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HÁZASSÁG HETE – A harag kezelése
Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2019. 02. 11.

Pásztor: Szeretettel köszöntünk a házasság hete alkalmából. A házasság hete Angliában
kezdődött, és ma már négy kontinens 21 országa csatlakozott ehhez a rendezvénysorozathoz.
Magyarországon először 2008-ban volt ilyen rendezvény. A Békevár Egyesület 2011-től
kapcsolódott be ebbe. A házasság hete idején a házasság és a család fontosságára hívják fel a
figyelmet a tanításokkal, a rendezvényekkel. Hálákat adunk Istennek, hogy a házasság
hetének a programjain keresztül is van lehetőség az elveszetteknek újjászületni, mert ez egy
nagyon jó „mézesmadzag”.
Szeretnék egy pár sort idézni a Békevár könyvünkből: „Ha még nem vagy házas, akkor
okosan teszed, ha előre alapot veszel ebből a könyvből a leendő frigyedhez. Ha házas vagy,
akkor e tanítások által gazdagabbá teheted a házasságodat. Azok, akiket nem érint a téma,
bölcsen járnak el, ha szintén magukévá teszik a tanításokat, hogy szükség esetén áldássá
válhassanak, és tanácsot adhassanak azoknak, akik nyitottak rá.”
Igazából mindenkinek van kisebb-nagyobb családja, rokonsága, ismerősi, és baráti köre, és
mindenhol felmerül valamilyen probléma a párkapcsolatokkal. Tehát Isten szeretne használni
benneteket abban is, hogy áldássá válhassatok. Fogadjátok szeretettel a Family Magazin
különszámát, amit ebből a célból kaptatok ajándékba. Mindenki otthon majd el tudja olvasni,
továbbadni, vagy hasznosítani a benne levő dolgokat.
A mai napon két tanítást fogtok hallani. Évi először A harag kezelése címmel fog tanítani,
utána pedig én az Ékek a kapcsolatokban témában. Máris átadom a szolgálatot.
Éva: A harag kezelése
1. Szabad haragudni
Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Az Úr áldása szálljon rátok minden napon, és
köszönjük, mennyei Atyám, a baráti kapcsolatokat, a gyülekezeti kapcsolatokat, a házassági
kapcsolatokat. Jézus nevében megáldjuk ezeket és hisszük azt, hogy az evangéliumból hozott
üzenetből tudunk segíteni másoknak, és saját magunkon is tudunk segíteni, hogy jobban
tudjunk odafigyelni, amikor valami probléma felmerül két személy között. A harag
kezeléséről fogok nektek tanítani a mai napon. Ennek a tanításnak az a célja, hogy a
keresztény életünkben megtanuljuk alkalmazni az isteni fajta szeretet működését. A
mindennapjainkban pedig fel tudjuk ezt építeni. Az Ige szilárd alapját is fel tudjuk építeni az
életünkben, majd az Igéből tovább fejlődünk a szeretet útján, és azt fenn is tudjuk tartani.
Ehhez viszont Isten szeretetét kell minél mélyebben megismernünk. Jézus nekünk egy új
parancsolatot adott az Újszövetségben, ami a János evangélium 13,34-ben olvasható, így szól:
János 13,34.
34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek
titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Tehát hogy egymást szeressétek. Ez azt jelenti, hogy minden sérelmet meg kell
bocsátanunk, és nem szabad haragot tartanunk. Ugye nehéz azt is kezelni, amikor valakit
megbántanak, és haragszik a másikra. Nagyon nehéz kezelni, és nagyon nehéz megbocsátani.
Ez a legnehezebb feladat talán az emberek életében. De nézzük meg az Igét:
Kolosse 3,13. 12. 14–15.
13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a
másik ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;
12. Öltözzétek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, a
könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
14. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek
kötele.
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15. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy
Testben; és háládatosak legyetek.
