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KERESZTÉNY HÍREK  

 

ADÓ 1% — Az idén kétféle 1% 
ajánlható fel, ezért nem kell el-
dönteni, hogy civil szervezetnek 
vagy egyháznak adjuk-e. Ne hagyd 
elveszni az értékes 1%-odat!  Min-
den világi szervezet számára fon-
tos az 1%-os támogatás! A Béke-
vár Egyesület számára ez még fon-
tosabb, mert ezzel elősegítheted 
az Úr munkáját. Mi a leendő fel-
ajánlóktól kapott 1%-os támoga-
tásokat az újabb kiadványaink ké-
szítéséhez kívánjuk felhasználni, 
amivel az elveszetteket szeret-
nénk elérni! Nyomtatvány letöltés itt 

 

PRÓFÉCIA — 2020-ban és az elkövetkező években azt a korszakot fogjuk élni, ami-
kor meglátjuk Isten beavatkozását az életünkbe, a családunkba, a régiónkba és a nem-
zetünkbe. Isten igazságossága és igazságszolgáltatása még jobban láthatóvá válik, és 
felgyorsul Isten tervének kibontakozása a Földön. Ebben az időszakban rég várt prófé-
tai ígéretek teljesednek be, és sokan jelentős királysági megbízásokba, és Istentől ka-
pott elhívásuk következő szintjébe lépnek bele. A legnagyobb ajándék, és a számunkra 
elérhető legjelentősebb kulcs az Istentől kapott meghívásunk arra, hogy együttműköd-
jünk az Úrral mindabban, amit Ő a Földön fog cselekedni. Ez meghívás, és az Úr azo-
kat használja, akik alárendelik magukat Neki, és odaszánják magukat az Ő Királyságá-
nak és tervének előmozdítására. Kulcs amiatt, mivel az Istennel való együttműködés 
megnyitja az elhívásunkat, és előrelépést hoz. — Forrás: Katie Barker 

 

A HÁZASSÁG HETE 2020. RENDEZVÉNYEINK PILLANAPKÉPEI 

 
 

A Békevár Egyesület — mint a fennállása óta minden évben — az idén is csatlakozott a 
Házasság hete országos rendezvénysorozathoz. Öt helyszínen találkozhattak az érdek-
lődők a Biblia párkapcsoltokról szóló üzenetével. Ezek elérhetőek: www.frigyklinika.hu   

 

 

Áradj a Szent Szellemmel! 

  
KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2020. március 

 

RÁHANGOLÓDÁS ISTENRE 
 

„Fiam, hallgass a szavamra, gondosan figyeld, amit mondok!” — Péld. 4,20. EFO 
ELVÁRÁS — Mit gondolsz, a „nagy” szolgálók alkalmain mi-

ért történnek csodadolgok? Mert mindenki hatalmas elvárással 
megy oda, és ez az elváró hit előhozza ezeket. De a kis gyüle-
kezetekben ugyanúgy jelen kéne lenni ennek. Persze akkor, ha 
nem kívülről várnánk azt, hanem felgerjesztenénk magunkban 
ezt a vágyakozást. Ha nem fásulnánk el az évek során, ha nem 
lankadnánk el, hogy már csak a vallásosság tart minket ott. A 
megszokás. Ez olyan, mint a házasságban. Ha nem teszel azért, 
hogy ébren tartsd a tüzet, ki fog aludni. És már csak a megszo-
kás tart együtt titeket. Egy zenekar sem képes jól játszani, ha 
lehangolódott hangszereik vannak. Fel kell hangolni a hangsze-
reket! Ha csak néhány van felhangolva, már kivehető a dallam, 
de még nem jó. Minden hangszert fel kell hangolni! A hegedűs 
nem tudja felhangolni a fuvolát, a trombitás a brácsát. Minden-
ki a magáét hangolhatja fel. Ugyanarra a hangra. Erre töreked-
jünk! Az egységre. Mert oda ad áldást az Úr! (Zsolt. 133.) 

