KERESZTÉNY HÍREK

ÍRÓTALÁLKOZÓ — Szeptember 15-én a Szántódi Kötődésű Írók VII.
Találkozóján a Békevár Egyesület elnöke is képviseltette magát az eddig megjelent könyvekkel. Előkészületben van az osztrák „United p.c.”
kiadó gondozásában megjelenő „Novum #3” antológia, amely tartalmazni fogja „Az élet alkonya” című, üdvösség üzenetét hordozó írást.
Ez a kiadvány több nyelven is kapható lesz a nemzetközi könyvpiacon.
1% FELHASZNÁLÁS — Hálás szívvel megköszönjük a támogatóinknak
a felajánlásokat. A 2017. adóévből
az idén 11.268 Ft érkezett a számlánkra. Ezt nyomtatókellékek (festékpatron és nyomtatópapír) vásárlására használtuk fel, amely elősegítette, hogy sokkal több evangelizációs szóróanyagot készítsünk.
ÁLOM — A napokban volt egy álmom.
A Balatonban fürödtünk, és nem vettük
észre, hogy jobb oldalról jön egy sötét
zivatarfelhő. Ahogy ezt megláttuk, azonnal félbeszakítottuk a fürdőzést és igyekeztünk mielőbb partra jutni. Két nap
múlva jött meg ennek a jelentése: az
ördög ki akarja venni a szenteket az Ige
fürdőjéből. Ez alatt érthető a tanításhallgatás, a bibliaolvasás, az Igén való
elmélkedés, a felkészülés. Jézus nevében megdorgáltuk és megtörtük ezt a tervet a
szentek felett, hogy az ellenség ne tudja akadályozni az Úrral való közösséget.
Az álmot kapta és közreadta: Bor Ferenc

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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Kenneth Copeland 10.23-i napi üzenete: Márta hibázott, amikor nem az Igét, vagyis nem az életet választotta!

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL
November 11. vasárnap, 15 óra – Budapest, KSZE Központ – Zsidó-Keresztény Találkozó
November 25. vasárnap, 15:30 óra – Fonyód, Kulturális Közp. – Varga István evangélista
December 30. vasárnap, 15:00 óra – Budapest, KSZE Központ – Év végi hálaadó koncert
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus vár rád!

Az Igét tedd az első helyre!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2018. november

