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KERESZTÉNY HÍREK  

 

BIZONYSÁG — Hálatelt szívvel köszönöm Istennek, hogy az İ kegyelmébıl adott nekünk 
olyan drága szolgálókat, elöljárókat, akiken keresztül eljut hozzánk a mennyei Atyánk 
csodálatos üzenete és akarata. Minden olyan emberek életébe és szívébe, akik nyitottak 
Isten áldásaira. Elmondom személyes megtapasztalásomat, amit a „Békevár” elsı két köte-
tének elolvasása óta tapasztaltam. Isten kegyelmébıl házasságomban 44 év van mögöttünk. 
Bizony voltak jó és rossz napok, de talán több volt a rossz, mint a jó. Mióta megismertem 
Isten kegyelmét, szeretetét, jóságát, azóta meeggvváállttozott az életem, minden területen 
jobbra fordultak a dolgok. De még hiányyzzootttt vallaammii!! Éreztem, hogy a házasságom még 
mindig nem úgy mőködik, ahooggyy kellenee..  AA  „„BBékevár” kkét kötetének elolvasását követıen 
az Ige megváltoztatott engemm  sok  tteerrüülleetteenn..  AA pprroobbllémák, amiket eddig nem tudtam 
kezelni, egyszeriben megoldottá váltaakk..  NNaaggyyoon boldog vagyok, mert gyermekeimnek, uno-
káimnak tovább tudom adni ezt a kincset, amely örök és soha el nem múlik; az Istenünk 
szeretetébıl fakadó hitet, amely szebbé, boldogabbá teszi az ı életüket is. Ajánlom ezeket 
a könyveket kivétel nélkül mindenkinek, a legkisebbtıl a legnagyobbig, a fiataltól a leg-
idısebbig. Nem vagy elég idıs ahhoz, kedves Olvasó, hogy lemondj életed jobbá tételérıl! 
Amikor kezembe veszem ezt a könyvet, megszőnik körülöttem a világ, habzsolom a benne 
levı jobbnál jobb útmutatásokat, amely épülésemre szolgál. Istenünk áldását kérem Feri 
Testvéremre! Köszönet Istennek, hogy ıt megáldotta ezzel a képességgel, amely által 
emberek élete, házassága, kapcsolata fordul jobbra az ı szolgálata során.        L-né pásztor 

 

HÁZASSÁG HETE — A Békevár Egyesület vezetése a programjain elsısorban az elve-
szettek felé való szolgálatra érez indíttatást, amely aktív invitálással válhat sikeressé.  
����Február 10. hétfı, 17:45 - Ságvár, Általános Iskola – A vérszövetség ereje 
����Február 13. csütörtök, 17:00 - Szántód, Könyvtár – Könyvtári beszélgetés 
����Február 16. vasárnap, 15:00 - Kaposfı, Kultúrház – Párkapcsolati formák 

 

FRIGYKLINIKA — A Békevár Egyesület legújabb társoldala a www.frigyklinika.hu a 
párválasztás-házasság-problémakezelés-család témakörben nyújt bibliai útmutatást az 
érdeklıdıknek. Az új weboldal a www.bekevar-portal.hu központi oldalról is elérhetı. 

 

1% FELAJÁNLÁS — A Békevár Egyesület elsı ízben fogadja a civil szervezeteknek ad-
ható 1%-os felajánlást. Adószámunk: 18151709-1-14. Elıre is megköszönünk minden nagy-
lelkő támogatást, amelyek az üdvösség üzenetét hordozó könyveink kiadását segítik elı.  
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KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus lap – 2014. február 
 

MINDIG UGYANAZT VALLANI!  
 

„Ha valaki élvezni akarja az életet, azt akarja látni, hogy jól telnek meg napjai, így 
tegyen: Ne mondjon semmi gonoszt vagy megbántót…” — 1Péter 3,10 (MESSAGE ford.) 

