügyeit bízta. Éppen hazafelé utazott Jeruzsálemből, ahová azért ment föl, hogy ott Istent imádja. A szekerén ülve Ézsaiás próféta könyvét olvasta. Ekkor a Szent Szellem szólt Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz
ahhoz a szekérhez! Amikor Fülöp odafutott a szekérhez, hallotta, hogy a főember épp
Ézsaiás próféta könyvét olvassa. Megkérdezte tőle: Érted-e, amit olvasol? Ő így válaszolt: Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? A főember megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Hozzá fordult: Kérlek, mondd meg, kiről beszél itt az Írás? Fülöp hozzáfogott, hogy elmagyarázza, és hirdette néki Krisztust.
MONDANIVALÓ — Ennek a történetnek több mondanivalója is van!  Legyünk engedelmesek mindabban, amire a Szent Szellem vezet. Amikor a Szent Szellem ad egy
késztetést a szívedre, azt meg kell tenni. Nem szabad ennek ellenállni, mert te, vagy
más valaki lemarad Isten áldásáról.  A hit az Ige hallásából fakad. A komornyik Ésaiás prófétát olvasta, és szüksége volt magyarázóra ahhoz, hogy megértse az Írást. Mi is
azért járunk gyülekezetbe, azért hallgatjuk a tanításokat és olvassuk a Bibliát, a tanító könyveket, hogy növekedjen a világosságunk. (Zsid. 10,25) De emellett fontos az is,
hogy legyen olyan elöljárónk, akinek több ismerete van, és el tudja magyarázni az
Írást!  Ezért rendelte az Úr az öt szolgálati hivatalt, hogy épülhessünk általuk: ma
apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító szolgálatok működnek. (Ef. 4,11-12)
KITEKINTÉS — A Bibliában más igehelyek is alátámasztják a magyarázó szükségességét. A Jób 33,23 magyarázó angyalt említ, akit mi is igénybe vehetünk. Már az ószövetségben is szükség volt magyarázóra. A léviták közül néhányan segítettek a népnek
megérteni Isten Törvényének szavait. Szakaszonként felolvasták az egyes részeket,
mindent megmagyaráztak, és az emberek azt meg is értették. (Neh. 8,8) Dániel pedig
meg tudta magyarázni az álmok értelmét. (Dán. 5,12) Jézus az emmausi úton magyarázta el a két tanítványának mindazt, amit az Írások Őróla mondtak. Mózes könyveivel
kezdte, és folytatta az összes többi prófétával, az egész Íráson keresztül. Tanítványai
utólag megértették, hogy eközben miért kapott lángra a szívük. (Luk. 24.)
— bf —
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„Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.” — Jakab 1,21.
FELÉPÍTÉSÜNK — Az ember hármas felépítésű szellemi lény, az igazi valója a szelleme, van lelke, és testben él. A Biblia különbséget tesz az ember szelleme, lelke és
teste között. (1Thes. 5,23) Az ember teste
és lelke között egyszerű különbséget tenni,
viszont a szellemét és lelkét sokkal nehezebb megkülönböztetni. A Biblia sehol nem
állítja azt, hogy az ember szelleme és a lelke ugyanaz lenne. Sőt, az eredeti szöveg kü3Ján. 1,2.
lönbséget tesz e két fogalom között! NagyA lélek megújítását változások követik!
ban fogja segíteni a szellemi növekedésedet
az, amikor már különbséget tudsz tenni a szellemed és a lelked között. Ha megértjük
Isten Igéjét, akkor fogjuk tisztán látni az ember hármas felépítését. Egyedül Isten Igéje
képes arra, hogy szétválassza az ember szellemét, lelkét és testét. (Zsid. 4,12)
ÚJJÁSZÜLETÉS — Amikor Jézust befogadtuk a szívünkbe, akkor Isten abban a pillanatban újjáteremtette a szellemünket. (2Kor. 5,17) Aki új teremtés Krisztusban, annak a szelleme élővé vált, az tökéletes, ezért már semmilyen helyreállításra nincs
szüksége. Ahhoz, hogy a szellemünk növekedni tudjon, azt táplálni kell Isten Igéjével.
Az újjászületésnél nem a külső emberünk (testünk) változik meg, hanem a belső emberünk (szellemünk). Az újjászületéssel az ember lelke sem változik meg, mert az értelme is, az akarata is és az érzelmei is ugyanaz marad. Mivel az újjászületésnél nem
a tested és nem a lelked született újjá, ezért ezzel a két területtel neked kell foglalkoznod. A szellemünk teljes megváltást kapott az újjászületéskor, a lelkünket nekünk
kell megváltani, a testünk megváltására pedig ígéretünk van az Írásokban.
LELKÜNK — Az ember lelke az elméjéből, gondolatvilágából, értelméből, akaratából és érzelmeiből áll. A lélek területén található az elme a gondolatvilágunkkal, amit
nagyon fontos megújítanunk. Jakab apostol arra irányította rá az újjászületett keresztények figyelmét, hogy a lelküket még nem újították meg. (Jak. 1,19-21) Az Igében a
megmenti szó jelentése: megváltani, megtartani, megszabadítani, megvédeni, meggyógyítani, megőrizni, éppé és teljessé tenni. Meg kell szabadulnunk tehát a rossz és
gonosz gondolatoktól és beszédtől, amelyek körbeveszik az életünket.
