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KERESZTÉNY HÍREK  

 

SZEMELGETÉS A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEIBŐL 
�Február 10-17. Házasság Hete szolgálataink:  
Február 11. hétfő 17:30 – Ságvár, Petőfi u. 13., Általános Iskola 
Február 16. szombat 13:30 – Veszprém, (zártkörű) 
Február 17. vasárnap 15:00 – Kaposfő, Zrínyi u. 6. 
� Február 28. – március 2. Joshua Mills — Jegyek: https://jegyvasarlas.dunamisfamily.com/  
1089 Budapest, Józsefváros, Golgota u. 9. — Rhema Konferencia Központ 
Kérd meg a rokonodat, ismerősödet, hogy vigyen el az összejövetelre, ahol Jézus vár! 
 

HÁZASSÁGI ÁLDÁS — Áldd meg Uram, a lapunk olvasóit, akik a házasság szent, sze-
relmes szövetségében élnek! Áldd meg áldozatvállalásaikat, áldd meg testüket, lelkü-
ket, szándékaikat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak! Tedd erőssé a kezü-
ket, amellyel egymás kezét fogják, tedd gyöngéddé a szívüket, amelyben egymást hor-
dozzák, tedd egyenessé a gondolataikat és tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják! 
Tedd házaséletüket példává a felnövekvő nemzedékek számára! Vezesd őket Uram, 
hogy mindig az általad kijelölt úton járjanak! Bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz 
örökké hűségesek maradjanak, s majdan elnyerhessék tőled az élet koronáját! Ámen. 

 

AZ IGE EREJE — Ha magad előtt látod az Ige erejét, akkor ennek 
tudatában sokkal hatékonyabb lesz az igei megvallásod! Volt egy em-
ber, aki a beteg teste fölött megvallotta az Igét, gyógyító igeverseket 
idézve, és hitte, hogy meg is fog gyógyulni. Mialatt ezt tette, időn-
ként rátört a kételkedés. Amikor már kezdett volna elcsüggedni, Is-
ten megmutatta neki a szellemvilágot. Ezt látta: egy démon hazudo-
zott neki: azt mondta, nem fog meggyógyulni, nem fog hatni az Ige 
megvallása. Látta azonban azt is, hogy ahányszor ő megvallotta az 
Igét, a szájából kardhoz hasonló fény tört elő, a démon pedig ret-

tegve visszahúzódott és hátraesett. Amint Isten megmutatta neki ezt a látomást, a férfi 
megértette, miért olyan fontos újra és újra hangosan kimondani az Igét. — Forrás: J. Meyer 

  

BIZONYSÁG — Eljött hozzánk édesanyám kolléganője, akinek fájt a lába. Az Úr felin-
dította a szívemet arra, hogy vezessem üdvösségre. Elővettem a KSZE könyvjelzőjét, és 
annak alapján elmondtuk az üdvösségi imát, majd a Szent Szellem keresztség imáját. 
Ezt követően melegséget érzett. Pár nap múlva, amikor ismét nálunk járt, megkérdez-
te, hogy mi történt vele, mert már nem fáj a lába. Amikor megfogta a kezemet, ugyan-
azt a melegséget tapasztalta, mint az újjászületésekor és könnyes lett a szeme. Én el-
mondtam neki, hogy Isten jelenlétét tapasztalta, és Jézus meggyógyította őt. — Lali 
 

 

Egységben az erő! 

  
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2019. február 

 

HÁZASSÁG HETE — Ékek a kapcsolatokban 
 

„Mint aki árvizet szabadít el [gátszakadással], olyan a [vita] viszály kezdete; azért 
mielőtt kihatna [elkezdődne], hagyd el a perpatvart.” — Példabeszédek 17,14.  

