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KERESZTÉNY HÍREK  

 

HÁZASSÁG HETE SZOLGÁLATAINK 
�Február 10. hétfő 17:00 – Marcali, Penny üzletsor  
�Február 11. kedd 17:00 – Szántód, Faluház  
�Február 12. szerda 17:00 – Ságvár, Művelődési Ház 
�Február 15. szombat 13:30 – Veszprém (zártkörű) 
�Február 16. vasárnap 15:00 – Kaposújlak, Kapos Vendégház, Deák F. u. 2. 

A Békevár Egyesület 2011. óta minden évben csatlakozott a Házasság hete mozgalomhoz. 
TTAANNUULLNNII   KKEELLLL  AA  HHÁÁZZAASSSSÁÁGGOOTT!! Infó: www.frigyklinika.hu valamint www.hazassaghete.hu 

 

MEGTÖRT BETEGSÉG — Kívánom, hogy kapjunk még mélyebb megértést arról, hogy 
a betegség megtört Jézus testével együtt. Amikor Jézus befogadta az összes fájdalmat 
és betegséget, akkor a betegség súlya nehezedett Őrá. Fel sem tudjuk fogni, hogy 
mennyi fájdalmat, mennyi szenvedést élt át, mennyi betegséget fogadott be, és hogy 
ez mit jelentett az Ő számára. De a mennyei Atyánk úgy tekint ránk, hogy mi Jézussal 
együtt ott voltunk a keresztnél. Így nyertünk megváltást az Ő megtört teste által, és az 
Ő kiontott vére által. Amikor az Ő testét megkínozták, akkor a betegség is megtört, 
mert a betegség benne volt a kereszten függő testben. Jézus győztesen támadt fel, de a 
betegség már nem! Olyan értelemben is megtört a betegség, hogy Jézus legyőzte éppen 
úgy, ahogy lefegyverezte az ördögöt, és nyilvánosan mutogatta az ellenség minden 
erejét. Velük együtt a betegséget is legyőzte. Ez a győzelem hozzánk tartozik. Meg 
tudjuk vallani azt, hogy a betegség megtört a testünkben, az életünk felett a Jézus 
nevében. Hálát adunk azért, hogy Jézus sebeivel meggyógyultunk! — Bor Ágnes 

 

SZAVAK MŰKÖDÉSBEN — � Egyik szolgálótársunk arról tett bizonyságot, hogy ő már 
eljutott a napi 200-300 hitmegvallás megtételéig. A hanghullámok erejét, mint szellemi 
fegyvert akkor vetette be, amikor a gyermeke rossz társaságba keveredett. A szavak ki-
tartó és következetes működtetése meg is hozta az eredményt! � A világ is alkalmazza 
ezt a bibliai alapelvet. Egy kínai, nem keresztény orvoscsoport a képzelőerőt, a MOST 
hitet és a szavak teremtő erejét használja a rák gyógyítására. Körbeállják a beteget, 
majd azt skandálják: Már megtörtént! A tumor pedig perceken belül eltűnik! Ha a sza-
vak ereje működik a világban, akkor a hívők miért nem használják azt szélesebb körben? 

  

DICSŐSÉGES ÉV! — A 2020. év nagyon dicsőséges lesz, mert ott is aratunk majd, 
ahol nem vetettünk! És lesz nagy öröm azokon a településeken, ahol szolgálataink 
vannak. Elmegyünk és aratunk együtt az Úrral. Hatalmas aratás lesz! Ehhez kérünk az 
Úrtól aratómunkásokat. Sok kijelentés jön az idén az Úr akaratából, és Ő azokat be is 
teljesíti. Mi is megcselekedjük azt, ami erre az évre el van rendelve számunkra. Meg 
fogjuk látni, hogy Jézus nevére minden térd meghajol, és behódol! Dicsőség Istennek! 

 

 

Házasság Hete – az elköteleződés ünnepe! 

  
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2020. február 

 

HANGVEZÉRLÉS MINDENHOL! 
 

