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KERESZTÉNY HÍREK  
 

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ÖSSZEJÖVETELEIBŐL 
�2017. március 24-26. – Budapest – Joshua Mills konferencia (Szervezés alatt) 
    Bővebb infó: http://joshuamillskonferencia.weebly.com/  

  

HÁZASSÁG HETE PROGRAMJAINK — A Békevár Egyesület hetedik al-
kalommal csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz. Az idei év jelmon-
data: Veled kiteljesedve! További programok: www.frigyklinika.hu   

�Február 13. hétfő, 17:30 óra — Ságvár, Általános Iskola  
 

AZ IGE FELKENT — Vidéken egy srácnak odaadtam a „Békevár” két kötetét, mert a 
házasságuk labilis volt. A második kötetet olvasta. Eleinte nem akarta, de ahogy el-
kezdte, már nem tudta letenni. A kezén olyan régi tyúkszemek voltak, hogy már elde-
formálódtak. A könyv olvasása közben minden tyúkszem eltűnt és tökéletesen helyre-
állt a keze, holott nem is a gyógyulásról írtál. Hát ez Isten kegyelme! — S. Ildikó 

 

A KÖVETELŐZÉS ÖL — Van egy házaspár, akik elég közel laknak hozzánk. Krisztusban 
új hívők, a feleség otthon van a gyerekekkel, a férj napközben mindig dolgozik, és van 
olyan nap, amikor sokáig marad bent a munkahelyén. Egy idő után ez feszültséget ho-
zott házasságukba, a feleség szerette volna, ha több időt van vele a férje. Panaszkodó 
hangnemben, követelőzve juttatta kifejezésre a kívánságát, ami a férjénél ezért nem 
igazán talált megértésre. Egyszer, amikor beszélgettünk, megkérdeztük: miért nem 
változtatsz taktikát? Ott ültünk a konyhaasztal körül, és azt mondtam a férjnek: ‘Pé-
ter, amit a feleséged igazából ki akar fejezni a panaszkodásával és a követelőzéseivel 
az az, hogy többet szeretne belőled. Nagyon értékeli a köztetek levő kapcsolatot, és 
szeretne többet az idődből!’ Azt mondta erre Péter: ‘Akkor miért nem így mondta? Ez 
nagyszerű ötlet!’ A házasságukból el kellett távolítani az egymással szembeni köve-
teléseket, mert azok valójában ékek. Az isteni-fajta szeretet vonzásának kellett teret 
adni ahhoz, hogy helyreálljon ez a házassági szövetség. — SteveTelzerow bizonysága 
 

1% FELAJÁNLÁS — A Békevár Egyesület ez évben is 
hálásan fogadja az adó 1%-os felajánlását. Köszönet 
mindazoknak, akik az elmúlt években is támogatták a 
közhasznú tevékenységet is végző civil szervezetünket. 
Adószámunk: 18151709-1-14  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Veled kiteljesedve! 
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A BÉKESSÉG HÁZA 

  

„Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.” — 1Móz. 2,18. 
HÁZASSÁG HETE — 1996 óta a világ több 

országában kerül megrendezésre a Házasság 
Hete programsorozat, amelyre idén február 
12-19. között kerül sor. Hazánk 2008-ban 
csatlakozott a nemzetközi mozgalomhoz. A 
felekezetek és a civil szervezetek program-
jait a www.hazassaghete.hu oldalon teszik 
közzé. Ebben az évben lapunkban Steve Tel-
zerow tanításából adunk közre építő soro-
kat. Mindenki találhat benne olyan terüle-
tet, ahol kiigazításra van szüksége, ami csak 
az engedelmes szív által történhet meg. 

