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KERESZTÉNY HÍREK  
 

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL 
�Április 18. szombat, 12 óra – Siófok, Hotel Ezüstpart – Jim Sanders szolgálat  
   Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el a gyógyító összejövetelre! 

  

EGYESÜLETÜNK HÍREI — Két újabb — működési és 
könyvkiadási — pályázatot adtunk be. Megköszönjük, ha 
a hitetekkel támogatjátok ezek eredményességét. Két 
üdvösségkapu is nyílt a közelmúltban. A Börtönújságban 
közreadtak a „Békevár” című könyvünkből egy szemel-
vényt, amely az üdvösség lépéseit tárja az olvasók elé. 

Egy osztrák kiadó gondozásában megjelent antológiában pedig helyet kapott „Az isteni 
ragasztó” c. novella, amely a nemzetközi könyvpiacon hordozza az üdvösség üzenetét. 

 

BOTRÁNYKŐ — A gondolatok meghatározzák a jövőnket, mert azok készítenek fel a 
cselekedetekre. Ne hagyd figyelmen kívül azt, hogy az elme a sátán harcmezeje. A 
megtévesztés azért veszélyes, mert annak semmi valóságalapja nincs. Igazságalapja 
csak az Igének van. Jézus megdorgálta a sátáni gondolatokat, mert az a számára 
botránykő, és a kárára van. A gondolataink tisztán tartása egy fontos keresztényi 
feladat. A kísértő gondolatokat el kell távolítani, de ezt csak az Ige ismeretében tudod 
megtenni. A magunkról alkotott gondolatok olykor korlátok is lehetnek. A botránykövek 
azok a gondolatok, amelyek nem egyeznek az Úr akaratával. Te naponta szögezd le: 
Minden váratlan helyzetben képes vagyok megállni Isten kegyelméből! 

 

ÁLDÁST OSZTANI — Hogyan kell bánnunk az ellenségeinkkel? Nem visszavágnunk 
kell, mert az leépülést eredményezne nekünk. Jézus tanítja, hogy az ellenségeinknek 
először meg kell bocsátani, utána pedig meg kell áldani őket. (Mát. 5,44) A megál-
dást követően két eset lehetséges: ha fogadja azt, akkor megváltozik; ha nem fogadja, 
akkor visszaszáll rád és még jobban áldott leszel, az ő fejére pedig ítéletet gyűjtesz. A 
gyakorlatban ez a következőképpen néz ki. Ha egy szakember rossz munkát végzett ná-
lad, akkor a test indulata szerint a legszívesebben beolvasnál neki. De ettől még 
semmivel sem fog jobban dolgozni a jövőben. Ha viszont megáldod, akkor Isten termé-
szetfeletti képessége elősegíti azt, hogy a munkája jobbá váljon a továbbiakban. Látod 
már, hogy mekkora különbség van a test és a szellem cselekedete között?      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Kegyelemben bővölködő, áldott húsvéti ünnepeket! 

      
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2015. április 

 

MEGBECSÜLNI AZ ÚRNAK TESTÉT 

  

„És [Jézus] hálákat adván, megtörte [a kenyeret] és ezt mondotta: Vegyétek, egyé-
tek! Ez az én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre.” — 1Korinthus 11,24. 

Megnézted valaha is közelebbről a Macesz-ke-
nyeret, amit a zsidók esznek a Pászka-vacsorájuk 
során? Ez a kovásztalan kenyér át van lyuggatva 
kis lyukak soraival, amelyek sávokat alkotnak. 
Enyhén meg is van égetve. Számos gyülekezet ezt 
a kenyeret használja az Úrvacsorához. 

NÉGY JELKÉP — Tudod-e, hogy a Pászka ke-
nyér miért van átlyuggatva, megsávozva és megé-
getve és miért kovásztalan? Ez a kenyér, amelyet 
a kezedben tartasz az Úrvacsora során, a mi 
Urunk Jézus Krisztus testéről beszél, amikor Ő a mi 
bűneinket és betegségeinket viselte a kereszten. 

Miként az ünnepi kenyér, Jézus teste is át lett 
szúrva a homlokán a töviskorona által, továbbá a 
kezein és lábain a szögek által. Az oldalát pedig 
egy katona dárdája döfte át. Ésaiás próféta szavai-
val: „Ő át lett lyukasztva a mi bűneinkért...” (Ésa. 53,5. New International Version) 

A kenyérhez hasonlóan Jézus hátát ért korbácsütések sávjai nyomán a húsa szét 
lett szaggatva, vérben úszott, és a csontjai is kilátszottak, azért, hogy te ma azt 
mondhasd: Az Ő sebeivel (korbácsütéseivel) én gyógyultam meg! (Ésa. 53,5) 

Mit jelentenek az égésnyomok a kenyéren? Isten haragjának teljes tüze Jézusra 
zúdult, hamuvá égetve a mi bűneinket, és ugyanakkor Jézus áldozatának jó illatát 
keltve. (Ef. 5,2) A te bűneid mára már hamuvá lettek, és a te mennyei Atyád nem 
emlékezik többé rájuk! (Zsid. 8,12) Kovásztalan kenyérré, azaz bűn nélkülivé lettél! 