ÖSSZHANG — A szellemünknek, lelkünknek és a testünknek is külön szerepe van a
hitben való járásunkban. Ha az életben előre akarsz jutni, akkor ennek a három résznek
egységbe kell kerülnie!  Ehhez először a szellemedet kell táplálnod Isten Igéjével,
hogy az megerősödjön. (Mát. 4,4) Az Ige magunkhoz vétele szellemi erőt termel, amit
hitnek hívunk. Ha fejleszted ezt a hitet, akkor a szellemed fog uralkodni feletted, nem
pedig a lelked és a tested.  Másodszor, a lelkedet (gondolkodásodat) is összhangba
kell hoznod az Igével. A mennyei dolgokon gondolkozz, ne a földieken járjon az eszed!
(Kol. 3,2) Az Ige legyen a figyelmed középpontjában, és addig elmélkedj rajta, amíg az
érzelmeid nem engedelmeskednek annak.  Harmadszor, a testedet is összhangba kell
hoznod az Igével, hogy csak az Igével megegyező dolgokat cselekedje. Ha a szellemedet
és a lelkedet megalapoztad az Igével, akkor a testedet könnyebben kordában tudod
tartani. Így nem a tested fog irányítani téged, hanem a szellemed. (1Pét. 2,11) >>>
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Az életünkben történő helytelen döntések a megváltatlan lélek rossz döntései, amit nem foghatunk az ördögre!

A MEGVÁLTATLAN LÉLEK

A LÉLEK MEGVÁLTÁSA
„Mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel megtisztítottátok lelketeket. Most
tehát éljetek képmutatás nélkül, őszinte testvéri szeretetben!” — 1Péter 1,22. EFO
LÉLEK MEGÚJÍTÁSA — Csak Isten Igéje
rendelkezik azzal a képességgel és erővel,
ami meg tudja újítani és meg tudja változtatni az ember lelkét. (1Pét. 1,23) Az ember lelkének a megváltása az egész életünkre kiterjedő folyamat. A zsoltáros ezt mondja Istenről: „...helyreállítja lelkemet...”
(Zsolt. 23,3) A 23,3 Zsoltárokban olvasható
héber „helyreállítja” szó és a Róma 12,2-ben
a görög „megújul” szó majdnem ugyanazt
jelenti. A „helyreállítani” szó azt is jelenti,
hogy visszanyerni, megmenteni, újjáépíteni,
megfordítani valamit. A „megújítani” szó azt jelenti, hogy kijavítani, felújítani vagy
az újhoz hasonlóvá tenni valamit. Helyre lehet állítani egy régi bútort, ami tönkrement. Az utána is ugyanaz a bútor marad, csak fel lett újítva. Az ember lelke is
helyre lesz állítva, amikor az elméjét megújítja. Mert Isten Igéje az, ami helyreállítja, megújítja és megmenti a lelkeket! Az egész gyülekezeti Testnek szüksége lenne
arra, hogy a hívők megújítsák az elméjüket Isten Igéje által.
IGE CSELEKVÉSE — Az Ige befogadásán kívül szükség van az Ige megcselekvésére
is. (Jak. 1,22) Nem csak hallgatnod és befogadnod kell az Igét, hanem meg is kell
cselekedned azt, amit az Ige mond, mert ezáltal tudod megvédeni magadat a sátánnal
szemben. Ha folyamatosan újítod a lelkedet, akkor minden területen ellen tudsz állni
neki. (1Pét. 1,22) Amíg a testedben élsz, a testi természet kívánságait és a megváltatlan lelkedet felügyelned kell, mert ez az a terület, ahol a sátán megpróbál hozzád
férni. Csak az Igében növekedő hívő szelleme képes uralma alatt tartani a lelket és a
testet. (1Pét. 2,11) Kezdd el rászoktatni a testedet arra, hogy az elmédbe és a szellemedbe folyamatosan elültetett Ige alapján cselekedjen. Hozd egymással összhangba
a szellemedet, a lelkedet és a testedet, és akkor az Ige győzelmében fogsz járni.
Nagyon meghatározza az életünket az, hogy az ember hármas felépítésében a lélek
melyik oldalra áll. Ha a lélek a szellem oldalára áll, akkor szellemi emberként fogunk
működni, ha a lélek a test oldalára áll, akkor testi keresztényként fogunk élni. Ne
hagyd, hogy az elméd és a tested azt tegye, amit akar, mert bajba juthatsz.
ELLENSÉG KIZÁRÁSA — Sajnos a hívők egy részének nincs megváltva a lelke. Aki
nem újítja meg az elméjét, az továbbra is úgy gondolkodik, mint a megváltása előtt,
amikor a sátán uralma alatt volt. Amikor a régi gondolkodásmódja szerint cselekszik,
azzal megnyitja magát az ördögnek, ahelyett, hogy gyakorolná a hatalmát vele szemben. (Luk. 10,19) Az elme az ördög játszótere, ahol a hívők legnagyobb „csatája” folyik. Mert az ördög az embert a meg nem váltott lelkén és a testén keresztül próbálja
legyőzni. A meg nem újított elme az a fő terület, ahol a hívők lehetőséget adhatnak a
sátánnak arra, hogy a gondolataikon keresztül hozzájuk férhessen. Sok olyan keresztény van, aki évek óta újjá van születve és Szent Szellemmel is teljes, de a lelkét még
mindig nem váltotta meg. Néhány újjászületett keresztény úgy élt és úgy halt meg,
hogy a lelkét soha nem váltotta meg, és emiatt az ördög ide-oda lökdöste őket. A lélek
megváltása nélkül nem lehet megállni az ellenség támadásaival szemben. — Hné Éva
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