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A HÁZASSÁG HETE PROGRAMUNK
Február 11. vasárnap 15:00 – Kaposfő, Zrínyi u. 6. www.hazassaghete.hu
Február 12. hétfő 17:30 – Ságvár, Petőfi u. 13., Általános Iskola
Február 15. csütörtök 17:00 – Mohács, Könyvtár, író-olvasó találkozó
Február 17. szombat 13:30 – Veszprém, (zártkörű)
A Békevár Egyesület nyolcadik alkalommal csatlakozik a Házasság Hete rendezvényhez.

SZERETETNYELV — A szeretetnyelv hangolja egymásra
a párokat, ami az életre szóló szeretet titka. Öt szeretetnyelv ismert: elismerő szavak, odaszentelt idő, ajándékozás, szívességek, érintés. Meg kell, ismerd a társad szeretetnyelvét, hogy azon a módon fejezhesd ki iránta a szeretetedet, amelyik az ő szeretetnyelve, mert azon tudja legjobban fogadni tőled. A szeretetnyelv megismerésében a
legjobb tanítód a párod, csak figyeljed a visszajelzéseit,
hogy az öt terület közül miket hiányol. Amikor felismertük
a társunk szeretetnyelvét, azt alkalmaznunk is kell őfelé,
mert a szeretet cselekedetekben nyilvánul meg. Mindenkinek van egy elsődleges szeretetnyelve, amihez egyes személyeknél másodlagos szeretetnyelv is társulhat. A személyes érzelmi szükségleteket az elsődleges szeretetnyelv tölti be. A szeretet egy érzelmi szükségletünk, amely biztonságérzetet, önbecsülést ad, és általa fontosnak érezzük magunkat
társunk mellett. Amikor az ember szeretettankja kezd kiürülni, vagyis a szeretet kezd
elhalványulni a kapcsolatokban, akkor a további közös útjuk döcögőssé válik. A válások
nagy száma arra vezethető vissza, hogy a házasfelek tankjából kifogyott a szeretet. Ahol
hiányzik a szeretet, ott a hibák felnagyítódnak, és az otthon könnyen csatatér, veszekedés és bántalmazás színterévé válhat. A házastársak szeretet nélkül érzéketlenül, „lakótársként” élnek egymás mellett. A szeretet hiánya gyakran a házasságon kívüli kalandozásra késztet, amely még jobban aláássa az amúgy is megrendült frigy alapjait. Újjászülethet-e a szeretet a házasságban? Igen, ami csupán csak egy döntés kérdése. Ehhez fel
kell ismerni, hogy szeretni csak a társunk szeretetnyelvén lehet. Az üzenet lényege itt
rejlik: Amikor társunk tankját megtöltjük szeretettel, akkor ő viszonozni fogja azt a
mi szeretetnyelvünkön! Ha mindkét fél érzelmi igényei ki vannak elégítve, akkor új távlatok nyílnak a házaspárok előtt. — Gary Chapman: Egymásra hangolva – Harmat Kiadó, Budapest
AZ ÜDV ÖS S ÉG I M Á JA — A Z É LE T LE G F O NT OS ABB I MÁ J A!
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 Megváltóm, 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 (bejárat a rk. templom felőli oldalon)
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 az élet lehetőségével való megáldása!
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Egy párkapcsolat nem mindig napsütéses, de két ember foghat közösen egy esernyőt azért, hogy túléljék a vihart!

KERESZTÉNY HÍREK

Éltető sodrásban!