A szavaink nemcsak zajból állnak, hanem szellemi erıt képvi-
selnek! Amikor a szavak elhagyják az ajkainkat, akkor életet adunk 
azoknak, bármi legyen is az. Isten azt akarja, hogy szeretetben járj 
és emellett építs a szavaiddal: „Semmi romlott beszéd a ti szá-
tokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az 
építésre...” — mert különben helyet adnál az ördögnek. (Ef. 4,29) 

Az Írás nyomatékosan felszólít, hogy „ragaszkodjunk hit-
vallásunkhoz”! (Zsid. 4,14) Neves prédikátorok is erre figyel-
meztetnek: mondd ki a hitedet, folyton-folyvást! Mondjad, 
mondjad és mondjad! Ha valaki egy idı múlva úgy véli, hogy 
még semmi nem változott, számára is ez az üzenet: csak 
kitartóan mondjad ugyanazt! Ez is a hitnek a mőködtetése. 

Tehát nemcsak arról van szó, hogy állandóan Jézus nevét 
ismételgeted, hanem minden egyes élethelyzet felett azt kell 
megvallanod, amit Isten Igéje mond az adott esetrıl! A megvallásnak fordított görög 
„homológia” szó jelentése: mindig ugyanazt vallani! A saját érdekedben csakis azt szabad 
kimondanod, ami Jézus szájából származik! A megvallás a gyógyulás egyik formája.  

Te se tőrd el a rablóbanda garázdálkodását! Amit tennünk kell, az mindössze annyi, 
hogy hinnünk és szólnunk kell az Úr Szavát, és İ fogja azt megcselekedni. Tehát mi 
legkönnyebben úgy tudunk kijönni a problémákból, ha Jézus szavait mondjuk minden 
egyes helyzet felett, és mindaddig azt szóljuk állhatatosan, amíg az látható nem lesz.  

A Bibliánkból és imakönyvünkbıl azt valljuk meg a tünetek felett, amit az Ige 
mond, s a testnek engedelmeskednie kell. Ha a problémát szólnánk, azzal csak egyre 
jobban erısítenénk azt. Ha Jézus nevében elrendelünk egy dolgot és kijelentjük, hogy 
az megfogant a szívünkben, majd hitben megragadjuk azt, akkor valóságot fog ölteni.  

Kihirdethetünk dolgokat — mint régen a kisbíró az utcasarkon — s az onnantól fog-
va jogerıssé válik. (Zsolt. 2,7) Erıteljesebb kifejezéssel élve rendeletet hozhatunk, a 
Jézus nevében! A Jób 22,28 verse erısíti meg ezt az igazságot: „Rendeld el és meg-
lesz az néked...” S ezt követıen az utadon megjelenı világosság fog célba vinni. 

Hisszük az isteni gyógyulást, hisszük a gyarapodást! Ugyanaz a száj fog a szent gyó-
gyulás útján tartani, mint amelyik a szent gyarapodás ösvényén vezet. A te szád képes 
bevinni Isten tökéletes akaratába, meggyógyítani és gyarapítani. Tehát valahol el kell 
kezdened a rendszeres megvallásaidat, hogy annak gazdag gyümölcsét élvezhesd! 

 A megvallásaid gyakorisága kihatással lesz az eredményre! Egy prédikátor elátkozta a 
72 csontkinövést a lánya testén, s többé nem imádkozott érte. A gyógyulást vallotta meg 
felette napi 300-600 alkalommal. Negyven nap múlva szabaddá vált a tünetektıl! Így gyó-
gyult meg három nap alatt egy tüdırákos asszony is, aki éber pillanataiban orvosa javas-
latára több ezerszer megvallotta: szabad vagyok a betegség átkától!          -bf- 

 

JÉZUS AZ ÚR! JÉZUS AZ ÚR! JÉZUS AZ ÚR! JÉZUS AZ ÚR! ––––  A  A  A  A TE ÉLETEDBEN IS?TE ÉLETEDBEN IS?TE ÉLETEDBEN IS?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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Légy gyümölcsözı! 
Ján. 15,5 

 

Amit imában kimondtál, azt szóld utána is! 
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HÁZASSÁG HETE – A vérszövetség ereje 
 

„Most tehát jer, kössünk [vágjunk] szövetséget, én meg te, hogy az légyen bi-
zonyságul közöttem és közötted.” — 1Mózes 31,44 

Jelenleg háromféle együttélési forma ismeretes: a vér-
szövetségen alapuló, a tintán és papíron nyugvó, valamint 
az ezeket mellızı párkapcsolatok. Vajon melyik a legszi-
lárdabb? Melyik kapcsolati formában lelhetı fel a hármas 
kötél? A kettes vagy a hármas fonat az erısebb? Vizsgáljuk 
meg együtt, hogy miként lehet jobbá tenni a kapcsolato-
kat! A tanulmányozást kezdjük a gyökereknél.  