HÁZASOK — Ha már jó ideje házasok 
vagytok, biztosan ismeritek a háborúságot. 
Az ember hajlamos hajthatatlanná válni 
bizonyos dolgokban. Ráerőlteti az akara-
tát a másikra akkor is, ha annak az nincs a 
tetszésére. Nem hajlandó visszavonulni, 
és csak tovább erőlteti. Így verődnek be 
az ékek. Nyomással, préseléssel. Belekez-
dünk egy hadjáratba, és nem vagyunk ké-
pesek csukva tartani a szánkat. Folyama-
tosan mondjuk, és csak mondjuk. A mási-
kat ez egyre jobban felbosszantja, és bár 
az, aki erőszakos, tudja ezt, mégsem hagyja abba. Folyamatos a követelőzés, hogy ezt 
vagy azt tegye meg neki a másik, és hogy miben változzon meg. Követeli, hogy csakis az 
ő útmutatása szerint tegye a dolgokat, vagy szervezzen meg valamit. Ez rossz taktika. 
Igazán nyomós okának kell lennie annak, hogy valamit kitartóan, eltökélten erőltessünk. 

SIKER — A siker egyik kulcsa az, hogy megtanuljuk, mikor kell visszavonulni. Mikor 
kell azt mondani: Rendben, nem csinálok ebből nagy ügyet, nem erőltetem tovább. Mert 
számtalan dolog van, ami nem ér annyit, hogy nagy ügyet kerítsünk belőle. Nemegyszer 
jelentéktelen vita miatt alakul ki háromnapos hidegháború a házasok között. Még a 
kemény ellenállást is megtöri a lágy szó, és a szelíd felelet elfordítja a haragot. (Péld. 
25,15) A viszálykodás azért alakul ki, mert kemények vagyunk, s nem vagyunk hajlandók 
az álláspontunkat feladni. Ragaszkodunk a jogainkhoz, nem engedünk egy adott dolog-
ban. Az ilyen eseteket az Igével kell alátámasztanunk. Amikor mozdíthatatlan vagy, erő-
szakos, és minél jobban erőlteted, annál nagyobb lesz az ék, ami eltávolít egymástól. 
Így szakadás, különválás jön létre, pusztán azért, mert erőlteted. Nem vagyunk tudatla-
nok az ellenség eszközeit illetően. Vannak időszakok, amikor érzékeljük a feszültséget, 
a viszálykodás szellemét. A szeretet elfedezi a bűnök sokaságát is. (1Pét. 4,8) 

BÖLCSESSÉG — Nem lehet a saját akaratodat másra rákényszeríteni. Az 50 éve házasok 
sem tudják kézrátétel által a saját tudásukat és tapasztalatukat a fiatalokba beplántálni. 
Viszont ha bölcs vagy, akkor tudsz figyelni. De ahogy növekszünk szellemben, úgy tanulunk. 
Ha a feleséged véletlenül kimossa a pénztárcádat, benne minden irattal, elkeseredik. De 
te azt feleld tréfásan: „Úgyis koszos volt már, épp ideje volt kimosni!” Ki lett mosva. És 
akkor mi van? Miért csináljak ebből nagy ügyet? Mert mi a legfontosabb? Az emberek, a jó 
kapcsolatok. Megéri-e, hogy engedjünk a viszálynak már reggel, hogy elrontsa az egész 
napunkat? Megéri? Miért nincs az embereknek annyi rálátása, hogy észrevegyék már az 
elején, és azt mondják: „Álljunk csak meg, ez rossz irányba halad! Most állítsuk meg, még 
mielőtt elhatalmasodna!” A kezdetnél kell leállítani a torzsalkodást. ���folytatás��� 
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Infó: 
www.frigyklinika.hu 
www.hazassaghete.hu 

   

Az ék  
megosztást 

eredményez
! 

Jeremiás 5,14 
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ELKÜLÖNÜLÉS 

 

„Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki [János] elszakadt tőlük… és nem ment 
velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. — Apostolok cselekedetei 15,38. 

