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KERESZTÉNY HÍREK  
 

 SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL 
�Szeptember 20. szombat, 13 óra – Keszthely, Balaton Színház – Jim Sanders misszionárius 
�Október 5. vasárnap, 15 óra – Tab, Művelődési Ház – Varga István evangélista  

 

ÍRÓTALÁLKOZÓ — Július 4-én a „Szántódi Kötődésű Írók Találko-
zója III.” rendezvényen Bor Ferenc révén a Békevár Egyesület is kép-
viseltette magát a párkapcsolati témakörű könyvekkel. A szántódi 
„Tüskés Tibor” könyvtár ajándékba kapta az 1. kötetet, amely a 
párválasztás, házasság témakörében nyújt mennyei útmutatást. 
Képes beszámoló: http://www.bekevar3882.x3.hu/naplo.htm 

 

AZ ÚRVACSORA A GYÓGYULÁS 8. MÓDJA — Közismert az, hogy az Egyiptomban élő 
izraeliták megkenték az ajtófélfát vérrel és elfogyasztották a sült bárányt. (2Móz. 12,7-8) 
Ez a kereszt, illetve az úrvacsora előképe. A kivonulásukat követően pedig az Írás kijelenti 
róluk, hogy „nemzetségeikben nem volt egy beteg sem”! (Zsolt. 105,37) Ha az ő testük et-
től vált egészségessé, akkor a jobb ígéretek alapján ennek a mi életünkben hatványozot-
tabban kellene megnyilvánulnia! Szuper egészségünknek kellene lenni az úrvacsora által! 
Joseph Prince szolgálatában a gyógyulásról szóló bizonyságok háromnegyede ennek meg-
értéséből és az úrvacsora gyakorlásából fakad! Ez egy elképesztő eredmény! 

Úgy tűnik, eddig félreértettük az Írás néhány kijelentését. Az 1Korinthus 11,27-30 ver-
seinek valós üzenete a következő. Megvizsgálni magad azt jelenti, hogy tudod, mit szim-
bolizál a kenyér és a bor az úrvacsorában, nem pedig önvizsgálatról van szó. A megítélni 
magad a következőről szól: Jézus megtört teste által gyógyultnak, a kiontott vére által bűn-
mentesnek ítélem magam! A méltatlanul eszi nem az alkalmatlanságodra vonatkozik, ha-
nem milyen módon részesedsz az úrvacsorából. Ha megkülönböztetett becsben tartod az Úr 
testét, ami megtöretett a gyógyulásodért, akkor méltó módon veszed magadhoz azt. Élj vele! 

 

SZENT MUNKATÚRA — A korábbi évek gyakorlatának megfelelő-
en augusztus utolsó hetében az idén is útra kelt az „Örökkévalóság” 
szórólappal az Irma-Marcsi páros. A bőszénfai főhadiszállásukról a 
környékbeli településeket járták be, és a postaládákba helyezték el 
az örömhír üzenetét. Még arra is szenteltek időt, hogy a nyitott szí-
vűekkel beszélgessenek. A jelszavuk: Halott szívek ébredjetek! 
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A BŰNPROBLÉMA MEGSZÜNTETVE! — 5. Nincs bűnvallás! 

 

„Ahol pedig bűnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.” — Zsidó 10,18   
Az Írásokból tanulmányozzuk az alábbi három 

igeverset, amelyekre egyes felekezetek tévesen 
ráépítik és gyakorolják a bűnvallást. (Mát. 18,16) 

� 1János 1,7. Ha pedig a világosságban já-
runk, amint Ő maga a világosságban van: közössé-
günk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő 
Fiának VÉRE MEGTISZTÍT minket minden bűntől. 