ÖSSZETARTÁSRA VAN SZÜKSÉG!
„Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban… Mária nevű testvére,
aki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az Ő beszédét.” — Lukács 10,39-40.
KETTŐSSÉG — Mária és Márta ellentétéről
van szó, vagy arról, hogy ők harmóniában élnek együtt ugyanabban a házban? Te már vívódtál-e azon, hogy az Urat szolgáld, vagy fizikai feladatokat végezz? Ma arra van szükség,
hogy Mária és Márta erőteljesen összetartson,
mert ma mindkettőjükre szükség van. A múltban azt hallottuk, hogy Mária a jobb részt választotta, Márta pedig dorgálást kapott Jézustól. Egy kicsit közelebbről kell rátekintenünk
a Mária és Márta életéről szóló bibliai tanításokra. A történet egy része a János evangélium 11. fejezetében van leírva, és Lázár körül forog, aki Mária és Márta testvére volt.
NŐTESTVÉREK — Mária volt az, aki megkente Jézus lábait illatszerrel, és a hajával
törölte meg azt. Ő volt az is, aki csak ott akart ülni a lábainál, és hallgatni, ahogy Jézus beszél, amíg Márta felszolgált. (Luk. 10,38-42) Eddig túl nagy hangsúlyt fektettünk
Máriára, és arra, amit jelképez. Szükségünk van Mária szívére bennünk, hogy szeressünk Jézus lábainál ülni, és hallgatni a szavait. Márta volt az, aki elfogadta Jézust, és
befogadta Őt a házába. Valóban elterelte a figyelmét a sok fizikai szolgálat, és ez volt
az a pont, amikor Jézus szelíden szólt hozzá, és visszafordította a szívét a jobb rész
felé, hogy Őt dicsőítse. Itt Jézus inkább megnyerni igyekezett Mártát, közel akarta
magához vonni őt, nem pedig kiigazítani, vagy megróni. Márta eltévesztette a dolgok
fontossági sorrendjét, probléma volt a hozzáállásával, és magát, az ő konyhai szolgálatát (Ján. 12,2) elkezdte összehasonlítani azzal, hogy Mária nem segített neki, csak
ott ült Jézus lábainál. Gyakori hiba ez mindannyiunknál, a másokkal való összehasonlítgatás. Ez egy lecke, amit sokunk még mindig csak igyekszik megtanulni.
TANULSÁG — Látjátok a tanulságot? Nem csak, hogy Márta volt az, aki üdvözölte
és befogadta Jézust a házába, és ezzel a városába is, hanem amikor a testvére, Lázár
meghalt, ő volt az, aki elébe ment, és kérte, hogy a testvére kapja vissza az életét.
Eközben Mária otthon üldögélt. (Ján. 11,20) Nem helyes azt kérdeznünk, hogy: Te Mária,
vagy Márta vagy? Szükségünk van mindkettőre! Nincs helye az összehasonlítgatásoknak
Isten Királyságában, és nem kell aközött választanunk, hogy az imaéletünket éljük,
vagy a szolgálatét. Mindkettőt választanunk kell! Ha a múltban úgy gondoltál magadra, mint egy Máriára, vagy Mártára, és ez eltávolított attól, hogy a másik táborba tartozz, akkor ez a fal most ledőlt, és a sátorod kiszélesedett. Itt az idő, hogy Mária és
Márta együtt legyen. Végül is testvérek voltak, és ugyanabban a házban éltek. Itt az
ideje, hogy Krisztus Testében Mária és Márta kibéküljön, és együttműködjön! Együtt
és egységben ugyanis sokkal jobbak vagyunk! — Forrás: James W. Goll
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„Kérlek azért titeket atyámfiai…, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és
Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok.” — Róma 12,1.
TESTÜNK — A Biblia különbséget tesz
az ember fizikai teste és az ember szelleme között. Isten Igéje az emberi testet
többféle módon nevezi meg: külső ember, ház, sátor, cserépedény. Pál apostol
úgy utal a testre, mint „földi sátorházra”. (2Kor. 5,4) A Biblia belső emberről
és külső emberről egyaránt beszél. A külső ember a fizikai testünk, ami a földi sátorházunk, amely az idő előrehaladtával
elhasználódik. A belső ember az ember
szelleme, ami örökkévaló. Amikor az ember fizikailag meghal, akkor csak a teste hal meg, a szelleme tovább él. (2Kor. 4,16)
TEENDŐNK — A tested az öt fizikai érzékszerveden keresztül érintkezik a fizikai
világgal, ahol e világ ura a sátán. (2Kor. 4,4) Ezért a szellemednek kell uralkodnia a
saját tested felett. Ha hagyod, hogy a tested azt tegyen, amit akar, és az elméd azon
gondolkodjon, amin akar, akkor az ördög könnyen bejuthat az elmédbe és a testedbe,
és leuralhat téged. Egy újjászületett hívőnek csak a testében és a lelkében lehetnek
gonosz szellemek, de a szellemében nem, mert ott az Úr Jézus lakik. Ez azért van így,
mert az ember szellem, nem pedig test. Egy gonosz szellem kínozhatja a testedet, de
a szellemedre az nincs hatással. Mivel a tested még nem lett megváltva, ezért mindannyiunk teste akar helytelen dolgokat tenni, függetlenül attól, hogy mióta vagy
újjászületve, vagy mennyire vagy szellemileg felnövekedett. A saját testünkkel nekünk
kell tennünk valamit, és ezzel kapcsolatban a Biblia pontosan elmondja, hogy mi a
feladatunk:  Fel kell ajánlanod a testedet élő áldozatul Istennek. (Róm. 12,2)  Meg
kell feszítened a testedet, vagyis meg kell öldökölnöd a test kívánságait és cselekedeteit. (Kol. 3,5)  Testedet a szellemed alá rendelve kell tartanod. (1Kor. 9,27)
FELELŐSSÉGÜNK — A te felelősséged a tested irányítása. Isten képessé tett arra,
hogy visszatartsd a testedet azoktól a helytelen dolgoktól, amit tenni akar. (Róm.
6,13) Nem kell megnyitnunk magunkat az ördög kísértéseinek a testi természetünkön
keresztül. Ez csak úgy valósítható meg, ha felajánlod a testedet élő áldozatul Istennek. (Róm. 12,1) Ha ezt nem tesszük meg, akkor a testünk minden olyat meg akar
majd tenni, mint amikor még elveszettek voltunk. (Ef. 2,2) Más szóval, ha az újjászületett szellemünk nem irányítja a testünket, akkor nyitva hagyjuk az ajtót a gonosz
szellemeknek, hogy hozzáférjenek a lelkünkhöz és a testünkhöz. Sajnos a hívők hozzáférési lehetőséget adnak a sátánnak az életükhöz azzal, hogy nem engedelmeskednek
az Igének, és megengedik a testüknek, hogy az uralja őket. Aki folyamatosan enged a
test kívánságainak, az egy idő után démonok hatása alá kerülhet. A testünket kordában kell tartanunk, amíg itt élünk a földön, hogy csak a helyes dolgokat kívánja és
cselekedje. A test megváltására ígéretünk van, amikor az Úr Jézus eljön értünk a
felhőkön, és hazavisz minket a mennyei hazánkba. A földi életünk során felelősséggel
tartozunk azért, hogy jó karban tartsuk az egész lényünket. (1Thes. 5,23) Isten Igéje
utasítást ad nekünk arra, hogy mit kell tennünk a szellemünkkel, a lelkünkkel és a
testünkkel, hogy erős védelmünk legyen az ellenséggel szemben. >>> — 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 MEGVÁLTATLAN TEST