VISZÁLY — Nézzük, hogyan is mű-
ködik az ellenség. Az ördög mindig ugyan-
úgy viselkedik, bármilyen kapcsolatról is 
van szó. Emlékezzetek Pál és Barnabás 
szolgáló csapatára! Példaképek voltak, 
az egész világ ismerte őket. Többezres 
tömegeknek prédikáltak, az Úr csodákat 
tett általuk, emberek üdvözültek, nagy 
gyülekezetek épültek. Tehát sok sikert ér-
tek már el. Pál azt javasolta Barnabás-
nak, hogy menjenek vissza oda, ahol új 
gyülekezeteket plántáltak, és nézzék meg, 

hogyan boldogulnak. (Csel. 15,36) Barnabás eltökélt volt ebben, más szóval hajthatatlan. 
Azt mondta, „vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hívatik”, aki neki az egyik rokona 
volt. (Csel. 15,37) De Pál ezt nem tartotta helyesnek. Neki az volt a véleménye, hogy nem 
jó ötlet maguk mellé venni azt, „aki elszakadt tőlük… és nem ment velük a munkára…”  

ELKÜLÖNÜLÉS — János velük volt egy korábbi hadjáraton, de csak néhány hétig 
maradt, mert elkezdett hiányozni neki az édesanyja főztje, és nem tetszett neki a helyi 
kultúra. Ezért hazament. Otthagyta őket, és ez nem rendjén való. De ez nem jelenti 
azt, hogy Pál egyszer és mindenkorra leírta volna őt, csak azt, hogy nem díjazta az 
ilyenfajta viselkedését. Ez nem zárja ki azt, hogy később ne lehetne előléptetni egy 
szolgálatban; ehhez viszont hűséget kell tanúsítania a helyi gyülekezetben. Később Pál 
meg is kérte Márkot, hogy menjen vele. Barnabás tehát hajthatatlan volt. Nem kellett 
volna így viselkednie, hiszen Márk a rokona volt. Nem szabadna előretolni a családta-
gokat a szolgálatban, mégis erőltette ezt. Végül Pál azt mondta: Tudom, hogy ő az 
unokatestvéred, de elhagyott minket az utolsó úton. Fel kell növekednie. Még nincs 
kész arra, hogy velünk jöjjön erre a munkára. Barnabás viszont hajthatatlan maradt. 
Így szólt: „Nem, Márk pedig jönni fog, én eldöntöttem!” Csakhogy ez nem egyedül 
Barnabás szolgálata volt, hanem többüké, amit figyelembe kellett volna vennie. 

MEGHASONLÁS — Pál volt a vezetője a missziós munkának, ezt mondja a Biblia. 
Barnabás jó ember volt az Írás tanúsága szerint. Nyilvánvaló, hogy ő is Isten embere, de 
megmakacsolta magát: „Imádkoztam, és Márk jönni fog!” Pál azt válaszolta erre: „Nem, 
Barnabás, nem jön! Régóta együtt vagyunk a szolgálatban, és barátok is vagyunk, de nem 
akarom, hogy Márk velünk jöjjön!” Barnabás ezzel szemben újból csak azt hajtogatta, 
hogy Márk pedig jönni fog. Mi történt itt? Barnabás erőltette ezt a Márk kérdést. Meg-
történik ez a családokban? Megtörténik ez a házasságokban? A gyerekekkel kapcsolatban, 
a számlákkal, a házzal vagy bármi mással kapcsolatban? Hogy valaki rááll egy vágányra, és 
aztán nem hajlandó tágítani. „Imádkoztam, és ez így lesz!” – halljuk. Erőlteti. Emlékez-
zünk, mit ír a Példabeszédek 17,14: „A vita kezdete olyan, mint repedés a gáton. Hagyd 
abba, mielőtt a veszekedés kitör!” Barnabás ezt eltökélte magában, hajthatatlan volt. 
Pál viszont nem tartotta ezt jónak. A meghasonlás olyan mértékű lett, hogy elszakadtak 
egymástól. (Csel. 15,39) Ember soha ne válassza szét azt, amit Isten egybeszerkesztett a 
kapcsok és kötelékek által. (Kol. 2,19) A meghasonlás jelentése: ellentmondás, ellenke-
zés, viszálykodás, több részre szakadás, összhang megszűnése. ��� folytatás��� 

ELSZAKADÁS 

 

„Meghasonlás támada azért, úgyhogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga 
mellé véve Márkot... Pál pedig Silást választván maga mellé…” — Csel. 15,39-40.  

