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A megigazulás a szent vér által adatik! 

 

KERESZTÉNY HÍREK  
 

MEGVALLÁS A TEST HELYREÁLLÍTÁSÁRA — A hatalmi helyemről, a győztesként fel-
támadt Jézus nevében megvallom: Nem halok meg, hanem élek a véremben és szent 
egészségben hirdetem az Úr dicsőséges cselekedeteit! Megfutom a pályámat és betöltöm 
az elhívásomat. Folyamatosan ellenállok neked ördög, és a talpam alatt tartalak örök 
vesztesként, a Jézus nevében! Nem tűröm el a testemben a tüneteket, megdorgálom azo-
kat, hatalmat veszek felettük és lezárok minden gonosz munkát! Az isteni DNS részeként 
bennem van a „gyógyulás program”, amely felülír minden helytelen működést! Az ideg-
rendszerem csak helyes üzenetet továbbít a sejtjeim felé. A házamban nincs rebellis épít-
mény! Megvallom, hogy amint Jézusnak sincs egyetlen tünete, az én testem is hibátlan a 
fejem tetejétől a lábam ujjáig, mert azt a Szent Szellem felügyeli, és a kenet áradásával 
tartja karban folyamatosan! Hálát adok Atyám, hogy a Te végtelen kegyelmedből és 
korlátlan ellátásodból nekem és szeretteimnek bőséggel szolgáltatod a krisztusi életet, 
amely folyamatosan munkálja a helyreállítást. Igényt tartok az isteni gyógyulásra, a 
Szellem munkáira, a csodákra és átveszem a szent örökségemet, a gyógyulást! Én a gyó-
gyult vagyok Krisztusban, mert meg van írva, hogy a kereszten teljes körű megváltást 
nyertem minden betegségtől! Az ár ki lett fizetve az Úr Jézus szent sebei által! Nem a 
hazugságaidnak hiszek ördög, hanem az Ige igazságának, ami szerint járok is! Ámen!  

 

PÁLYÁZATOT NYERTÜNK — Az NKA vissza nem térítendő támogatás nyújtására érde-
mesnek tartotta a Békevár Egyesület párkapcsolatokkal foglalkozó „BÉKEVÁR — Családi 
fészek és mentsvár — 1. Párválasztás, házasság” című ismeretterjesztő könyvét újbóli ki-
adásra. Az elnyert forrásból 500 db üdvösség üzenetét is hordozó könyv jelent meg júni-
usban, amelyek díjmentesen kerülnek átadásra a könyvtáraknak, így biztosítva a mind 
szélesebb körű hozzáférést. Igénylés és bővebb infó: www.frigyklinika.hu  

 

EVANGELIZÁLÓ POLGÁRMESTER — Már a II. Nemzeti Evangelizációt tartotta június 28-
án a Szeged melletti községben dr. Molnár Róbert, aki többek között Kübekháza polgár-
mestere. Sok ilyen példaértékű vezetőre lenne szüksége az országunknak, hogy Isten 
dicsőségében elindulhasson egy áttörő erejű felemelkedés. Az Ébresztő Magyarország című 
első sikerkönyvével vált ismertté. Azóta számos meghívást kap az ország különböző részei-
ből. Abból is látszik, hogy nem szégyelli Krisztus Evangéliumát, hogy a község honlapján is 
helyet kapott a Hitélet menüpont. Bővebben: www.molnarrobert.hu és www.kubekhaza.hu 
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A BŰNPROBLÉMA MEGSZÜNTETVE — Igaz státuszban! 

 

„Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a 
Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk 
a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből…” — Galata 2,16 

Az ember életében a bűn attól kezdve vált nyilvánva-
lóvá, amikor Mózes megkapta a kőtáblákon a törvényt. A 
nép ezáltal tudta azonosítani a cselekedeteit, s ráébredt 
arra, ha elvétett valamit. Ez mindaddig így volt, amíg Jé-
zus a kereszten véglegesen ki nem iktatta azt. (Kol. 2,4) 

Az ószövetség idején a törvény alatt élők konkrétan 
rámutathattak valamelyik parancsolatra, hogy ezt vagy 
azt elvétették. Ugyanis a törvény az, ami kimutatta és 
fölelevenítette a bűnt. Ilyen módon tudták meg, hogy 
bűnáldozatot kell bemutatniuk, mert elhibáztak valamit.  

A kegyelem Evangéliuma azt írja, hogy a bűn nem 
uralkodik az újjászületett keresztény felett annak kö-
szönhetően, hogy a kereszten Jézus szent vére által az 
teljesen el lett törölve. (Róm. 6,14. Jel. 1,5) Sőt, mi több, 
a törvény oda lett szegezve a keresztfára!  

Ha mint megigazult új teremtés mégis elvétenéd, 
akkor sem kerülsz vissza a bűnös kategóriába, továbbra is az igaz státuszban maradsz! 
Aki elkövette a vétket, az a külső ember. A fizikai testünk gyakorta még az óember 
cselekedeteit szeretné tenni. Pál is írja, hogy harc dúl a külső és a belső ember között. 