„Ilyen az én szavam is, amelyet elküldök: nem tér vissza hozzám dolgavégezetlen, 
hanem minden tervemet megvalósítja, és célját eléri.” — Ésa. 55,11. EFO 

ELŐZMÉNYEK — A technika mai állása szerint már a han-
gunkkal is képesek vagyunk működésbe hozni bizonyos esz-
közöket. Ennek bibliai gyökerei vannak! Isten a teremtés-
kor a hittel kimondott szavát használta, és mindaz előállt, 
amit Ő eltervezett, majd ki is mondott. (1Móz. 1.) Jóbnak 
is volt megértése ezzel kapcsolatban, mert azt mondta: Ha 
döntést hozol, és kimondod, az meg fog történni. (Jób 
22,28) Ésaiás próféta is ennek a világosságában járt, ami-
kor azt mondta: a megvallott Ige megcselekszi, amit aka-
runk. (Ésa. 55,11) Az Úr Jézus ugyancsak hasonlóra utalt: 
Aki a szívében nem kételkedik, meglesz neki, amit mon-
dott! (Márk 11,23) Hatalmas ígéret ez a hívő ember számá-
ra! Mivel Isten a saját képére teremtett minket, ezért mi is képesek vagyunk a kimon-
dott szavainkkal „teremteni”, azaz valóságba szólítani a vágyott dolgokat. 

GYAKORLATBAN — Norvel Hayes bibliaiskolai tanító felismerte a hangvezérlés tit-
kát, és azt eredményesen használta is. Neki 16 sikeres vállalkozása volt, míg más egy-
gyel is küszködött. Ő ugyanis megvallotta, hogy nincs rosszul működő vállalkozása! � Egy-
szer felment a hegycsúcson levő szállodájához, és szólt hozzá: Nem lehet, hogy pang-
jon ez a hotel! Az emberek holtszezonban is szeretnek itt pihenni, és bejönnek ide! 
Ha a vállalkozók ismernék ezt az alapelvet, és működtetnék is, akkor minden olajozot-
tan menne. � Amikor lánya testén 47 kifakadó seb keletkezett, elkezdett érte imád-
kozni, de az 3 évig eredménytelen volt. Majd az Úr megtanította őt a Máté 21,21 alap-
elvére: A lányod testén levő tünet egy ‘hegy’ az életedben. Beszélj hozzá! Mondd ki, 
hogy mi történjen! Ha az én nevemben elátkozod azokat a sebeket, akkor elpusztulnak, 
mint a fügefa Jézus idejében. Nincs más választásuk, ki fognak száradni, ha hiszel, és 
nem kételkedsz! És körülbelül 40 nap múlva valóságba is jött a gyógyulás. � Amikor meg-
fájdult a szolgáló lába, két mankóval tudott csak járni. Naponta legalább hatszázszor 
szólt a testéhez: Már megparancsoltam neked, hogy tökéletes légy! Ezért engedel-
meskedned kell a Jézus nevére! Jóformán 2 percenként működtette a hangvezérlést. 
Hat hónap után megnyilvánult a gyógyulása. Még 90 éves korában is tökéletesen járt. 

ALKALMAZD! — Újjászületett hívőként a rendelkezésünkre áll egy hatalmas esz-
köz, a hangvezérlés! Az angyalok arra várnak, hogy elhangozzék a szánkból az Ige, és 
ők megcselekedhessék. (Zsolt. 103,20) Amikor az élő Igét valljuk meg, a képzelőe-
rőnkkel látnunk kellene, hogy a szánkból egy tüzes kard csap ki, ami levágja a nem Is-
tentől származó dolgokat. (Jer. 23,29) A Biblia ugyanis kétélű kardnak nevezi Isten 
Igéjét. (Zsid. 4,12) Isten mindent hangvezérlés által teremtett. Használd te is minél 
gyakrabban a szavaid teremtő erejét, hogy hatni tudj a környezetedre, az életedre, a 
sejtjeidre, a kapcsolataidra. A sikert a megvallás gyakorisága határozza meg!    — bf —  
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HÁZASODHAT-E HÍVŐ HITETLENNEL? 
 

„Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van a megigazultságnak a 
törvénytelenséghez? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?” — 2Kor. 6,14. 