A legszilárdabb kapcsolatot az eredményezi, amely 
bibliai alapelven áll, amelyikbe harmadik tagként az oltár 
elıtt bevonják Istent! (Préd. 4,12) Az emberiség ıskorától 
kezdve számtalan vérszövetséget kötöttek. A vér különle-
gessé teszi ezt az ısi szövetségi formát. Elıdeink tisztel-
ték a vért, mert felismerték abban az élet erejét.  

Az ismeret hiánya könnyen ajtót nyit az ördögnek. De 
Isten olyan dolgot adott, ami hitet termel, s ez a vérszövetség. A vérszövetség magában 
hordozza azt, hogy eredetileg Istentıl származik, s minden korszakban fellelhetı. Nincs 
olyan primitív népcsoport, amely ne alkalmazná a vérszövetségnek valamilyen formáját.  

A szertartás során a kiontott vér jelzi, hogy ez egy szent és különlegesen erıs 
eskütétel formája. A világon ez a legszorosabb kötelék, ami csak létezik. A tagjaira 
nézve felbonthatatlan. A szövetség hatása nem csak a szerzıdı felekre terjed ki, 
hanem még a családjaikra is. Hogyha mind mélyebben megismerik a hívık a vérszö-
vetség alapjait és élik is, egyre áldottabbá és áldottabbá válnak általa.  

Az Isten színe elıtt köttetett frigyhez a házasulandók a lelkipásztor elé állnak. A 
házasság az egyetértés imáján alapul, ami valójában a vérszövetség pillérein nyugszik. 
(Mát. 18,18) Akik hit és egyetértés nélkül állnak az oltár elé, nem köttetnek egybe Isten 
Szelleme által. A pároknak azért nincs kellı hitük a házasság szövetségével kapcso-
latban, mert nem hallanak róla bibliai tanítást. Ugyanis a hit az Ige hallásából fakad.  

Ismeret hiányában a pároknak semmit nem fog jelenteni a „jóban-rosszban” kife-
jezés. Azok a házasok, akiknek mély megértésük van a vérszövetség alapjaiból, egy-
értelmően fogják tudni, hogy örök szövetségre léptek egymással. Ennek tudatában 
hasziddal, azaz egy tevékeny szeretettel fognak szolgálni egymás felé.  

A szövetségkötés egy olyan vágást jelent a szertartás során, amelynek követ-
keztében vér folyik. A megkötött szövetség megszül egy örökérvényő, igen szoros kö-
teléket, amit az angolban haszidnak neveznek. Az ószövetségi héber a haszid kife-
jezést használja, amelynek az újszövetségi görög megfelelıje az agapé.  

A haszid szó nem definiálható, mert ez a fogalom körülírva elveszítené valódi jelen-
tését. Az agapé egy isteni fajta, magasabb rendő szeretet. A haszid a szövetségtıl nem 
elválasztható. Igazából csak akkor érthetı meg a jelentése, hogyha az ember szövetségi 
taggá válik, illetve megértést, ismeretet nyer errıl a szilárd kötelékrıl.  

A haszid szó jelentése nagyjából így írható körbe: elsısorban szövetségi hőség, 
továbbá egy szeretı kedvesség, irgalom, jóság, teljes odaszánás és elkötelezettség a 
másik irányába. A haszid hozzáállás fölteszi a kérdést, hogy mit tehetek érted, illetve 
mindenkor a segítségedre sietek. A haszid szónak a héber rokona a heszed, aminek az 
értelme: gyakorló szeretet. A szeretet nem csupán egy érzés, hanem cselekedet! 

Amikor a párok az egység kötelékébe 
burkolóznak, akkor Isten haszidjának a 
tekintélye és gyümölcse fog érvényesülni 
az életükben. Amikor Isten Szelleme a 
párodhoz köt, akkor ugyanaz történik, 
mint amikor İ Jézushoz kapcsolt téged — 
a szellemetek eggyé válik. A helyes hoz-
záállás így ad hangot: Uram, segíts, hogy 
megértsem a páromat és haszid-agapé 
szeretetet tanúsíthassak felé. Viszont 
teljességgel téves a következı megnyilvánulás: A kedvesem nem ért meg engem! 