KÉPMÁS — Az ember Isten képmására teremtetett, és Vele egy osztályba tartozik, 
ezért mi Őt tükrözzük vissza. Isten értelmi képességet adott az embernek, amikor az is-
teni életét Ádám agyagfigurájába lehelte, hogy képes legyen döntéseket hozni. (Az álla-
tok csupán az ösztöneikre hallgatnak, mert nem egy osztályba tartoznak Istennel.) Ami-
kor Isten életre hívta az embert, egyből feladatokat bízott rá: sokasodjon, uralkodjon, 
továbbá gondozza és őrizze az Édenkertet. Itt látható, hogy a férfi szexuális indíttatása 
Istentől származik. A nemek közötti különbséget is Isten tervezte el. Amikor megértjük 
ezeket az alapelveket, akkor meg fogjuk látni, hogyan működnek ezek egy csodálatos 
egységben. Az édenkerti bukás után számtalan negatív érzés kerítette az embert a ha-
talmába, de a bűnbeesés előtt csak egy létezett, s ez a magány. Isten gondoskodott a 
férj mellé egy hozzá illő segítőtársról, akinek a feladata nem a szerszámosláda cipelése 
volt, hanem hogy segítsen a férjének átélni a bensőségességet. A férjeknek nem lenne 
szabad elhanyagolni azt a kötelességét, hogy vezető legyen és védje a kapcsolatát. 

TANULÁS — Isten a házassági szövetségek mellett áll és azt szeretné, hogy azok ki-
teljesedjenek! Az életnek erre a nagyon fontos időszakára tanulással fel kell készülni, 
hiszen befektetés nélkül nincs eredmény. Isten is kapcsolatban él, mégpedig a Szent-
háromsággal. Ezért mi is képesek vagyunk arra, hogy bensőséges kapcsolatot tartsunk 
fenn a házasságban. A Békesség Házának a kulcsa a férj és a feleség közötti kapcsolat 
minősége. Ha jól működik a család magva, akkor az ki fog hatni a gyülekezeti- és a mun-
kahelyi légkörre is. Azonban nem létezik tökéletes házasság, mert mindegyikben előfor-
dulnak hullámzások. De az elvesztett paradicsomi állapotot Jézus helyreállította, így 
képesek vagyunk győzedelmeskedni a helyzetek felett! A szeretetet nem lehet kicsi-
karni, mert a követelőzés megfojtja a kapcsolatokat. A problémák többsége az össze-
tört közösség vagy a bensőségesség hiánya miatt alakul ki. Az emberi kapcsolatok ápolá-
sa időt és kitartó munkát igényel. Amikor Isten szabad akaratot adott a teremtményei-
nek, akkor abban egy adag kockázat is volt. Ha Isten ezt bevállalta, akkor nekünk sem 
szabad visszariadni a kockázatoktól, mert tudjuk, hogy Ő a mi oldalunkon áll.      —ST— 
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AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — AZ ÉLET LEGFONTOSABB IMÁJA!  
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: Általános Iskola, hétfő 17:30; NYIM: Kultúrház, páros péntek 17:30  
Ságvári és budapesti bibliatanítások: www.bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm  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! 

 
 

A házasságot és a családot Isten 
teremtette, kövesd az útmutatásait, 

és a szeretet újraéled! 
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A NŐ SZÜKSÉGLETEI 

 

„Minden feleség úgy rendelje alá magát a férjének, mint az Úrnak! … A feleség 
pedig tisztelje a férjét!” — Efézus 5,22. 33. Egyszerű fordítás (ERV) 

SZERETET IGÉNY — A nő első számú szükségle-
te az, hogy szeretettel viszonyuljanak hozzá. Szá-
mára a vonzalom a szeretetnek elsősorban nem 
a szexuális oldalát jelenti. Ez a fajta szeretet 
biztonságot, védelmet és elismerést jelent a 
számára. Amikor a férj kifejezi az ilyen irányú 
szeretetét a felesége iránt, ezzel azt jelzi való-
jában: ‘Gondoskodok rólad, védeni foglak, tö-
rődöm veled, fontos vagy nekem! Jól végzed a 
feladatokat, büszke vagyok rád.’ Minden egyes 
ölelésben benne foglaltatik mindez. A férfiak 
nem is tudják, de ezer szót is kifejeznek egyet-

len öleléssel. A nőt ettől elöntik az érzelmek. Egyszerű, udvarias lépések óriási dolgo-
kat építenek be a házasságba! Például: kézen fogás, ajtó kinyitása, üzenet hagyása. 