ÓVA INTÉS — Az Egyszerű fordítás így fogalmaz: 
„Testvéreim, ne engedjétek, hogy bárki a hitetlenek-
kel közös igába fogjon benneteket! Mi köze lehet 
egymáshoz két embernek, ha az egyik Istennel össz-
hangban akar élni, a másik meg áthágja Isten törvé-
nyeit? Mi köze lehet a világosságnak a sötétséghez?” 
Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! A hitetlen világ 
életmódjának utánzásától óvja a híveket ez az inte-
lem. Az a keresztény, aki a világból vesz feleségül nem 
újjászületett hölgyet, illetve megy hozzá ilyenhez, az 
egy ’másik családból‘ származóval köti össze az életét, 
olyannal, akit a sátán irányít. Ennek a döntésnek há-

rom következménye várható: a keresztény eljátssza a szabadságát, korlátozza Istennel va-
ló közösségét, és a világ megkötözöttsége alá helyezi magát. Ez nem lehet Isten akarata.  

KÖVETKEZMÉNY — Magam is találkoztam egy ilyen esettel: a gyülekezetünkben egy 
hívő lány olyan házasságba lépett, ahol a férj nem volt újjászületve, és még az új lak-
helyük közelében sem volt teljesevangéliumi gyülekezet, ezáltal szellemi szárazságba 
került. Szintén példaként lehet előttünk az a másik, újjászületett és Szent Szellemmel 
teljes asszony, akinél a szellemi ajándékok is működtek. Miután szerető férje haza-
költözött az Úrhoz, ő újra férjhez ment egy, a gyülekezethez tartozó, de nem üdvö-
zült emberhez. Annak ellenére tette ezt, hogy a lányai figyelmeztették, ezzel a lépé-
sével elvéti az Úr vezetését. Az alkoholt kedvelő új jegyese ugyan azt ígérte, hogy 
esküvő után felhagy az ivással. De természetesen ez nem így történt. Az új férje azon 
felül, hogy mélyen a pohár fenekére nézett, még tettlegesen is bántalmazta őt. Sőt, 
hűtlen lett hozzá, folyamatosan hazudott, csalt és lopott. Végül az asszony nem bírta 
tovább a szenvedést, és elhagyta a második férjét. Az érettebb nők olykor ugyanolyan 
naivak lehetnek, mint a fiatalabbak, lényegtelen, hogy mennyire szellemiek. Ez a hölgy 
hiába volt szellemi, de ebben az esetben nem hallgatott a belső hangra.  

KISODRÓDÁS — Ha nem vigyáz az ember, könnyen átkerülhet testiségbe. Ha a jö-
vendőbelid nem szakít a rossz szokásaival vagy szenvedélyével a házasságkötés előtt, 
akkor nagy valószínűséggel nem fogja feladni utána sem. Te nem fogod tudni őt meg-
változtatni, ezért jobb, ha még az esküvő előtt elfelejted őt, és egy másik, hozzád 
illő társat kérsz az Úrtól! A férjek általában úgy gondolják, hogy a feleségük ugyan-
olyan marad. A feleségek viszont úgy vélik, hogy a férjüket meg tudják változtatni. De 
mindkét felfogás téves. Ez a hívő asszony ott tévedett, hogy az újraházasodással kap-
csolatban böjtölni kezdett. De kockázatos és értelmetlen ezt tenni, amikor a Biblia 
konkrétan megadja a választ egy kérdésre. Az Írás egyértelmű: csak az Úrban háza-
sodjunk, ne legyünk hitetlennel felemás igában. Aki nem engedelmeskedik Isten Igéjé-
nek, az könynyen bajba sodorhatja magát. Imádsággal és böjtöléssel senki nem tudja 
megváltoztatni a Bibliában leírt igazságokat. Veszélyes az Igétől eltérően lépni, mert 
ezzel könnyen megnyithatod magad gonosz szellemi befolyásoknak. A hívők is elté-
veszthetik olykor Isten akaratát, ha nem engedelmeskednek az Igének. A Biblia taní-
tása szerint ez a hölgy újra házasodhatott volna, de csak újjászületett kereszténnyel! 
Így isteni békességben járhatott volna.  — bf —   Ajánló: http://hangos-konyv.atw.hu/ 

A FELEMÁS IGÁRÓL  

 

„Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalá-
nak és az ördögök asztalának részesei [egyidejűleg].” — 1Korinthus 10,21. 

