Heti Bátorítás
Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a
bűn csábításától.
Zsid. 3, 13;

TANÍTÁS

RIVER FM

Megbecsülés: a siker
vagy a bukás fontos
kulcsa

Keresztény online
rádió

MÉDIA

Szentség az Úrnak!
2 Móz. 39, 30;
A szent koronához való lapot is megcsinálok tiszta aranyból, és felírák rá a pecsétmetsző módjára:
Szentség az Úrnak.
A Főpap fején lévő süvegen ez volt felírva. Szentségben kellett járnia, másképpen meg sem
közelíthette Istent, mert meghalt! Ma egyetemes papság, mindenki életében kell, hogy ott legyen
ez a felirat!
1Pt. 1, 14-16;
Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek
tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket - magatok is
szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: „Szentek legyetek, mert
én szent vagyok.”
Megtéréskor határozott váltás szükséges! Isten egyetemes elvárása, célja velünk az Ó és az
Újszövetségben egyaránt, olyanok legyünk, mint Ő! Hozzá hasonlítani, mint az a fiú az apára! Az ember
vágya hasonlítani a nagyokra, sztárokra, hősökre; Isten embereinek vágya Krisztushoz hasonlítani! Pl.
keresztény, krisztusi, olyanok, mint Krisztus
ISTEN TERVE IZRAELLEL, MAJD A GYÜLEKEZETTEL;
2Móz. 19, 6-10;
Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izráel fiainak. Akkor
így szólt az ÚR Mózeshez: Menj a néphez, és rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg
magukat, és mossák ki a felsőruhájukat.
Jel 5, 10
„...és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön”.

SZENT JELENTÉSE;
• Tiszta, szeplőtelen, fehér, szennyezetlen
• Elválasztott Isten számára
• Kizárólag Istenhez tartozó
• Elkülöníteni, elhatárolni a tisztátalantól
SZENTTÉ LENNI; /AZ EGYENSÚLY FONTOSSÁGA!/
• Kegyelem pozíciójában vagyunk Krisztusban! Jézus vére által lát így az Atya bennünket!
• Szent Szellem segítségével leszünk képesek, de törekedni kell felvállalva felelősségünket!
Róm. 6, 19-22;
Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a
tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most
adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái
voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor
nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál! Most azonban, miután a
bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét,
a szent életet, amelynek vége az örök élet.
A szent, megszentelt élet az Istennel járásod gyümölcseként jelenik meg!
Járj, élj, légy folyamatos közösségben az Úrral és ennek természetes következménye lesz a
megszentelt életvitel!
SZENTNEK LENNI – MEGSZENTELŐDNI;
• Beszédben;
Eféz. 4, 29-30;
Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges
építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. (hazug, üres, bolond beszéd) És meg ne szomorítsátok
az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek
a teljes váltságnak napjára.
Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek
minden gonoszsággal együtt;
• Kapcsolataidban;
Ef. 4, 16;
Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok
segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik
önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.
szeretet, tisztelet, helyes pozicionálás, konfliktusok helyes lekezelése,
•

Öltözködésben;
1Tim. 2, 9-10;
Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes (illedelmes) öltözetben, szemérmesen (nem
kihívó, óvatos, elővigyázatos) és mértékletesen (önmérséklet) ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal
és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az istenfélelmet valló
asszonyokhoz illik: jó cselekedetekkel (hölgyekre legfőbb dísze a jó cselekedetekben jöjjön ki!).
Parázna öltözet veszélye! Gyülekezeti alkalmak, ne a kísértések helye legyen. Férfiak szövetsége a
szemmel!
• Általános viselkedésben;
Tit. 2, 2-3;
hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és
az állhatatosságban egészségesek; ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek;
senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra;