KSZE Ságvár – ingyenes, elektronikus havilap – 2018. február

VÉDD MEG A HÁZASSÁGODAT!
„…egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a filiszteusok elől:
Akkor [Samma] megálla annak a darab földnek közepén, és megoltalmazá azt, és
megveré a filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze.” — 2Sámuel 23,11-12.
LENCSEFÖLD — Egy átlagos
nap volt Izraelben, amikor az emberek napi teendőiket végezték.
A város peremén, egy távoli mezőn egy csapat munkás takarította be a csekélyke lencsetermést.
Hirtelen árnyék vetült a lencseföldre a dombokról, ahogy több
száz filiszteus katona jelent meg
teljes fegyverzetben. Félelem ragadta meg az emberek szívét. Ők
csak egyszerű földművesek voltak,
mindössze ásókkal, kaszákkal és
egyéb földművelési eszközökkel felszerelkezve. Tudták, hogy nincs esélyük egy hivatásos hadsereggel szemben. A mezőn maradni szinte a biztos halált jelentette volna.
Úgy tekintettek a lencseföldjükre, mint egy jelentéktelen földdarabra, és belátták,
hogy nem éri meg kockáztatni életüket és testi épségüket, hogy megvédjék azt a földet. Ezért eldobták eszközeiket, és az életüket mentve elfutottak.
HADVISELÉS — A történet itt akár véget is érhetne, ha a filiszteusok legnagyobb
szerencsétlenségére nem lett volna aznap a mezőn egy ember, aki nem pusztán egy
földműves volt, hanem egy katona. Ezt a harcost Sammának hívták, aki egyike volt a
valaha élt legnagyobb vitézeknek, és ez lett élete legdicsőségesebb csatája. A harcképzetlen földművesekkel ellentétben, akik elmenekültek a mezőről, Samma megértett valamit a hadviselés szabályaiból. Talán ez a földterület nem volt több, mint
egy átlagos lencseföld, de a támadás nem véletlenszerű volt, hanem stratégiailag nagyon is megtervezett. A filiszteusok valószínű azért választották ezt a mezőt, mert
úgy gondolták, senki nem fog törődni ennek az értéktelen földdarabnak a megvédésével, és így harc nélkül bekebelezhetik. Majd ezen a földterületen kiépíthettek volna
egy erődítményt, ahonnan a jövőben támadásokat indíthattak volna Izrael népe ellen.
ELLENTÁMADÁS — Amikor jön az ellenség, hogy megtámadja az életedet, nem azzal
a területtel fogja kezdeni, ahol a legkitartóbb vagy. Ő a számodra kevésbé fontos „lencseföldedet” fogja lerohanni: amivel kapcsolatban úgy véli, hogy nem fogsz törődni a megvédésével, és
azt gondolja, hogy kompromisszumot kötsz, ami által ő egy
erődítményt fog felépíteni, hogy átvegye az uralmat az életed
felett. Biztos vagyok benne, hogy már mindenki élt át hasonlót
korábban. Vegyük például a házasságot! >>>
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„Jaj, fogjátok meg a rókákat, csípjétek el a rókakölyköket, mert pusztítják a szőlőt,
a virágzó szőlőket!” — Énekek éneke 2,15. Egyszerű fordítás (EFO)
HÁZASSÁG — Amikor egy pár összeházasodik, nagyon szerelmesek egymásba, és
végtelen időt tudnának eltölteni egymással. De néhány évvel később egy gyökeres
változás játszódik le az életükben. Sok
esetben meggyűlölik egymást, és válni akarnak. Azt kérdezed: Hogyan történhetett
ez? Elmondom, hogyan. Az egész egy „lencsefölddel” kezdődött, és lépésről lépésre
romlott el. Salamon azt írta: „Fogjátok
Egy kisróka – kis kár
meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a
de sok kisróka – már sok kár!
szőlőket elpusztítják.” (Én. 2,15) Egy kis
tiszteletlenség itt, egy kis tiszteletlenség ott, egy sértő szó, egy megbocsátatlanság
hamar felnöveszti a keserűség gyökerét, és nemsokára az ellenség sikeresen kiépít egy
erődítményt a házaspár kapcsolatában. És arról a megalkuvásos területről kiindulva
folytatni fogja a házasságuk támadását egészen addig, amíg földig nem rombolja azt.
A virágzó szőlő a viruló házasságot jelképezi, amelyet pusztítani akar az ellenség.
OLTALMAZNI — Feddhetetlennek lenni azt jelenti: figyelni a kis dolgokra, és olyan
lelkiismeretesnek lenni a kis dolgokban is, mint a nagyokban. Samma tapasztalt harcos
volt. Tudta, hogy ha megalkuszik ezen a zsebkendőnyi lencseföldön, az ellenség nemsokára betör a házába is. Keményen elkötelezett volt, hogy egy négyzetcentimétert se
engedjen át a filiszteusoknak. Ha meg tudjuk védeni életünk legkisebb, legjelentéktelenebb lencseföldjét is, akkor az ellenség egy talpalatnyi helyet sem tud megkaparintani. Ahelyett, hogy azt néznénk, milyen közel mehetünk a bűn szakadékához úgy,
hogy ne zuhanjunk le, inkább arra kell törekednünk, hogy a bűn látszatát is kerüljük.
„Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek” (1Thes. 5,22) Ahelyett, hogy azt
kérdeznénk: Milyen mértékű kompromisszum az, ami túl sok? — inkább folyamatosan arra kellene törekednünk, hogy egyre jobban hasonlítsunk Jézushoz. A gyilkosságot elítélték az ószövetség idején, de Jézus azt mondta, hogy aki gyűlöli a felebarátját, már
gyilkos az. A házasságtörés tiltott volt a mózesi törvényben, de Jézus azt mondta, már a
bujaság is paráznaság. Jézus értette, hogy a gyilkosság a gyűlölet magvaiból nő ki, mint
ahogy a házasságtörés is a bujaság (kicsapongó nemi élet) magvaiból.
GYORMIRTÁS — Ha egyszer a mag el lett ültetve, a fa teljes nagyságában nem egyszerre fog kifejlődni belőle, de már megszületett. Sokkal jobb, ha kiirtjuk a bűn magvait, még mielőtt kikelnének, annál, mint mikor már a függőségek és gonosz szenvedélyek mamutfenyőjét kell kivágni. Susanna Wesley a következő bölcs tanácsot adta fiának, az
ifjú John Wesley-nek: „Amikor megítéled az
igaz és a bűnös örömök közötti különbséget,
vedd ezt az egyszerű szabályt: Bármi, ami
gyengíti a józanságodat, rontja a lelkiismereted érzékenységét, elhomályosítja Isten
érzékelését és elveszi a szellemi dolgok
iránti éhségedet, az számodra bűn.” >>>
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Egy kapcsolat lényege nem az, hogy hányszor békültök ki, hanem az, hogy hányszor mondjátok ki kézen fogva: megoldjuk!