Különbséget szükséges tehát tenni a belső ember és a külső ember között. Nagyon 
fontos tisztának látni a valós lényünket. A belső ember így továbbra is olyan szeplőtelen, 
mint maga az Úr Jézus. Vedd észre, hogy sem Jézus, sem a Szent Szellem nem távozik 
el akkor sem a hívő bensőjéből, amikor az vétkezik. Ez világosan igazolja azt, hogy a 
bűn nem érinti az új teremtés szellemét, ahol Ők lakozást vettek! 

Tehát a megigazult státuszunk nem változik meg azzal, ha a testünk bűnt cselekszik, 
mert a szellemünk igaz marad Isten előtt, és a menny családjához tartozik! Egyetlen hibás 

cselekedet sem képes hatástalanítani a szent vér munká-
ját. (Róm. 5,9) Ezt fontos besulykolni a szívünkbe.  

Tehát ha olykor el is vétjük, a szent vérnek köszön-
hetően a szellemünk tökéletesen tiszta marad! Továbbra 
is birtokoljuk a mennyei útlevelet, mert a szent vér ereje 
és hatalma mindenek felett álló! Egy elbotlásunknak sincs 
olyan ereje, hogy az a vér munkáját hatástalanná tenné.  

Az embereket a testi dolgok megtagadására nem a 
törvény vagy a bűn prédikálása fogja vezetni, hanem Isten 
üdvözítő kegyelme, amely megjelent mindenki számára. 
Csak a kegyelem képes életet adni!       -bf- 
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A bűn kezdete a törvény! 
Róma 4,15 

 

RRóómmaa  1100,,44  
AA  ttöörrvvéénnyy  vvééggee  aa  KKrriisszzttuuss!! 

 

 

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! 
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A HIT HASZNÁLATBAN – 6/1. A hit csúcspontja  
 

„Mert hallván felőle egy asszony […] eljöve és [Jézus] lábaihoz borula. […] És 
kérte Őt, hogy űzze ki az ő leányából az ördögöt. Jézus pedig monda néki: 
Engedd, hogy először a fiak elégíttessenek meg. Mert nem jó a fiak kenyerét 
elvenni, és az ebeknek vetni. Az pedig felele és monda néki: Úgy van Uram; de 
hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre monda 
néki: E beszédért, eredj el; az ördög kiment a te leányodból.” — Márk 7,25-29 

Olyan szilárd hitre van szükségünk, amely diadalt 
arat minden hegyként elénk tornyosuló akadály felett! 
Jézus tudta, hogy szükségünk lesz példára arról a fajta 
hitről, amely „hegyeket” mozdít el. Ennek kapcsán a 
kananeus asszony történetét olvashatjuk az Írásokban. 

Egy Föníciában született és szíriai fennhatóság alá 
tartozó asszony hallott Jézus gyógyításai és csodái felől. 
Azzal a céllal ment Hozzá, hogy a lánya számára segít-
séget kérjen. Nem volt társadalmilag elfogadható indo-
ka annak, hogy ezzel a kéréssel Jézushoz forduljon.  

A HIT DIADALA — Éppoly nehéz lehetett a tanítvá-
nyok csoportján átjutnia, mint a vérfolyásos asszonynak, 
de ő sem adta fel a törekvését. Esdekelve borult Jézus 
lábaihoz, és kérte, hogy segítsen a lányán. Furcsának 
tűnhet első hallásra az, amikor Jézus az ebekre hivat-
kozik, de ez az asszony ezt a nyelvezetet értette.  

Jézus valójában azt mondta neki: Asszony, nem fogod fel, hogy nincs jogod ehhez? 
Nem vagy tisztában azzal, hogy te pogány vagy, mi pedig zsidók? Nem fogod fel, hogy 
nehéz dolgot kérsz? Arcátlanság volt idejönnöd és kérned, hogy vegyem el a kenyeret a 
gyermekek asztaláról és adjam a kutyáknak!  

De ez az asszony birtokolta azt a fajta hitet, amely győzedelmeskedik, amely 
választ követel a kérésére. Ő addig nem távozott, amíg megoldást nem kapott a 
leánya gyógyulására. Nekünk is erre a fajta hitre van szükségünk, amely nem hátrál 
meg, nem gyengül el, és nem rendül meg, hanem kitart. Megáll hitben, előremegy és 
töri a falakat, szétzúzza a korlátokat, szükség esetén hegyeket mozgat és dózerol le.  

Mit válaszolt az asszony? Azt, hogy az ebek is esznek a lepotyogott morzsákból. Igaz, 
hogy nem ezekkel a szavakkal mondta Jézus, hogy nagy a te hited asszony, de ez volt az 
értelme. Ugyanis azt közölte vele, hogy az ördög elhagyta a te lányodat! Ez az édesanya 
hite alapján történt, aki nem vette elutasításnak a párbeszéd miatti késlekedést.  

Ez a hit nem sértődött meg és ez számunkra is követendő példa. Amikor Naámán 
Elizeushoz ment gyógyulásért, a próféta csak üzent, hogy mártózzon meg hétszer a 
Jordánban. A szír hadvezér ezen először megsértődött, de aztán kiigazította magát és 
így meg is gyógyult. Nekünk sem szabad megsértődni, hanem meg kell állnunk hitben.  