Hányféle bűntől tisztít meg a szent vér? Az Írás 
szerint minden bűntől, semmi sem marad ki! Ez 
nem csak a múltra vonatkozik, hanem a jövőben el-
követendő vétkekre is. A megtisztít szó görög értel-
me: mi tisztává lettünk nyilvánítva attól a pillanat-
tól kezdve, midőn az újjászületéskor a szent vér 
megmosott minket. Semmi nem terhel bennünket! A görögben és az angolban is folyama-
tos jelen időben áll a megtisztítás szó. Egy folytonos jelen idejű — mindenkor lüktető — 
szent vér működik felettünk! Ez nem egyszeri dolog. Isten Fiának a szeplőtelen vére folya-
matosan tisztítja és a világosságban tartja az újjászületett híveket. A vér tisztítása folya-
matos a földi életünk során, és mindenre kiterjedő érvénnyel végzi ezt a munkát. Amikor 
elkezd esni, a gépkocsivezető bekapcsolja az ablaktörlőt. Onnantól kezdve nincs semmi 
teendője, mert az ablaktörlő lapát ütemesen tisztít, és ezzel biztosítja a szélvédő tiszta-
ságát, a szabad kilátást. Ehhez hasonlatos a hívők felett a drága szent vér munkája is.  

� 1János 1,9. Ha megvalljuk [elismerjük] bűneinket, hű és igaz, hogy megbo-
csássa bűneinket, és megtisztítson minket MINDEN HAMISSÁGTÓL.  

A tisztítás szó itt sem múlt idő, hanem egy folyamat. A görögben a megvallani szó azt 
is jelenti, hogy elismerni. Egyrészt el kell ismernünk, ha elvétettük, ha rosszat tettünk. 
Másrészt el kell ismernünk azt is, hogy Jézus mit tett értünk a kereszten, amikor az Ő 
szent vérével eltörölte a bűnt, és igazzá tett bennünket Isten előtt. A „megbocsáttatott” 
szó egy befejezett igeidő. (1Ján. 2,12) Fontos tudni, hogy János levele Pál evangéliuma 
után 50 évre íródott. S ha ezeket a verseket a szövegkörnyezetében tanulmányozzuk, ak-
kor megértjük a valódi üzenetét. Figyelembe kell venni azt is, hogy ki mondja, mit mond, 
és kinek szól. Az 1János 1. fejezete a gnosztikus zsidóknak íródott, és nem az újjászü-
letett keresztényeknek. Jézus keresztre feszítése előtt a nem üdvözült zsidók vallották 
meg a bűneiket, de akkor sem tételesen. (Mát. 3,6. Luk. 15,21.) Ha az Ószövetségben egy 
izraelita elkövetett valamit, mit kellett tennie az Írások szerint? Egy bakot kellett vinnie a 
pap elé, hogy mutassa be a bűnért való áldozatot. Kellet-e neki bűnvallást tennie? Nem! 
Mit vizsgált a pap? Nem az ember vétkére tekintett, hanem az áldozati bárány tökéletes-
ségére. Mit jelent ez az Újszövetségre vetítve? Ha valaki piszkálódna, vagy ha azzal jönne 
az ördög, hogy bűnös vagy, akkor küldd el őt, hogy vizsgálja meg a mi áldozati Bárányun-
kat, Jézust, ahogy ez az Ószövetségben is volt. A mi Bárányunk pedig hibátlan!  
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JÉZUS AZ ÚR! – A TE ÉLETEDBEN IS?  
AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSE: Ki az életed Ura?  

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 Megvál-
tóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Imám által újjászülettem Krisztusban, teljes megváltást 
és üdvösséget nyertem! Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10) 

TANULJUNK EGYÜTT A SIKERES ÉLETÉRT! — ÁDÁND: Kultúrház, vasárnap 15.00;  
NYIM: Önkormányzat, péntek 17.30; SÁGVÁR: Általános Iskola, hétfő 17.45 

Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: 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! 

A hit csak bűntudattól mentesen szárnyal! 

Az Ószövetség áldozati bakja  
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� Jakab 5,16. Valljátok meg [ismerjétek el] bűneiteket 
egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyulja-
tok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. 