TUDATOSÍTSD — Legközelebb tehát, amikor az Úrvacsora során magadhoz veszed a 
kenyeret, legyél tudatában annak, hogy Jézus át lett lyukasztva a te bűneidért, meg 
lett korbácsolva a te gyógyulásodért. Ő viselte Isten tüzes ítéletét, s ezért te sosem le-

szel megbüntetve a bűneidért! Ő a betegségei-
det is viselte és a fájdalmaidat is hordozta, 
azért, hogy te isteni egészségben járhass! 

Amikor megbecsülöd ezeket a drága igaz-
ságokat, amelyek a mi Urunk testével kap-
csolatosak, akkor méltó módon részesedsz az 
Úrvacsorából. És akkor nem leszel se erőtlen, 
se beteg és nem halsz meg idő előtt. (1Kor. 
11,27–30) Nem! Hanem erős leszel és egészséges, 
és hosszú lesz a földi életed.   Forrás: Joseph Prince 
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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) 

BIBLIAÓRÁK! — SÁGVÁR: Iskola, hétfő 17.45; NYIM: Kultúrház, péntek 17.30; SOM: Közösségi Ház, vasárnap 15:45  
Internet rádió és tévé, ingyenes központi teljes-evangéliumi bibliatanítások: 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! 

JJéézzuuss  kkeerreesszztthhaalláálláábbaann  rreejjlliikk    
IIsstteenn  tteerrmméésszzeettffeelleettttii  eerreejjee!!  

Jézus dicsőséges 
feltámadása! 
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JÉZUS, MINT ÉGŐÁLDOZAT 
 

„És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önma-
gát miérettünk ajándékul, áldozatul, és jó illatul az Istennek.” — Efézus 5,2 

Húsvét kapcsán vizsgáljuk meg azt az áldoza-
tot, amelyet Jézus a nevünkben hozott. Mózes 
harmadik könyve az ószövetség öt áldozatáról 
beszél: az égőáldozatról, az engesztelő áldozat-
ról, az ételáldozatról, a bűnért való áldozatról és 
a vétekáldozatról. Ezek az áldozatok előképei an-
nak, amit a mi Urunk, Jézus hajtott végre, amikor 
felajánlotta értünk az életét a kereszten. Jézus a 
mi áldozati felajánlásunkként olyan elképesztő 
munkát végzett, hogy az Ő egyetlen áldozatát az 
Ószövetségben csak ötféle áldozat tudja ábrázol-
ni! Most a két legfontosabbat fogjuk tekinteni. 

A MEGIGAZULTSÁG ÁTRUHÁZÁSA — Az égőál-
dozat csodálatos, mert amíg a bűnért való áldozat 
arról beszél, hogy Jézus az Ő saját testére veszi a 
bűneidet, az égőáldozat arról beszél, hogy Jézus a 
keresztnél a megigazultságát rád ruházta.  

Amikor Mózes harmadik könyvét olvasod, látni fogod, hogy az öt áldozat közül Isten 
az utolsó helyre tette a bűnért való áldozatot és első helyre az égőáldozatot. Az ember 
fordítva teszi, először minden bűnünkkel Istenhez jövünk. És minden bűnünk meg van 
ítélve a Jézus keresztjénél, mint bűnért való áldozat. Nincs semmi baj ezzel a sor-
renddel, de Isten nem várja el, hogy itt megálljunk.  

KEDVES ILLAT — Azt akarja, hogy tudjuk, hogy Jézus nemcsak a bűneinkért halt 
meg, hanem égőáldozatként is, hogy kedvessé, igazzá és kiváltságossá tegyen Isten 
előtt. Ezért van, hogy amikor az égőáldozatot felajánlják, „kedves illatként” száll fel 
az Úrhoz: „Azután füstölögtesd el az egész kost az oltáron: égőáldozat az az Úrnak, 
kedves illatú tűzáldozat az Úrnak.” (2Móz. 29,18) Az égőáldozat kedves illata Jézus 
szépségéről, tökéletességéről, szeretetre méltóságáról beszél az Atyának. 

Lehet, hogy mindezt most hallod először, ezért hadd ismételjem meg a különbsé-
get. A bűnökért való áldozat a bűneid Jézusra való átruházásáról beszél, míg az égőál-
dozat Jézus Isten előtti érdemeinek, elfogadottságának, és az Atya előtt való gyönyörű-
ségének rád történő átruházásáról szól. (A bűnáldozati felajánlásban nincs édes aro-
ma.) Ma Isten éppúgy pártfogol téged, mint ahogyan azt az Ő Fiával is teszi. 

