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Szívünket bebalzsamozza — tiszták vagytok az Ige által! 
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KERESZTÉNY HÍREK  
 

KETTİS EVANGELIZÁCIÓ — Az idén Isten Szelleme úgy vezetett bennünket, hogy ne 
Ságváron, hanem két szomszédos településen tartsunk evangelizációs alkalmat. A szó-
rólapozást és plakátozást követıen április 13-án délután került sor elıször Ádándon 
majd Nyimben Bereczky Kálmán evangéliumi gyógyító szolgálatára. Ezek egyben az 
induló helyi szolgálatok nyitó összejöveteli is voltak. 

 

 

AZ ADÓZÁSRÓL — Pál apostol int bennünket, hogy elsıként imádkozzunk a minden-
kori politikai vezetıkért és isteni bölcsességgel áldjuk meg ıket. (1Tim. 2,2) Ugyanis sok 
múlik rajtuk, hogy milyen lesz a mi anyagi életünk, milyen törvényeket hoznak, milyen 
adózási módokat vezetnek be. Nem lenne szabad negatívan beszélnünk a vezetıkrıl, 
mert akkor nem tudnak teljesíteni. A negatív szavak rossz irányba terelik a munkájukat.  

A Róma 13,7-ben olvashatjuk, hogy adjuk meg az adót, a vámot, a TB járulékot, a 
nyugdíjjárulékot, a tiszteletet azoknak, akinek ez jár. A bıvölködésünknek a legna-
gyobb akadálya lehet az, ha az adózás ellen ágálunk. A világban élık gyakran lázongnak 
emiatt. De az adózás elleni háborgás visszahat a politikusokra, akik ezt a pénzügyi 
rendszert mőködtetik, amiben mi is vagyunk. Volt idı, amikor 
Kenneth Copeland is morgolódott a különbözı adónemek miatt. 
Az Úr így szólt a szelleméhez: „Fejezd be az adózás miatti 
zsémbelıdést! Vidáman fizesd az adót, ahogy a tizedet és én 
megáldom azt.” Ezután a különbözı adók felett ugyanúgy el-
kezdtek imádkozni, mint a tizedért, és áldás szállt rájuk. Ezt 
követıen a számláikat mindig határidıben ki tudták fizetni. A 
következı meglátás kellene minden hívınek és a világ számára 
is: elvetni a zúgolódást és az adózással megáldani a kormányt!              Máté 17,27           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ÖÖÖÖÖÖÖÖRRRRRRRRÖÖÖÖÖÖÖÖMMMMMMMMHHHHHHHHÍÍÍÍÍÍÍÍRRRRRRRRMMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDÓÓÓÓÓÓÓÓ 

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2014. május 

 

A BŐNPROBLÉMA MEGSZÜNTETVE! 

 

„… feltámasztotta a mi Urunkat: Jézust a halálból, Aki a mi bőneinkért halálra 
adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.” — Róma 4,24-25 

Isten nem szereti a bőnt, de a bőnös embert 
igen. Ezt ékesen bizonyította, amikor az egyetlen 
Fiát feláldozta. İ mindenkit elhívott az örök életre!  

BŐNBEESÉS — A Biblia Ádámot az elsı ember-
nek nevezi, akinek az utódai az édenkerti bőnbe-
esés következtében — önhibájukon kívül — a bő-
nös kategóriába kerültek. Osztályrészük a bőn, a 
bőntudat és a kárhoztatás lett, amelyek blokkol-
ják a hitet. Az Írások Jézust a második Ádámnak 
nevezik. Aki İbenne újjászületik, az a mérhetet-
len isteni kegyelem és áldás birtokába jut.  