FÓKUSZÁLÁS — Mózes negyven napot töltött a hegyen Isten jelenlétében. Nem 
mondta, hogy: Ennyi ideig, Uram? De hát más dolgom is van! Építkezünk, meg kapálni 
kell, meg kell javítanom a vízcsapot is, vár a családom, és ott van a szolgálat is! Biztos 
vagyok benne, hogy számára szinte elrepült ez a negyven nap. Akik lent várták, felad-
ták. Számukra túl hosszú volt ez az idő. Lecserélték, behelyettesítették Istent valami 
mással. Mózes FENT volt, Istennel volt, csak Őrá nézett, csak Őt hallgatta, csak Őrá fi-
gyelt. Nem törődött semmi mással. Akik LENT voltak, azok adták fel. Azoknak felelt meg 
a pótlék, a helyettesítő, a hamis, a bálványborjú. Látnunk kell, mennyire fontos, hogy a 
kitartás öröme el ne hagyjon bennünket, a lámpásunkból soha ne fogyjon ki az olaj! Az 
olajra szükség van. Könnyebb feladni, egyszerűbb megoldást választani, de nem ennek 
van itt az ideje. Ha ismerős számodra a helyzet, az a tanácsom: keresd a kenet olaját! 
És az nem LENT van, hanem FENT. Magasan, a mindenható Isten szárnyai alatt. 

IMÁDÁS — Az Atya olyanokat keres imádóiul, akik Szellemben és igazságban imádják 
Őt. Amíg azon vitázunk, hogy így kell-e megkeresztelkedni, meg úgy kell-e letérdelni, 
meg amúgy kell-e dicsérni, addig nincs benne Szellem és élet. Csak hústest. Ő azt 
mondja: Gyere úgy, ahogy vagy! Hozd a szívedet, másra nincs szükség. A többit hagyd 
el, és ragaszkodj hozzám! Gyere imádni engem! A többit én megoldom! Hagyd el a hús-
test és a világ dolgait, és ragaszkodj a mennyei Atyádhoz! Az Ő szeretete formál át, ha 
megengeded. A halászok letettek mindent — csak Jézust követték! Mária félretett min-
dent - csak Jézusra figyelt! A vérfolyásos asszony nem törődött semmivel — csak Jézust 
akarta megérinteni! Pálnak nem számított a börtön, a verés — csak Jézus! Nem az éle-
tünk sokadik csomagjának vesszük fel Jézust. Az Ő életét kaptuk, azt éljük! És a gyü-
mölcsöző élet meglátszik rajtad! Mindez Tőle van, aki annyira szeret téged!  —  S. Ágnes —  Is
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A HÁZASSÁG HETE MARGÓJÁRA 
 

„Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos 
zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!” — 5Mózes 32,2. 

ÜZENET — A Házasság hetének üze-
nete mindenkinek szól — hallhattuk a 
KSZE Házasság heti üzenetében —, mert 
valamennyiünknek vannak emberi kapcso-
latai. A keresztény gyülekezetek hangsú-
lyozzák a házasság, a család, a szeretet, 
az egység fontosságát, és azt, hogy mi-
lyen nagy szükség van arra, hogy a gyü-
lekezetek erősek legyenek, mégpedig úgy, 
hogy a benne levő tagok, családok, mik-
roközösségek legyenek erősek. Ha szeret-
nél egy erős, dinamikusan fejlődő gyüle-

kezetbe járni, ebben neked is van részed. Nagyon nagy támadásnak van kitéve a há-
zasság intézménye. Az a szövetség, amelyet Isten rendelt a számunka, a házasság, illet-
ve a családi kötelék. Isten előbb teremtett családot, mint hívő közösségeket! Amikor 
egy család jól működik, akkor a házaspárok jól tudják működtetni a szellemi törvénysze-
rűségeket, s ez meg fog látszani az életükön. Isten szeretné, hogy jó házasságban éljél.   