JÉZUS A TE ÉGŐLDOZATOD — Sajnos, ma vannak olyan hívők, akik csak annyit 
értenek, hogy bűnbocsánatot nyertek. Nem értik, hogy megigazulttá is tétettek Jézus 
keresztje által. Emiatt megengedik maguknak, hogy kárhoztatás alá kerüljenek. Ha ez 
jellemző rád is, akkor örvendezz azon az igazságon, hogy Isten az Ő Fiának megigazult-
ságába öltöztetve lát téged, mert Jézus vált a te égőáldozatoddá a keresztnél. Engedd, 
hogy ma megszabadítson téged minden bűntudattól és kárhoztatástól!  

Ha tévesen azt hiszed, hogy nem érdemelsz sikert, hanem büntetés jár neked, 
akkor öntudatlanul büntetni fogod magad, és azt idézed elő, hogy kudarcot vallj. A 
bűnért való áldozat arról beszél, hogy a bűneid Jézus testére lettek átruházva a 
kereszten. Ezért nem akarja Isten, hogy ma bűntudatban legyél. Azt akarja, hogy a 
megbocsátás tudatában éld a további napjaidat az Ő eljöveteléig.          Forrás: JP 

JÉZUS, MINT BŰNÉRT VALÓ ÁLDOZAT 
 

„[Isten] elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.” — 1János 4,10 
ÓSZÖVETSÉGI ÁLDOZAT — A törvény szerint 

az embernek minden alkalommal, amikor bűnt 
követ el, áldozatot kell vinnie a főpaphoz. Képzeld 
el, hogy az ószövetségi időkben élsz. Vétkeztél és 
most egy bárányt viszel áldozatként a paphoz. 

Az első, ami történni fog, hogy a pap megvizs-
gálja a bárányt, hogy meggyőződjön arról, hogy hi-
bátlan. A báránynak hibátlannak és tökéletesnek 
kell lennie, mert az Jézus tökéletességéről beszél. 
Jézus nem ismert bűnt és nem követett el bűnt. Ő 
az igaz, hiba nélküli áldozati Bárány. 

Miután a főpap megvizsgálta az áldozatodat, 
rá kell tenned a kezedet a bak fejére. Miért kell 
rátenned a kezed a bárány fejére? A kéz rátétele 
az állatra, amit a főpapnak viszel, egy azonosulás 
cselekedete. Amikor ráteszed a kezedet az áldo-
zatodra, a bűneidet átruházod az ártatlan bá-
rányra. Miután rátetted a kezedet a bárányra, meg kell azt ölnöd. (3Móz. 4,24) A bá-
ránynak meg kell halnia, mert minden bűnöd az ő testére lett átruházva. És miután az 
állat élettelen, elhordozván a bűneid, te szabadon elmehetsz. 

ÚJSZÖVETSÉGI ÁLDOZAT — Ugyanezen a módon Jézusnak meg kellett halnia a ke-
reszten, hogy te szabadon elmehess. Őt nem gyilkolták meg. Ő eljött, hogy letegye az 
életét érted és értem. (Ján. 10,17) Ő döntött úgy, hogy a bűneinkért való áldozat lesz a 
kereszten. Ezért van az, hogy amikor Keresztelő János meglátta Jézust, azt mondta: 
„Ímé az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján. 1,29) Ezért mondta Pál 
apostol: „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk.” (2Kor. 5,21) 

Tudod, hogy mindez mit jelent? Azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor be-
fogadtad Jézus Krisztust az életedbe, minden bűnöd átruházódott Jézusra, örökre! 
Jézus a te helyeden halt meg, mint a bűnért való áldozatod, hogy te szabadon el-
mehess. Milyen csodálatos Megváltónk van! Jézus egyetlen áldozata által te örökre tö-
kéletessé váltál, minden egyes napon az életed végéig!  

 NAGY KÜLÖNBSÉG — De van egy nagy különbség az ószövetségi bűnért való áldo-
zat és Jézus érted való áldozata között a kereszten. Az ószövetségben a bikák és ba-
kok vére csak átmenetileg tudta elfedni a bűnt. Minden alkalommal, amikor az ember 
elbukott, újabb bűnért való áldozatot kellett felajánlania. Dicsőség az Úrnak, hogy az 
új szövetségben a Biblia kétségtelenül kijelenti, hogy Jézus „egyetlenegy áldozatával 
örökre tökéletesekké tette a megszentelteket”. (Zsid. 10,14.) 

A bikák és bakok vére soha nem tudta elvenni a bűnöket, így az áldozatokat ismé-
telten fel kellett ajánlani. De Jézus áldozata „egyszer s mindenkorra” szól. Ez egy tel-
jes és elvégzett munka, és Őneki soha nem kell újra áldozattá válni! Jézus a tökéletes 
bűnért való áldozat. Az Ő vére nemcsak átmenetileg fedi el a bűneidet. Minden bűnöd 
örökre el lett törölve! Ha holnap még el is véted, Jézusnak nem kell újra feláldoznia 
magát. Az Ő áldozata tökéletessé tett téged. Mennyi ideig? Örökre! Örökre tökéletesít-
ve vagy, minden egyes napon az életed végéig. Jézus vére folyamatosan tisztít téged! 
Most már a megbocsátás zuhataga alatt állsz és örökké megszentelt vagy.      Forrás: JP 
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