BESZÉLGETÉS — A nő második számú szükséglete a beszélgetés. Ez nagy kihívás, 
mert nem a gyerekekről, a munkáról vagy a gyülekezetről akarnak majd diskurálni, 
hanem a férjükről. A közös érzelmekről és tervekről. Ádám is azért kapta Évát, hogy 
segítsen neki átélni a bensőséges kapcsolatot. A beszélgetések elősegítésére Steve és 
felesége feliratos csészéket készítettek. Amikor valamit meg kellene beszélni, a fele-
sége a kávét a „Beszélj hozzám!” feliratú csészében tálalja fel. Saját maga pedig a 
„Figyelek!” feliratúból fogyaszt. Így a kávézás a leghasznosabb időtöltések egyikévé 
válhat, ha a másik fél is partner ebben. A gyerekek tudják, hogy ez a szülők ideje és 
elvonulnak játszani. Felismerték, hogy a szülők jó kapcsolata a Békesség Házának a 
kulcsa, ami kihatással van a családi légkörre. Tehát a kapcsolatokba be kell építeni a 
beszélgetés lehetőségét, mert a csend alattomosan rombol. Némely feleség annyira 
vágyik a beszélgetésre, mint egyik-másik férj az intim kapcsolatra.  

ŐSZINTESÉG — A nő harmadik szükséglete az őszinteség és a nyíltság. Erre épül az 
elfogadottság és a bizalom, ami hatalmas kincs. A megrendült vagy elvesztett bizalom 
helyreállításához hosszú időre van szükség. A fontossági sorrend változhat az illető sze-
mélyiségétől függően. Ezért megkérdezheted a társadtól, ő miként áll ezzel a listával?  

PÉNZÜGYI BIZTONSÁG — A kapcsolatoknak nagyon fontos része a pénzügy. Ezen a 
területen is ki kell alakítani az értékrendet, a biztonságot és a nő legtöbbször a férjtől 
várja el, hogy gondoskodjon erről. A nő arra számít, hogy minimum olyan szinten élhes-
sen, mint amilyen körülmények között fiatalként felnövekedett. De a férj sem szeretné 
azt, hogy a felesége koldussá váljon. Hiba az, ha a feleségnek nincs pénzügyi szabadsá-
ga, és a férjétől kell kérnie pénzt ahhoz, hogy valamit megvehessen.   

ELKÖTELEZETTSÉG — A Békesség Házában a feleség követi a férjét a kapcsolatban. 
Ez a szent egység jelenti a család szívét. A férj és a feleség közötti kapcsolat kulcsfon-
tossággal bír az otthon életében. Isten az embert a saját képére alkotta, hogy visszatük-
rözze Őt. A férj elhívása az, hogy szeretettel és felelősséggel töltse be a vezetői szere-
pét a családjában, annak javát szolgálva. A feleség elhívása pedig az, hogy bízzon a fér-
jében és segítsen átélni neki a bensőséges kapcsolatot. Amikor egy házaspár elindul eb-
be az irányba, akkor elkezdik összerakni azokat az alapelemeket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a kertjük gyümölcsözővé váljon.  Forrás: SteveTelzerow, egy felmérés alapján (DSGY)  

A FÉRFI SZÜKSÉGLETEI 
 

„Férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az Eklé-
zsiát. Odaadta érte a saját életét.” — Efézus 5,25. Egyszerű fordítás (ERV) 