• Munkádban;
Péld. 10, 4;
Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. Hozzáállás a munkához!
• Erkölcsiségedben, szexualitásodban; Tisztaság!
• Családban, házasságban;
Otthonunkban sem engedhetünk meg bármilyen magatartást magunknak! A szent életnek mindenhol
meg kell jelenni! Elkerülendő az álszent magatartás, mely kívülre szépet mutat, de családi környezetben
nyoma sincs a megszentelt életvitelnek.
Pál részletesen ír ezekről leveleiben; Pl. Efézusi levél 5. rész
• Társadalomban;
1Tim. 1, 8-9;
Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a
törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az
engedetlenek, a hitetlenek és a
bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apaés anyagyilkosok, az embergyilkosok,
Vezetők tisztelete, törvény tisztelete!
SZENTSÉG AZ ÚRNAK!
Nem törvényből, Jézus Krisztus által az Ő erejével és a Szent Szellem szabadságából.
Ezért a hívők, Isten emberei kitűnnek a világból, mert mások, szentek, tiszták! Ha nem érkeznek
jelzések hozzád a környezetedtől, hogy más vagy számukra, nem kérdeznek rá, akkor valami baj
van! Ne akarj olyan lenni, mint a világ, akarj Krisztushoz hasonlítani!
SZENTSÉG-VÉDELEM!
3Móz 26, 18-19
Összetöröm gőgös hatalmatokat. Olyanná teszem fölöttetek az eget, mint a vas, földeteket pedig
olyanná, mint az érc. Hiába dolgoztok teljes erővel, nem ad a földetek termést, és a föld fái nem
teremnek gyümölcsöt.
A nyitott menny fenntartása! A Szent élet hiánya bezárja a mennyet! A megszentelődött élet nyitva
tartja a mennyet feletted! Borzasztó állapot, nyitott menny helyet bezárt ég! Szentség által tud Isten
védelme működni az életünkben!
PÁL APOSTOL ZÁRÓ BÁTORÍTÁSA;
Zsid. 12, 12-14;
Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen
járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki
iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.
1Thessz. 5, 23;
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket,
elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
A szentség védelem a teljes személyiségünkben! (Szellemi, lelki és testi egészség!) Isten is megszentel,
Ő is végzi ezt a folyamatot, de nekünk is tisztaságban, szentségben kell járnunk, törekedni, hogy Isten
ezt a munkát eltudja végezni bennünk! Jézus mikor eljön már megszentelt fiakat fog elvinni, addig el
akarja végezni benned ezt a megszentelő folyamatot!
Ámen!
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Média anyagok
Ennek a témának mélyebb megismerése és friss inspiráció miatt hallgasd meg a lenti ta-nításokat!
Legyen ez áldás számodra!
Hogyan történhet meg mindez az életünkben, miként vehetjük át Isten ígéreteit?
Ezekre a kérdésekre a lenti tanításban kaphatunk választ! Érdemes meghallgatni!
Süveges Imre – Szentség az Úrnak

Hanganyag lejátszása

Figyelmedbe ajánlom még ebben a témában
Holy, Holy, Holy, Lord God Amighty
Videó lejátszása

Szabó Sándor – Szentek legyetek

Videó lejátszása

Javasolt rövidfilmek, evangélizációs riportok:
Megtekintésre ajánljuk mindenkinek saját készítésű anyagjainkat - osszátok meg ismerőseitekkel,
különösen azokkal, akik érintettek ezeken a területeken:
Süveges Imre – A belső ember ereje
Videó lejátszása

Bűnözőből lelkipásztor
Videó lejátszása

További tanítások elérhetőek a következő helyeken:
Megtekintés

RIVER FM

Keresztény online rádió

Halgass bele most!

Várjuk visszajelzéseiteket, bizonyságaitokat amennyiben áldást jelentett a Heti Bátorítás
kiadványunk. Amennyiben Isten cselekedett életetekben ezen keresztül is, jelezzétek felénk, hogy
ben-nünket is tovább inspiráljon erre a szolgálatra!
Szívesen veszünk minden adományt, hiszen szolgálatunk hátterét önkéntes adományokból
biztosítjuk! - Omega Hálózat Egyesület. K&H Bank: 10401921-50526650-80751000

Szeretettel üdvözöllek,
Süveges Imre
Apostoli szolgáló
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