Hogy nem mőködnek megfelelıen a keresztény házasságok, annak az oka, hogy 
azok zöme ma csak papíron és tintán alapul, nem pedig a vérszövetség pillérein áll. 
Soha nem feledné el senki az egymással létrejött szövetséget, ha egy sebhely 
emlékeztetné ıt a frigy megkötésére, mint ahogy azt kezdetben is tették. A karika-
győrő eredete oda nyúlik vissza, hogy eleinte a hüvelykujjba egy győrőt vágtak és azt 
oly módon kezelték, hogy egy emlékeztetı heg maradjon. Ez jelezte azt a házas-
társaknak és a kívülállóknak egyaránt, hogy ık szövetségben állnak egymással.  

A szövetségek eredetileg a különbségeken alapultak. Ahol mi gyengéknek bizo-
nyulunk, ott segítségképpen ránk száll Isten ereje. Ez igaz embercsoportokra, de a 
házasfelekre is. A férfinak és a nınek szüksége van egymásra, hogy kiegészíthessék 
társukat. Amikor olykor a párok bizonyos területen ellentétei egymásnak, akkor elen-
gedhetetlen, hogy fejlıdjenek, növekedjenek, s így valami közös kialakulhasson a 
kapcsolatukban. A fejlıdés és engedelmesség visszautasítása viszont gondot szül.  

A vérszövetség az ısi alapja az esküvınek és minden más fogadalomnak is, amit 
tesznek a világban, de ez ma már vérontás nélkül zajlik. Például a bíróságon a tanú-
vallomás elıtt vagy bizonyos hivatali posztok betöltését megelızıen esküt kell tenni. A 
felemelt kézzel fogadják: Isten engem úgy segéljen! Ez emlékeztet a szertartás során a 
kézen ejtett sebbıl lecsorgó vérre, ami tulajdonképpen a dokumentum pecsétje. Az 
esküben van valami megragadó, ami abból ered, hogy Istent bevonták abba. 

A vérszövetség lényege: mindaz, amit az egyik fél birtokol, az szükség esetén a 
másik szövetséges fél rendelkezésére áll. A házassági eskü lényegében arról szól, hogy a 
társát szeretettel veszi körül, mindenben segíti és szükség esetén megvédi ıt. Ha netán 
valaki bántalmazná a saját párját, az a szövetség megszegésének minısülne. Meg kell 
állítani a pusztulás folyamatát, amely oda vezetné a mai nemzedéket, hogy elveszítse 
ellenálló képességét és a gyökeréig beteggé váljon. Ugyanis sok esetben igazságát-
hágók, házasságtörık, mert nincs vér a szövetségükön, kötelékükön.  

Szövetség nélkül a felek óhatatlanul távol vannak egymástól, de a szövetségben 
élık kitartóan állnak egymás mellett. Ha a házasok mély kötelékben élnek, akkor a 
kívülálló jobban teszi, ha óvatosan közelít, mert a haszid a házasságban felszabadítja 
az agapét és az isteni erıt. Nem külön futamítanak meg ezer-ezer ellenséget, hanem 
együttes erıvel képesek tízezret is megszalasztani! (5Móz. 32,30)  

A házasságnak is a vérszövetség az alapja. Ma azért nem mőködik jól a házasságok 
nagy része, mert tintaszövetségekké alacsonyodtak. Ha a házasfelek megértenék a 
haszidnak a lényegét, akkor haszidot és agapét mutatnának egymás iránt. Ha a párok 
mélyrehatóan tanulmányoznák a vérszövetség alapjait, és valóságosan élnék is azt, 
akkor nem fordulhatna elı válás a Gyülekezet Testében.   -bf- 

A vérszövetségrıl bıvebben: http://sagvar-2014-1.atw.hu/ 
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MELYIK AZ ERŐSEBB? 

Tinta 
szövetség 

Vérszövetség 

HHÁÁZZAASSSSÁÁGG  HHEETTEE  
22001144..  ffeebbrruuáárr  99--1166.. 