A KISRÓKÁK KÁRTÁTELE

FEDDHETETLENSÉG
„…legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint a csillagok…” — Filippi 2,15.
SZEPLŐTELENSÉG — Feddhetetlennek lenni
annyit jelent, mint drasztikusnak lenni a bűnnel szemben. Amikor a filiszteusok betörtek a
lencseföldre, Samma nem emelte magasra a
kezét, és nem mondta: „Ugyan már, fiúk! Nem
tudnánk ezt megbeszélni? Lássuk, hátha meg
tudunk egyezni egy kölcsönösen elfogadható
megoldásban.” Samma nem fehér zászlóval közeledett a filiszteusok elé, hanem egy megélesített ösztökével. Nem egyezkedni ment, hanem harcolni! Ha a feddhetetlenség férfijai és
asszonyai akarunk lenni, az nem fog megtörténni magától. A feddhetetlenség ádáz és eltökélt hozzáállást igényel. Ezt láthatjuk
megnyilvánulni Jób szavaiban, mikor ezt mondja: „Amíg lelkemet ki nem lehelem,
nem engedek ártatlanságomból. Megigazultságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok. Napjaim miatt nem korhol az én szívem.” (Jób 27,5-6)
KITARTÁS — Feddhetetlennek lenni annyit jelent, hogy a helyes dolgot cselekedjük
akkor is, ha ebben egyedül maradunk. Samma egymaga állt azon a mezőn. Óh,
mennyire szeretett volna vállvetve küzdeni valamelyik hatalmas bajtársával Dávid
seregéből, de azok nem voltak ott. A földművesek pedig eliszkoltak a helyszínről, és
otthagyták Sammát egyedül, még erkölcsi támogatást sem nyújtva neki. Egyedül állt
ki az ellenséggel, mégis állta a sarat. (Samma = megcsodálás, hírnév, puszta)
HŐSIESSÉG — Végül feddhetetlennek lenni azt jelenti, hogy a helyes dolgot tesszük
akkor is, ha nem lát minket senki. Samma nem azért harcolta meg ezt a csatát a filiszteusokkal, mert ünnepelt harcos akart lenni. A többi izraelita egyedül hagyta őt.
Nem úgy harcolt, mint egy gladiátor az arénában, hatalmas éljenző közönség előtt.
Mégis, több ezer évvel később még mindig beszélünk az ő dicsőséges csatájáról. Valahogy híre ment a hőstettének, és mindenki hallott arról, hogy mi történt azon a jelentéktelen lencseföldön. Jézus azt mondta: „Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne tudódnék. Annakokáért, amit a sötétségben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani; és amit fülbe súgtatok a rejtekházakban,
azt a házak tetején fogják hirdetni.” (Luk. 12,2-3) A jellem az, aki akkor vagy, amikor
senki sem figyel. Az az ember vagy valójában. — Daniel Kolenda, CfaN szolgálat

BIZONYSÁG A HÁZASSÁG ÉRTÉKÉRŐL
Amikor kézbe vettem a „Békevár” című sorozatot, azt gondoltam, hogy egy igazgyöngyöt tartok a kezemben. Nem csalódtam! Ahogy olvastam benne Isten Igéjét, úgy éreztem, hogy egy cérnára fűzöm fel a gyöngyszemeket. Boldog vagyok, mert ma már hosszú
gyöngysorom van Isten Igéiből, ami teljes mértékben meggyőzött engem arról, hogy a
házasságot csak ebben, az Istentől jövő igaz szeretetben szabad élni. Én sajnos régen elváltam, de ha akkor ismertem volna Isten Igéjét, a gonosz munkáit és a hatalmamat Krisztusban, biztos vagyok abban, hogy minden másként alakult volna. Elhatároztam, ha nekem nem adatik meg a szeretettel teljes házasság, akkor inkább élek egyedül, mint rossz
párkapcsolatban. Ebből nem engedek, nem cserélem az aranyat rézre. — Ági www.frigyklinika.hu
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