VESZÉLY! — Az Írás arra szólítja fel a hívő-
ket, hogy azonos igában, hitben éljenek. (2Kor. 
6,14) Sokan nem értik ezt, mások pedig fi-
gyelmen kívül hagyják. Felemás igában lenni 
sokkal veszélyesebb, mint gondolnád. Viszont 
várni valakire, akivel megoszthatod a szellemi 
örökséget, sokkal kifizetődőbb, mint azt hiszed. 
Izrael fiai olyanokkal kötöttek házasságot, a-
kik nem ismerték és nem szolgálták Istent. Ez-
zel pedig téves irányba indultak. Az Írásban 
újra és újra megismétlődni látjuk ezt. Sámson 
többször is hitetlen nőt talált magának, ami 
végül tönkretette őt. (Bír. 14) Salamon a világ legbölcsebb embere mindaddig, amíg 
feleségei idegen istenek imádatára nem vették őt rá. (1Kir. 11) Isten ezért megpa-
rancsolta az izraelitáknak, hogy a saját hitükön belül házasodjanak. (5Móz. 7,3-4) Pál 
ugyanezt írta le Istentől ihletve. Az azonos iga alapelve nem korlát, hanem egy lét-
fontosságú elem a hívő életében, mert az a szellemi védelmét szolgálja. (2Kor. 6,16-17) 

FELEMÁS IGA — A legtöbb házasság úgy köttetik, hogy sem a férj, sem a feleség 
nem keresztények, azaz nincsenek újjászületve. Ugyanis kereszténnyé akkor válik az 
ember, amikor behívja az életébe Krisztust. Ha később az egyikük üdvösségre jut, 
felemás igában fognak tovább élni. Ez akkor áll fenn, ha a házasfelek egyikének nincs 
üdvössége. Ilyenkor egy elválasztó fal van kettejük között, mivel mindkettőjüknek 
más a szellemi ‘atyja’. A gyerekek, ha nem keresztények, általában a világ dolgait 
fogják követni az Úr ösvénye helyett. Ez mindenféle további problémát okozhat.  

KÜLÖNBSÉGEK — A házasságokban az első számú probléma a vallás. Konfliktust 
okoz az, amikor egy újjászületett hívő egy hitetlennel házasodik össze. Ezért egy hí-
vőnek sem kellene hitetlennel egybekelnie. (2Kor. 6,14) Az is problémát okozhat, ha a 
házastársak különböző felekezethez tartoznak. Komoly gondokat szülhet az, ha a taní-
tásbeli különbségekben mindegyikük makacsul ragaszkodik a saját nézetéhez, és nem 
hajlandó megérteni a társát, s összhangban élni vele. Természetesen, ha az emberek 
valóban újjászületnek, akkor a szeretet törvényében fognak járni. Az üdvösség ugyan-
is nagy változást képes hozni! Isteni fajta (agapé) szeretettel fogja szeretni a hitvesét 
az a prédikátor, akinek számára az Úr Jézus szolgálata az első helyen áll.  

ELHÍVÁS — Egyedi helyzet áll elő akkor, amikor az egyik fél felett ott van az Úr 
szolgálati elhívása. Ilyenkor feltétlenül szükséges átbeszélni a jövőt. Mert alapvető 
kérdés, hogy az elhívottnak az Úr útját illik követnie, s nem a család óhaja szerint jár-
nia. Korrekt módon járnak el azok, akik előre tisztázzák a várható helyzetet. Ha egyi-
küknek nincs is elhívása a szolgálatra, mint segítőtársnak illendő a párjával tartania a 
szolgálatban. Néhány dolog kellemetlenül érintheti a házastársat, ha nincs rá előre 
felkészítve. A szolgálathoz olykor áldozatra van szükség. Erről így ír Pál: „Szenvedd el 
velem együtt a nehézségeket, mint a Jézus Krisztus jó katonája.” (2Tim. 2,3) Ha a hi-
tetlennek kedvére van, hogy keresztény társával éljen, az rendben van. De ha a hitet-
len házasságtörést követ el, mások után szaladgál, és nem akar keresztény társával 
élni, a Krisztus nélküli számára a Biblia megengedi a válást. (1Kor. 7,12–16)   — bf — 
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