Ennek az Igének az értelme szerint ismerd el, ha vala-
mit elvétettél, hozd rendbe, ha valakit megbántottál, és 
imádkozz a másikért, amint Jób is tette a barátaiért. Tehát 
ismerd el, ha valakit — akarattal vagy akaratlanul — meg-
sértettél és kérj bocsánatot tőle. Ezt személyesen kell le-
rendezni, mert ez a biztos jele annak, hogy meg tudtál 
bocsátani. Az igeversben a megvallani szó (Strong száma 
G1843) jelentése: bevall, elismer, hálát ad, dicsér, meg-
ígér. A megígér szó alapján mondhatod: bocsáss meg, mert 
elhibáztam, de ígérem, vigyázok, hogy többé ne tegyek el-
lened. A Bővített fordítás pedig ugyanerre a szóra a követ-
kezőket írja: elismer, tényt elfogad, beismer, tévedést be-
lát, vétket bevall. De nem arról szól ez az Ige, hogy bűn-

vallást kellene tenni akár Isten szolgálójának, vagy nyilvánosan egy gyülekezetben! Ez a 
vers tehát a felmerülő súrlódások személyes lerendezésére vonatkozik.  

Kenneth Hagin a hazaköltözése előtt kapott világosságot az Úrtól a Jakab 5,14-16 
verseiből és már 2003-ban tanított is erről. Aki a korai egyházban netán beteg lett, a 
gyülekezet szellemi vezetőségét hívta magához, akik tudták, hogyan kell imádkozni. „És 
a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is 
el, megbocsáttatik néki.” (Jak. 5,15) A mi életünkből már eltöröltetett a bűn! A „Vall-
játok meg bűneiteket egymásnak…” versnél Hagin felteszi a kérdést: miként lehetséges 
az, hogy az előző vers szerint nekünk megbocsáttatott, majd a rá következőben az áll, 
hogy valljátok meg? Ez ellentmondásos. Egy igaz történet megértést ad erről. 

Egy 600 fős gyülekezetben egy gazdag ember bőséges adományaival támogatta az 
Úr munkáját. A közösség egy új gyülekezeti ház építését vette tervbe. Az adakozó ra-
gaszkodott a saját tervéhez, de a gyülekezet másikat választott. Erre a vagyonos ember 
haragra gerjedt és elmaradt a gyülekezetből. A pásztor háta mögött elkezdett bujto-
gatni, de a terve nem igazán sikerült. Fél évre rá súlyosan megbetegedett és kórházba 
került. Amikor az orvosok közölték, hogy csak egy napja van hátra, magához hívatta a 
gyülekezet szellemi vezetőségét. Mindnyájan elmentek hozzá és előttük elismerte téve-
dését, önzőségét. Most megtérek ebből! — mondta. A többiek elfogadták a megtérését 
és megkenték olajjal. Tisztázta a helyzetet a gyülekezettel, mert előtte a viszálykodá-
sával károkat okozott Krisztus Testének. Ezt követően Isten helyreállította őt és gyó-
gyultan ugrott ki a betegágyból. Ilyesféle helyzet kezeléséről beszél a 16-os vers.  

Sehol nem írja elő a Biblia az új teremtés számára a bűnök megvallását, mert a bűn 
meg lett bocsátva, nyomtalanul el lett törölve! Van egy Megváltónk a bűnből. A „valljá-
tok meg bűneiteket” versre Hagin határozott válasza: ezt ne gyakoroljátok, mert ez csak 
a gyülekezet romlására lenne, és harcokat szülne a közösségben. Nekünk azt kell elis-
mernünk, hogy kegyelemből eltöröltetett a bűn az Úr Jézus keresztje által.  

Röviden összefoglalva: tiszták vagyunk a szent vér által, mert Jézus minden bűntől 
szabaddá tett bennünket! Következésképpen nincs mit bevallani, mert az ablaktörlő la-
páthoz hasonlóan a szent vér folyamatosan tisztítja az életünket. A szellemünket a bűn 
nem érintheti, mert az Isten temploma. A külső emberünk az, ami elvétheti, ha hagyjuk 
neki. A kegyelem Evangéliuma alapján azt kell elismernünk, hogy Jézusnak a kereszten 
kiontott szent vére tisztára mosott a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában! -bf-  

A HIT HASZNÁLATBAN – 7. A hit és a hitetlenség 
 

„… megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és 
szentül éljünk a jelenvaló világon.” — Titus 2,12 

A KÜLÖNBSÉG — A hit egy szellemi erő, 
a hitetlenség pedig annak ellentéte. Ugyan-
annyi erőbe kerül hinni, mint hitetlenkedni, 
mert csak az előjelben van különbség. A hit 
pozitív előjelű, míg a hitetlenség negatív ér-
tékkel bír. A hitetlenség egyes-egyedül az 
érzékszerveknek hajlandó hinni, mint ahogy 
ezt a hitetlen Tamás esetében is látjuk.  