MEGIGAZULÁS — A bőntıl mentes Bárányt Isten 
bőnné tette értünk, hogy igazzá válhassunk Krisz-
tusban. A keresztnél még minden bőn jövı idıben 
volt. De Isten hit által már kiiktatta a bőnt a kereszt bevégzett mőve által, a múlt, a jelen 
és a jövı vonatkozásában. Az Atyánk szemében nem vagyunk bőnösök, mert azt a Fia vé-
rével eltörölte! Az újjászületés során a szent vér ereje hozza valóságba a megtisztulást. 
Aki hisz Jézus halálában és feltámadásában, s megvallotta İt Urának, az İvele együtt bőn 
nélkül támadt fel. Ez Isten természetfeletti erejének óriási megnyilvánulása!  

A bőn egy angyalban találtatott. A kereszt bevégzett mőve azonban megszüntette a 
bőnproblémát, mert a mi húsvéti Bárányunk egyszer és mindenkorra feláldoztatott. A bőn 
kétféle fogalma ismeretes. A bőn, mint fınév már nem uralkodhat az újjászületettek tá-
borán. A bőnt, mint cselekedetet naponta elkövethetjük, de Isten elıtt mégis bőnmen-
tesen állhatunk meg, mert a kegyelem által más a hívı megmérettetése. A vétke ellenére 
ı igaz státuszban áll Isten elıtt a szent vér hatalmának köszönhetıen. Isten királyságába 
csak a szent vérrel megtisztítottak léphetnek be, ezért kell újjászületni! 

A BŐN KIIKTATVA — Jézus azért jelent meg, hogy az útról eltávolítsa a bőnt, ezért 
az Atya a szeplıtlen Fiára helyezte rá a világ bőnét. Jézusban még sincs bőn, mert a 
halála során elhordozta azt a pokol mélyére, majd új életre kelve gyızedelmesen 
feltámadt! Nemcsak Jézusban nincs bőn, hanem azokban sem, akik İbenne vannak! Ha 
az új teremtésben lenne bőn, akkor az kizárná annak a lehetıségét, hogy ı a bőntelen 
Krisztusban legyen! Isten hatalmas megváltásának köszönhetıen mi İbenne élhetünk! 

Egy bőnnel átitatott világban élünk. Ha igaz módon élsz, a bőn atmoszférája akkor is 
körülvesz. De Istennek köszönhetıen ennek ellenére a bőn éppúgy nem fog rajtunk, mint 
ahogy a rozsdamentes acél sem korrodál. Az újjászületett hívın sincs hatalma a bőnnek, 
mert Krisztusban van és kegyelem alatt áll. A szent vér által az ár kifizettetett, az adós-
ság eltörölve. Felmentést kaptunk, mert ártatlannak találtattunk! Nem porosodik a lábunk 
e világ porától, mert İ rendszeresen megmossa azt az Ige fürdıjével.        -bf- 
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JÉZUS AZ ÚR! JÉZUS AZ ÚR! JÉZUS AZ ÚR! JÉZUS AZ ÚR! –––– A TE ÉLETEDBEN IS? A TE ÉLETEDBEN IS? A TE ÉLETEDBEN IS? A TE ÉLETEDBEN IS?  
AZ ÉLET LEGFONTOSABB KÉRDÉSE: Ki az életed Ura?  

Teremtı Istenem, megtéve az elsı 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 bőntıl 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! — Ságvár: Általános Iskola, hétfı 17.45  
Internet rádió és tévé, ingyenes teljesevangéliumi videó tanítások: www.ksze.org  

Impresszum és elızı számok: www.bekevar-portal.hu  E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com 
Köszönjük a nagylelkő 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 lehetıségével való megáldása! 
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A HIT HASZNÁLATBAN – 5/1. A hit laboratóriuma  
„Mert mi is vettük az örömüzenetet, mint azok, de azoknak nem használt a hallott 
szó, mert nem vegyítették hittel azok, akik hallgatták.” — Zsidó 4,2 (Vida Sándor) 

Egy szokatlannak tőnı állítás a következı: való-
jában az Igét mőködtetı újjászületett és Szellem-
mel teljes hívık a hit laboratóriumának a vegyész-
mérnökei! Isten tisztelete, Beszédének az alkalma-
zása nagyon hasznos a számunkra. (1Tim. 4,8) 