SZAKADÁS — A szolgálótársak elszakadtak 
egymástól és különváltak az útjaik. Barnabás 
maga mellé vette Márkot, és elhajózott Cip-
rusra. Eldöntötte, hogy Pál nélkül folytatja a 
munkáját. Pál pedig Silást vitte magával. És 
az Írás melyikük munkásságát követi nyomon? 
Pálét és Silásét. Ebből meg kell, hogy értsünk 
valamit! Az Írás Pált és Silást követi nyomon. 
Ez nem azt jelenti, hogy Barnabás rossz ember 
volt, vagy, hogy nem végezték jól a munkáju-
kat, de ez a meghasonlás, szakadás, versengés 
Barnabás miatt történt, mivel ő hajthatatlan 
volt. Pál tiltakozása ellenére Barnabás azt 
mondta: „Márpedig ez így lesz!” Ezáltal olyan erős lett az ellentét, hogy szakadék támadt 
közöttük. Az ellenség nem képes ezt egyedül elérni. Valakinek meg kell nyitnia magát neki, 
megkeményítve a szívét, büszkévé és hajthatatlanná kell válnia. Így történik a házasságban 
is, ha erőszakot alkalmazol. Véghezviheted a saját akaratodat, kikényszerítheted a saját 
elképzelésedet, de ez sokba fog kerülni neked. Sokan jelentik ki, hogy bevégzik a saját út-
jaikat, de nem mérik fel, hogy az mibe kerül majd nekik. 

SZELÍDSÉG — A bölcs ember megtanulja, hogyan kell szelíden felelni. Megtanulja, 
hogy nem kell mindent egy nap alatt megérteni, kitalálni. Egy bölcs, érett ember meg-
tanulja, hogy a dolgokat talán több szempontból is meg kell vizsgálni, és biztos, hogy te 
sem látod az egész képet, ahogy a másik sem. De ne vegyük le a szemünket a lényeges 
dolgokról. Mondhatod: „Én szeretlek téged, és te is engem, és együtt maradunk. Ki 
fogjuk ezt dolgozni, munkálkodunk rajta, és nem leszünk keményfejűek.” Tudjátok, 
nem csak az a kérdés, hogy mit mondasz, hanem az is, hogy hogyan mondod. Ha a tár-
sunk így mondja: „Márpedig ezt a nyakkendőt fogod felvenni, mert a másik borzasztóan 
áll neked!” Ezt az utasító hangnemet senki nem szereti. Mi lenne, ha azt mondanád: 
„Drágám,te nem úgy látod, hogy ez a másik nyakkendő jobban illik az öltönyödhöz ?” Ez 
csupán egy kérdés. Sokkal jobban hangzik, mint az utasító hangnem. Így a másik még 
eldöntheti, hogy melyiket válassza. A feleség utasít: „Nem, és nem, ebben a nyakken-
dőben nem fogsz elmenni!” Mire a férj: „De már rajtam van, kedvesem!” Megéri eről-
tetni? Nem! „A makacs ellenkezést is megtörheted szelíd beszéddel.” (Péld. 25,15 EFO) 

ÉKEK — Egyetlen intelligens férj sem szeretné, hogy a felesége egy édesanya sze-
repét játssza vele. A feleségem nem az anyám, és én sem vagyok az ő apja. Az emberek 
olykor összekeverik ezeket a dolgokat, összezavarodnak. Inkább kérdést tegyünk fel ahe-
lyett, hogy követelőznénk. Teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat, ha kérdést te-
szünk fel ahelyett, hogy kijelentenénk: márpedig ez így lesz! Nem! Végy le a hangerőből, 
fogd vissza az indulataidat. Inkább tegyél fel egy kérdést, kezdeményezz egy beszél-
getést, ahelyett, hogy erőltetnél valamit. Hogyan kerülnek be az ékek? Valaki beeről-
teti azokat. Hogyan kerül az ék a fahasábba aprításkor? Valakinek be kell vernie, hogy 
széthasadjon. Egy külső erő kell hozzá. Ha senki nem erőlteti, senki nem nyomja az 
éket, akkor nem kerül oda soha, és a tűzifa kugli nem szakad részekre. Átvitt érte-
lemben pedig, ha nincs ék, nem jön létre az elkülönülés. — Forrás: Keith Moore 
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Az erőfitogtatás 
szakadáshoz vezet 

 