Ezt az asszonyt a lánya iránti szánalom vitte az Úr Jézushoz. A győzedelmes hit kö-
nyörületből és szeretetből születik. A könyörület hordozza a másikat, a részvét csupán 
együtt érez. A könyörület tehát egy erőteljesebb dolog, mint a részvét. Volt eset, ami-
kor Jézus is könyörületességre indult és így szolgált emberek felé.  

Az együttérzés és a szeretet hiányában a hit könnyen lelohad, föladja az első kis zök-
kenőnél. De Istennél nincs gyógyíthatatlan betegség! Jézus ugyan mindenfajta kórt képes 
gyógyítani, de csak azokat tudja orvosolni, akik nyitott szívvel vannak irányába.     -bf- 

BIZONYSÁGOK AZ ÚR CSODÁIRÓL 
 

A SZABADÍTÓ KENET — Egy hónapja járok rendszeresen a ság-
vári gyülekezetbe, és ennek következtében megtapasztaltam az Úr 
jóságát. Sok évvel ezelőtt ugyan egyszer már ellátogattam a helyi 
összejövetelre, de akkor még nem értettem a szellemi növekedés 
fontosságát. Epilepszia betegsége miatt leszázalékoltak. Eddig he-
tente szokott jelentkezni a roham álmomban, de az elmúlt négy 
hétben ez egyszer sem fordult elő! Dicsőség Istennek! Ilyen még 
nem volt eddig! Összefüggést látok a gyülekezetbe járásom és a 
tünetmentességem között. A gyógyító sorban pásztoraink imádkoz-
nak értem is és befogadom a kenetet, ami munkálja a testem hely-
reállítását. További áldás, hogy ezen időszak alatt édesanyám munkát kapott. Tudom, hogy 
mindezt a Jóistennek köszönhetem, ezért szeretnék mind mélyebben megismerkedni és 
közösségben lenni a KSZE szolgálatával, az Úr Jézussal és az Ő Igéjével. — Lajos, Ságvár 

 

KERÉKPÁRÚT PÁLYÁZATBÓL — Lapunk 2012. februári számá-
ban már beszámoltunk arról, hogy Siófok és Ságvár Önkormányzata 
közös pályázatot nyújt be a két település között kiépítendő 3,7 km-
es kerékpárútra. Ezt megelőzően, jó két éve imádkozott a helyi 
gyülekezet ezért a beruházásért, hogy biztonságosan lehessen kere-
kezni a forgalmas 65-ös főút mentén. Tudjuk a szívünkben, hogy a 
hit imájára a válasz már akkor megfogant, ezért azóta csak hála-
adással öntöztük, míg végül valóságot is öltött. A megyei lap június 
10-én adta hírül, hogy megvan a 200 milliós beruházáshoz szükséges 

uniós forrás. Nem tévesztendő szem elől az az igazság sem, hogy ahol szabad utat kap az 
Evangélium hirdetése, ott gazdasági előrehaladás követi azt! — Somogyi Hírlap 

 

AUTÓDOKTOR AZ ÚRTÓL — Már régóta vágyott a szí-
vem egy, az Úrtól való autószerelő után, akire nyugodt 
szívvel rábízhatom az Úr Jézus szolgálatában álló autónkat. 
Tavaly ősszel, amikor az időszakos karbantartás vált szük-
ségessé, beteljesedett ez a vágyunk is, hála az Úrnak! Egy 
Krisztusban újjászületett testvérünk nagy alázattal felaján-
lotta a szolgálatait a javításra. Ennek nagyon megörültünk, 
mert tudtuk, hogy jó kezekben lesz a kocsink, és becsüle-
tes munkát várhatunk. De egyúttal megtapasztaltuk Isten túlcsorduló kegyelmét is, mert 
csak a cserélendő alkatrészeket kellett kifizetnünk, a tetemes munkadíj a szerelő részé-
ről felajánlás volt az Úr szolgálatára! Megáldjuk a szerelőnk ily módon elvetett magjait is 
és bőséges hálát adunk a gondoskodó Istenünknek! — Név a szerkesztőségben 

  
AZ UTOLSÓ SZÓ JÉZUSÉ — Egy ázsiai gyülekezetben történt a következő isteni csoda. 

Egyik hölgynek azt mondta az orvosa, hogy azonnal műteni kell a melldaganatát, mert 
holnap már késő lesz. A hölgy kivette a zárójelentést az orvosa kezéből, hazament és 
ráírta: ha Jézus testében nincsenek ilyen daganatok, akkor az én testemben sem 
lehetnek! Visszavitte azt az orvosnak, aki ismét megvizsgálta és nem találta a rákot! 
Úgyhogy bátorság kell ahhoz, hogy hitben megálljunk, ragaszkodjunk az Ige igazsá-
gához, és rendszeresen megvalljuk azt. Ragaszkodj Jézus szavához, mert Ő a keresz-
ten a sebeivel kifizette a teljes megváltás árát! — KSZE 2014. 03. 23-i tanítás 
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