LÁTÓKÖR — Ha még házasság előtt állsz, akkor a házasságra fel kell készülnöd. Ha 
most házasságban élsz, akkor a házasságodat jól kell megélned. Ha pedig már nem vagy 
házas, mert például özvegy, illetve elvált vagy, akkor is tudnod kell ezekről a dolgokról, 
mert vannak gyermekeid, esetleg unokáid, vagy ismerőseid, barátaid, akiket támo-
gathatsz, bátoríthatsz bölcs tanácsokkal, hogy miként éljék meg a házasságukat. Egy 
példát mondok: Mit kell tenned ahhoz, hogy egy virág elhervadjon? Semmit! Mit kell 
tenned ahhoz, hogy egy házasság egy csődtömeg legyen? Semmit! Ha nem gondozod, ak-
kor tönkre fog menni! Ez igaz minden kapcsolatra: családi, baráti, munkatársi, szellemi 
kapocsra is. A házasságban megélhető szellemi törvényeket és alapelveket alkalmazni 
lehet minden egyes emberi kapcsolatban. Bármilyen kapcsolatban vagy bárkivel, a há-
zastársi kapcsolatban működő szellemi alapelvek ugyanolyan jól tudnak működtetni min-
den emberi kapcsolatot. Erről hallanod kell, ezt meg kell látnod. — Forrás: KSZE 2020.02.09. 

SZINTKÜLÖNBSÉG — Mindenkinek más-más a látóköre. A gyermekek szűkebb látókör-
rel rendelkeznek, mint a szülők. A szülőnek ezért nem a gyermek látókörét kell követnie. 
A gyermeket a szülő arra a szélesebb látókörre emeli fel, amivel ő rendelkezik. Egy cég-
vezető sem a munkás látásmódja alapján irányít. Isten mindenki fölé helyezett egy 
olyan személyt, akinek szélesebb a látóköre, amihez ésszerű igazodni. A mondás szerint 
nem a nyúl viszi a puskát. Ugyanez a helyzet a gyülekezetben is. Vannak egyedülállók, 
akik úgy vélik, hogy nekik nincs szükségük arra, hogy a házasságról tanuljanak. Vajon ez 
milyen gondolkozás? A Biblia keményen fogalmazza meg a választ: ez természetes em-
beri szeretet, ami önző, mert csak magára gondol. Nem gondol a gyermekeire, a rokon-
ságra, az unokákra, vagy a környezetére. Ha a gyógyulást tanítják az egészségeseknek, 
akkor a párkapcsolati alapelvekre éppúgy szüksége van minden hívőnek, hogy alkal-
mazza vagy továbbadja azt. Mivel a bárányok szűkebb látókörrel rendelkeznek, mint a 
felkent pásztor, ezért nekik is vezetőre van szükségük. A pásztor egy szélesebb látókört 
ad át a nyájnak, hogy megértsék a házasság tanításának a fontosságát, ami egy alapelv. 
Csak így tudnak áldássá válni, és Isten bölcsességével tanácsot adni másoknak.  — kijelentés —    

KÉRDÉSEK A HÁZASSÁG HETÉN 

 

„Kérdezz tőlem, Jeremiás, és válaszolok neked: nagy és hozzáférhetetlen titkokat 
mutatok, amelyeket máskülönben nem tudhatsz.” — Jeremiás 33,3. EFO 