A hitnek létezik egy negatív formája, a 
hitetlenség, ami voltaképp egy ellenerő. A 
tamáskodás egy tolvaj, ami gonosz dolgokat 
művel, miután az ördög a forrása. A hitetlen-
ség elrabolja a Szent Szellem erejét.  

ALATTOMOS RABLÓ — Mi „cserépedények” vagyunk, írja a Biblia. (2Kor. 4,7) A Szent 
Szellemmel való betöltekezéstől kezdve az olaj, más szóval a kenet bennünk van, amit 
az ellenség folyton szeretne megkaparintani, ellopni. Hogyan fog eltűnni, elszivárogni 
egy edényből az olaj? Úgy, ha repedés keletkezik rajta. Így hosszabb idő alatt, nagyon 
lassan, de előbb-utóbb elszivárog. Az ördög próbál a „agyagedényünkön” fogást venni és 
ezért egy kicsit odaütögetni a földhöz, hogy megrepedjen az, s az olaj abból elillanjon. 
Tehát ezért rabló az ördög és a tőle származó hitetlenség is. (Ján. 10,10) 

Ha a hitetlenség észrevétlenné válik az ember életében, akkor az átveheti a ha-
talmat, és alattomosan rabolhat. Néha észre sem veszi a hívő, hogy bizony hitetlenül 
szól. Az Ige világosan mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj és onnan kijöhet a 
hit is, és akár a hitetlenség is. (Luk. 6,45) A hitetlenség egyik jellemzője, hogy kine-
veti Isten csoda - dolgait. Vannak, akik kigúnyolják Isten természetfeletti munkáját, 
viccelődnek vele. A 90 éves Sára is ugyancsak nevetett hitetlenségében, amikor Isten 
azt ígérte neki, hogy agg létére gyermeket fog szülni. (1Móz. 18,12) 

AZ ELLENSZER — A hit és az öröm karöltve járnak. „… az Úrnak öröme a ti erősség-
tek” — olvassuk az Írásokban. (Neh. 8,10) A mennyei Atyánk is ki van rabolva az öröm-
ből, ha bennünket kifosztottan lát, mert akkor mi sem tudunk örvendezni azoknak a 
dolgoknak, amelyek jog szerint megilletnek bennünket a megváltásban. Az ábrahámi ál-
dások hozzánk tartoznak, és új teremtésként megáldattunk már minden mennyei áldás-
sal a Krisztusban. (Ef. 1,3) Ennek okán kezdj hát dicséretet énekelni! A lakóhelyemen az 
idősek napján a beszédében azt mondta a polgármester úr, hogy akik énekelnek a nóta-
körben, vagy vallási közösségbe járnak, azok sokkal egészségesebbek. Milyen igaz!  

Ez is a Szentírásban áll: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden 
javukra van, mint akik az Ő végzése szerint elhívottak”. (Róm. 8,28) A javunkra van 
mindaz a számtalan kedvező dolog, amit az Úr elkészített az Ő gyermekeinek! Ez a jó 
dolgok összességét jelenti, ami a hasznunkra adatott, és a te nevedre van írva — mint 
egy ingatlan a Földhivatalban —, csak birtokba kell venned. A hívőknek felettébb örven-
dezniük kellene azon, amik az Úr kegyelméből a javunkat szolgálják. Mert Istentől szár-
maznak a jó dolgok és a hit is! A hitetlenségnek van hathatós ellenszere. Utasítsd vissza 
a kételyt, az aggodalmaskodást, ne szóld a legyőzöttséget, se a problémáidat. A hit sza-
vai mindig a felkent Ige vonalában hangzanak el és jó magként elvetődnek!  -bf- 
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Az Újszövetség 
áldozati Báránya 

A hitünket nem a láthatókra, 
hanem Isten szilárd Igéjére  

kell alapoznunk! (Ján. 20,29) 