SZEXUALITÁS — Egy felmérés szerint a férjek el-
sődleges szükséglete a szex. Ha szeretetteljes kapcso-
latban éltek a feleségetekkel, és kimutatjátok felé, 
hogy törődtök vele, akkor majd, amikor rátok kerül 
a sor, meglátjátok, hogy sokkal nyitottabb és haj-
landóbb partner lesz a házaséletben. Az Egyház alig 
beszél a szexualitásról, pedig neki szakértőnek és ta-
nítónak kellene lennie ebben a nagyon fontos témá-
ban. Bizonyított tény, hogy a pároknak csak a 15%-a 
beszél rendszeresen és nyíltan a kapcsolatukban 
előadódó szexuális problémákról. De ez egyáltalán 
nem egészséges! A szexualitás Isten ajándéka az 
ember számára, amit megfelelő keretek közé helyezett. Ez a házasság intézménye. Is-
ten már az első emberpárnak megparancsolta, hogy sokasodjanak, amihez Ő sajátosan 
készítette el a testüket. Isten terve szerint a házaspároknak csak egyetlen szexuális 
partnerük lehet, a saját házastársuk, akivel megelégíthetik egymást. Ha nem mindegyik 
fél igényli egyformán az intimitást, akkor a kisiklások elkerülésére ki kell alakítani a há-
zaséletben az egészséges kommunikációt és a szexualitás egészséges megélését.  

TÁRS — A férj második szükséglete egy társ a szabadidő eltöltéséhez, akivel jól szóra-
kozhat, akivel együtt élvezheti az életet. A házaspároknak keresniük kell olyan közös 
időtöltéseket, amelyekben mind a ketten kedvüket lelik. Ezek az úgynevezett minőségi 
idők, amelyek számára teret kell biztosítani. Nagyon szívmelengető és gyümölcsöző tud 
lenni az, ha méltó módon ünneplik meg a házassági évfordulót. Ezt legcélszerűbb egy 
festői vidékre elvonulva, kettesben, bensőséges módon ünnepelni.  

TISZTELET — A férj harmadik szükséglete a tisztelet, illetve csodálat. A nőkben van 
egy természetes hajlam arra, hogy szeressenek, érzelmileg tápláljanak, törődjenek. A 
férfiakban ez nincs benne, ezért Isten azt a parancsot adta nekik az Efézus 5-ben, 
hogy szeressék a feleségüket, lépjenek be az életükbe és táplálják a kapcsolatukat. 
Ezzel szemben a feleség arra kapott elhívást, hogy tisztelje, nagyra becsülje és di-
csérje a férjét. Négyszemközt és társaságban is kifejezze a megbecsülését, csodálatát. 

VONZÓ TÁRS — Isten a nőt úgy tervezte, hogy a szépséget tükrözze, és ők ezt ösz-
tönösen tudják. A legtöbb férj is azt akarja, hogy a felesége szép legyen. Ezt elérhetik 
azzal, hogy bátorítják őket és elmondják nekik, hogy mi bennük a különleges. A férjek 
annak az erőteljes lehetőségét hordozzák a szájukban, hogy a szavaikkal felépítsék a fe-
leségük önértékelését. Akik ezt figyelmen kívül hagyják, azok a meggondolatlan szava-
ikkal és figyelmetlenségükkel megsebzik a kedvesüket. A Biblia közepén található az 
Énekek éneke. Ez egy szenvedélyes, néhol forró szerelmi történet egy férfi és egy nő 
között. Ebben azt látjátok, hogy Sulamit nagyon bizonytalan. De Salamon elmondja a 
lánynak, hogy ő miként látja őt, és olyan hasonlatokat mond neki, hogy azt Sulamit ma-
ga is kezdi elhinni. Amikor ezt a látásmódot magáévá tette, eltűntek a bizonytalansá-
gai, és elkezdett abban a szépségben élni, amit Salamonnak szavai és bátorításai adtak 
neki, és ahogy beépültek azok az életébe. Ehhez hasonlatosan Krisztus szava is teljesen 
átalakíthatja az önmagunkról alkotott képet. Férjek, építő szavakat szóljatok, és akkor 
a feleségetek olyan szépséget fog tükrözni, amit nagyon fogtok élvezni!    SteveTelzerow E

g
y
 j

ó
 h

á
z
a
ss

á
g
i 

sz
ö
v
e

ts
é

g
 a

 k
o

m
p

ro
m

is
s
z
u

m
o
k

ró
l,

 a
 k

e
d

v
e

sk
e

d
é

s
rő

l 
é

s
 a

 m
e

g
fe

le
lő

 k
o

m
m

u
n

ik
á
c
ió

ró
l 

sz
ó
l!

 