A TEST ALÁVETÉSE
„Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen...” — Galata 5,16-17.
VÉDELEM — Az egyik legfőbb védelmünk a sátánnal szemben az, ha a testünket az újjáteremtett szellemünk uralma alatt tartjuk. A Biblia azt állítja, hogy amilyen mértékben engedelmeskedünk Istennek, csak olyan mértékben
vagyunk képesek ellenállni az ördögnek. (Jak.
4,7) Isten tudja, hogy alávetett testek és megújított elmék nélkül a hívők nem képesek úgy
követni a Szent Szellem vezetését, ahogy kellene. A Biblia azt mondja, hogy Isten fiait a Szent
Szellem vezeti. (Róm. 8,14) És nem azt mondja,
hogy „akiket a test, vagyis az öt fizikai érzékszerv vezérel, azok Istennek fiai”. Vagy „akiket a lélek (elme) vezérel, azok Istennek
fiai”. A Szellem által irányított, és az Igében megalapozott hívőknek erős védelmük
van a sátánnal szemben. A test és az érzések által uralt hívők pedig nyílt céltáblák a
sátán cselvetései számára. Ha a hívő teste helytelen dolgokat tesz, akkor az ördög
kárhoztatni fogja, és így megfosztja attól, hogy gyakorolja a Krisztusban kapott
hatalmát. A Biblia arra int bennünket, hogy a szellemünk vezetése szerint járjunk, ne
pedig a test vágyait és indulatait kövessük. (Gal. 5,16-17. 24-25)
ALÁVETÉS — Minden keresztény úgy tudja elkerülni, hogy a hústeste kívánságain
keresztül ne váljon az ördög áldozatává, ha megfeszíti a hústestét. De nem minden
keresztény választja a megmenekülésnek ezt az útját. Miért? Mert a hústest megtagadása nem kellemes. A „megöldökölni” szó jelentése: legyőzni a test kívánságait.
(Kol. 3,5) A „testi” szó jelentése: érzéki hústest, amelyet állati ösztönök irányítanak,
és az emberi természet kormányoz Isten Szelleme helyett. A hústest megfeszítése
olyan dolog, amit minden egyes hívőnek saját magának kell megtennie; Isten ezt nem
teheti meg helyettük. Akik folyamatosan megöldöklik az óember cselekedeteit, azoknak nem lesznek olyan problémáik az ördöggel, mint a testi keresztényeknek. Ez nem
jelenti azt, hogy az ördög nem próbálja majd megkísérteni őket, de tudni fogják, hogyan álljanak ellen neki. (Ef. 4,22-24) Neked kell levetkőznöd az óember természetét
az irigységeivel, dühével, haragjával, zúgolódásával és gonosz beszédével együtt.
Amikor ezeket a rossz jellemeket vetkőzöd le, akkor nem gonosz szellemekkel foglalkozol, hanem csak a hústesteddel, vagyis a külső embereddel. (Kol. 3,12-14)
REMÉNYSÉG — Az isteni-fajta szeretet felöltése védelmet nyújt az ellenséggel
szemben, mert így nem adunk helyet az ördögnek magunkban. (Ef. 4,27) De ezt a szívünkben lévő szeretetet fel kell öltenünk a külső emberünkre is, mert a hústestünkbe
nem öntetett ki Isten szeretete. Engedelmeskednünk kell Isten Igéjének ahhoz, hogy
irányítani tudjuk a testünket. Az emberek gyakran kifogásokat keresnek és mindenért
az ördögöt okolják, ahelyett, hogy Isten Igéjének alapelve szerint élnének. Úgy gondolják, hogy sokkal egyszerűbb az ördögre fogni dolgokat, mint folyamatosan megújítani az elméjüket az Igével, és a testüket a szellemük uralma alatt tartani! De van
egy áldott reménységünk arra, hogy ezek a testi cselekedetek meg fognak szűnni,
mert amikor majd Jézus a közeljövőben eljön értünk, akkor megdicsőült testet fogunk
kapni. (1Kor. 15,50-54) Ettől kezdve a testünk nem lesz támadható! — Forrás: Hné Éva
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