ÜDVÖSSÉG — Hogyan vezethetem üdvös-
ségre a hozzátartozóimat? Általában nem a csa-
ládtagok a megfelelő aratómunkások, ezért cél-
szerűbb, ha csak imádkoznak a szeretteik újjá-
születéséért. Nem lehet szabályt felállítani az 
üdvösségre vezetésre vonatkozóan, amely min-
denki számára működne. Bibliai útmutatás kö-
vetkezik ehhez öt lépésben. � Ismerd fel, hogy 
az Atya a Szent Szellemén keresztül vonzza ma-
gához az embereket. Amikor az Igét hallják, a 
Szent Szellem nyitja fel az illető szemét az 
elveszett voltára. (Ján. 6,44) � Imádkozz a-
zért, hogy Isten küldje el az aratómunkását a hozzátartozód útjába. (Mát. 9,38) � A 
Krisztusban kapott hatalmadat használva parancsold meg Jézus nevében, hogy hulljon 
le a sötétség leple a szeretteid szeméről, hogy meglássák Isten dicsőségét. (2Kor. 4,4) 
� Imádkozz az Ige alapján, és áraszd ki gyakran a kijelentés, bölcsesség és tisztán-
látás Szellemét a családtagjaid felett. (Ef. 1,16-20. 3,14-19) � Követeld az elveszett 
üdvösségét és szabadulását, a Jézus nevében! (Mát. 18,18. Róm. 5,17) Ezeket a lépé-
seket megtéve esélyed van arra, hogy majd a mennyben is együtt lesztek! 

SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁS — Nagyszüleink idejében miért született annyi gyermek? 
Amikor egy csecsemő születik, az Istentől van, de rajtunk keresztül. Egy törvény működ-
tetése által, amit Ő hozott működésbe. Ezek fizikai törvények, amelyeket belénk helye-
zett Isten. Annyi gyermeked lehet, amennyit szeretnél, mert ezt te szabályozod. A nemi 
életből fakadóan számtalan utód születne, ha a párok nem védekeznének. A születés-
szabályozás nem helytelen, ha az a fogantatást akadályozza meg. A fogantatás megaka-
dályozásával egyszerűen nem jön létre az új élet, ezzel szemben az abortusszal egy ép-
pen útjára induló új élet semmisül meg. Óriási különbség van a két módszer között! 
Nem áldás az, ha a kívántnál több gyermek születése aránytalanul nagy terhet ró a szü-
lőkre. Nem áldás az, ha valaki csak szűkölködve, nagy nehézségek árán tudja felnevelni 
a gyermekeit. A körülményeidhez és az anyagi helyzetedhez mérten, szabad akaratod-
nál fogva te határozhatod meg, hogy hány gyermeket tartasz ideálisnak. (1Kor. 10,23)  

A CSALÁD FEJE — Hogyan juthat közös nevezőre a házaspár? Sokan ott tévesztik el, 
hogy túlhangsúlyozzák azt, miszerint a férj feje a feleségnek. Így tévesen arra a követ-
keztetésre jutnak, hogy a feleségnek semmibe nincs beleszólása. Szélsőséges esetben a 
férj tévesen azt hiheti, hogy joga van lábtörlőként bánni a feleségével. Félremagyaráz-
hatod az Efézus 5 Igéit, és mondhatod velük azt, hogy a férjnek uralkodnia kell a fele-
ségén. De az Ige ezt nem mondja, mert ott ez áll: „férfiak, szeressétek a ti feleségete-
ket, miképpen a Krisztus is szerette a Gyülekezetet…” (Ef. 5,25) A férjnek mindenkor a 
szeretet törvényét kell alkalmaznia! Az a férj, aki nem enged beleszólást a feleségének 
semmibe, az rosszul bánik vele. Ha például autót szeretnének vásárolni, akkor meg kell 
beszélniük, hogy használtat vagy újat vegyenek-e. Végül a család hívő fejének illene dön-
tést hoznia, de előtte ki kell kérnie a felesége véleményét. Ha a férj agapé szeretetben 
jár, akkor nem hagyhatja figyelmen kívül a felesége álláspontját. Ha közösen imádkoz-
nak, és közösen figyelnek a Szent Szellem vezetésére, akkor megkapják a választ! — bf — U
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