AZ IGÉT HITTEL SZÜKSÉGES PÁROSÍTANI — Az 
isteni fajta hit a hívık hasznára adatott az újjászüle-
téskor. Ez óriási elınyt jelent a világi emberekkel 
szemben, akik nincsenek ennek az erınek a birtoká-
ban. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem élvezi a 
hit elınyét több újjászületett és Szent Szellemmel 
teljes hívı? Miért verdesi a keresztények egy részét 
az élet vihara ugyanúgy, mint a világi embereket? 
Isten nem hányatott sorsot tervezett az ı gyermekei 
számára. Isten akarata, hogy mi áldottá és ebbıl 
kifolyólag áldássá válhassunk mások számára. De eh-
hez nekünk kell elıbb áldottnak lenni úgy, hogy a 

hitünket a hasznunkra fordítjuk. Azaz használnunk, mőködtetnünk kellene. A feltett 
kérdésre a válasz a Zsidó 4,2 versben rejlik: a hallott Igét nem elegyítették hittel! 

Vannak hívık, akik tanítások százait hallgatják meg, és az életük mégis meddı. 
Emlékezz vissza, hogy Izrael népe az ószövetségben hallotta Isten szavát Mózesen ke-
resztül, de nem élvezhették annak hasznát, mert nem hittel szóltak, s ennélfogva nem 
mehettek be az ígéret földjére. Mi ebbıl a tanulság? Az Igét hittel szükséges párosítani, 
különben az embereket kudarc érheti. A vegyít, összekever, elegyít, ötvöz, egyesít 
kifejezések jellemzıek a vegyészmérnökre, aki különbözı elemek összekeverésével egy 
újat hoz elı. Egy nagyon egyszerő kísérlet az, amikor az oxigént és a hidrogént vegyítik, 
s az égés végterméke egy új anyag, a víz lesz. Nem elegendı csak hallgatni és olvasni az 
Igét, hanem egyesíteni kell az isteni fajta hittel, ami a szívben lakozik.  

A Kánaán földjének kikémlelésére kiküldött tizenkét kém közül kettı pozitív je-
lentéssel tért vissza. Bár ık is látták az akadályokat, de a hitük a hasznukra vált. Azt 
mondták, hogy vannak ugyan nehézségek, de Isten a mi oldalunkon áll, ezért Vele 
együtt birtokba tudjuk venni azt a területet. A hitük olyan mértékben a hasznukra vált, 
hogy ık túlélték a negyven éven át tartó pusztai bolyongást és bemehettek Kánaánba. 

NE FOGADD EL A NEGATÍV JELENTÉST! — A sunemita asszony is két alkalommal 
hittel vegyítette Isten beszédét. Elıször, amikor a meddısége ellenére a próféta 
gyermeket jövendölt. Másodjára, amikor meghalt a fia, de ı ezt a vereséget nem fogad-
ta el, békességben és hitben járt továbbra is. Az egyre romló állapotú vérfolyásos 
asszony hallott Jézus gyógyító erejérıl. Elhitte, amit hallott, s azt a hitével vegyítette.  
Folyamatosan mondogatta: Ha csak a ruháját is megérintem, akkor én meggyógyulok! 
(Márk 5,28) Tehát volt egy kapcsolódási pont, amiben ı a hitét kiárasztotta. A görögben 
ez folyamatos igeidıben áll. Igazából ı is hasznot húzott a hitének mőködtetésébıl. Jó 
vegyészmérnöknek bizonyult mindkét asszony, mert hasznukra vált, hogy a hallottakat 
hittel párosították. Meghatározható-e az elegyítés helye? A következı versek rámu-
tatnak arra, hogy hol is történik az Ige és a hit vegyítése.  

A KIMONDOTT SZAVAINK MAGOK — A 
Zsoltár 64,9-10 az egyik bibliafordításban így 
hangzik: „Az ı nyelvük semmibe vette İt.” 
Ez arra utal, hogy a beszédjük során nem 
vegyítették az Igét hittel. A Zsoltár 17,3 a 
King James verzió szerint: „Elhatároztam, 
hogy a szám nem fog bőnt elkövetni.” Tehát 
nem fog rossz dolog kijönni a számon. A 
Zsoltár 141,3 írja: „Tégy Uram závárt az én 
számra; ıriztessed az én ajkaim nyílását!” A 
zsoltáros itt egy zárat kért Istentıl a szájá-
ra, ami az ırzésre utal. Úgy is mondhatjuk: 
Uram felügyeld az én beszédemnek a kapu-
ját! Tehát a vegyítési folyamat a szánkban 
történik, s ennek lesz egy eredménye, attól 
függıen, hogy mit keverünk össze. A hitet-

len beszédnek kudarc lesz a vége. De ha az Igét hittel ötvözzük, akkor a pozitív szavak 
sikerre visznek. Megvizsgálhatod, hogy milyen gyakran vegyíted az Igét a birtokodban 
levı hittel, mert itt van hozzá a mérce. Életbevágóan fontos tudnunk, hogyan történik 
ez az egyesítı folyamat. Erre mindig emlékezni kell, fıként akkor, amikor valami 
hirtelen hatás éri az embert, mert az elsı szavak meghatározóak. Ami egy váratlan 
esemény következtében elsıként kicsúszik a szánkon, azt fogjuk megkapni! 

Igen erıteljes Gyülekezetté válnánk, ha ezt az alapigazságot gyakorolnánk! Azaz, 
ha az Igét hittel folyamatosan és rendszeresen szólnánk. Azt már ismeritek, ha 
megfelelı ideig, megfelelı mennyiségben mondogatunk valamit, akkor az valóságot ölt. 
A legkisebb elemi részecskék is meghallják a szavunkat, odajönnek és fizikai valóságot 
öltenek fel. Mindenki ismeri a betonkeverıt. Meghatározó, hogy mennyi ideig keverik a 
betont? Addig kell keverni, amíg tökéletesen összekeveredik a sóder, a cement és a víz. 
A rövid keverés következménye az lenne, hogy az építmény összeomlana. Látjátok, 
milyen fontos, hogy megfelelı ideig történjen a vegyítés? Nekünk is megfelelı ideig kell 
forgatni a szívünkben Isten Igéjét az adott helyzetre vonatkozóan. Amikor felébred a hit 
a konkrét körülménnyel kapcsolatban, s abból még Rhema kijelentés is származik, akkor 
megvan a megfelelı elegyítés, akkor kell kimondani, azaz magként elvetni.  -bf- 

 

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL 
 

A KENET HATÁSA — A helyi boltban az egyik dolgozó a szeletelı 
géppel levágta az ujjhegyét. Nagyon fájt neki, de nem mert beteg-
állományba menni. Ahogy értesültem a balesetrıl, megkérdeztem 
tıle: Te hiszel Istenben? Azt válaszolta, hogy teljes mértékben hisz! 
Egy rövid beszélgetés közben rátettem a kezemet a sérült ujjára. Ezt 
követıen azt mondta: Nagyon megnyugodtam, mert ez olyan jó volt! 
Holnap is eljössz? Elmentem újra, vittem neki Örömhíradó újságot, 
Jézus képet és üdvösségi imás naptárt. Ekkor kérte, hogy ismét 

tegyem rá a kezemet az ujjára. Miután ez megtörtént, a kiáradó kenet hatására egy 
melegséget érzett. Legközelebb már várt a hölgy, mert el akarta újságolni, hogy nem 
ragad bele a kötés a sebbe és szeretné, ha megint megérinteném a kezét. Ilyenkor 
ugyanis Isten jelenléte nyugalmat adott neki. — Nagyné Vera 
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Gyermeki hittel is    mőködik! 