A megbocsátással nemcsak a másik felet, hanem saját magunkat is felszabadítjuk, mert ha
a megbocsátás megtörténik, akkor az ember egy békességet, egy nyugalmat kap. Leesett egy
kő az ember szívéről, azaz felszabadul, és a másik fél is. A házassági, családi, gyülekezeti,
munkahelyi kapcsolatok kezelésébe beletartozik a konfliktuskezelés. Akár a szomszédi
kapcsolatba, vagy éppen a szülő–gyermek kapcsolatba. Beletartozik, mert konfliktusok,
problémák mindig vannak, amelyek során a viták sikeres megoldására kell törekedni. Az élet
minden területén találkozunk problémákkal. Még a legjobb kapcsolatokban is, és aki azt
mondja, hogy nincs problémája, az hazudik. Ez így van. Mert mindenkinek van. Mint ahogy
az Ige írja, hogy minden napnak megvan a maga baja. Mert ez is meg van írva. Ha nem
vagyunk képesek sikeresen megoldani a viszályokat, akkor az egy idő után egy elfojtott
indulatot, haragot, és érzelmi eltávolodást fog szülni. A jó és rossz kapcsolatok közötti
különbség abból adódik, hogy a problémáinkat milyen mértékben vagyunk képesek
megoldani. Az Isten segítségével meg tudjuk oldani, Ő tud abban segíteni, hogy miként
oldjuk meg ezeket a problémákat és hogyan legyünk sikeresek. Az elkövetett hibáink ellenére
a hitünkkel meg tudjuk fordítani az életünk irányát. Nézzük meg a kapcsolatokban felmerülő
problémák kezelésének különböző módját.
2. A harag kifejezése
A harag különböző formában jelentkezhet. Az egyik a folyton kitörő harag, ami megsebzi
a másikat. A másik pedig az, hogy sokan élnek a saját és társuk haragjától való félelemben. Ez
sajnos előfordul. Az Efézus 4,26-os Igéhez lapozunk.
Efézus 4,26.
26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;
Ezt az Igét szeretném kibontani nektek a továbbiakban.
Az első, amire Pál apostol tanít minket, hogy ismerjük el, hogy haragszunk. Azt írja az Ige,
hogy ám haragudjatok. Tehát szabad haragudni. Ha viszont letagadod a haragodat, attól az
még nem múlik el. El kell ismerni, hogy haragszunk valakire. Sőt, addig növekszik, amíg
pusztító és kezelhetetlen módon ki nem tör, hogyha nem ismerjük el. Haragudhatunk, de
mindjárt hozzá is kell tennünk azt, hogy tanuljuk meg jól kezelni az indulatainkat, el ne
mérgesedjen a helyzet. Mivel érző emberek vagyunk, ezért időnként haragra gerjedünk.
Ennek okai lehetnek, hogy sérelmet követtek el ellenünk, vagy még nem vagyunk eléggé
felnövekedettek a harag kezelésében, vagy megvalósíthatatlan elvárásaink vannak, és az
önzés. A rosszul működő kapcsolatokban mindig helytelenül kezelik a haragot, mert nem
ismerik Isten útját. Nem ismerik az Igét. De ha megtanulod őszintén kifejezni a haragodat,
azzal megtetted az első lépést, ami a probléma sikeres megoldásához vezet.
Pál apostol a következő lépésként arra tanít minket az előbbi Igében, hogy haragudhatunk,
de ne vétkezzünk. Azt írja, hogy ne vétkezzetek! Mert ha már haragszol, akkor el kell
határoznod, hogy megfelelő módon fogod kezelni az indulataidat. Harag esetén nem szabad
azt hangoztatnod, hogy neked van igazad. Csak azt, hogy mérges vagy. Tehát nem kell
letagadnod, hogy mérges vagy, de azt sem kell mondogatnod, hogy nekem van igazam. Nem
szabad letagadni a haragunkat, de helytelen viselkedésünk sem helyénvaló. Létfontosságú
kérdés, hogy hogyan oldjuk meg a konfliktusokat.
3. A harag feloldása
Zsoltárok 37,8.
8. Szűnj meg a haragtól, hagyd el a mérgedet; ne bosszankodj, csak rosszra vinne!
A konfliktus helyes megoldásának első lépése, hogy felismerjük, hogy haragszunk, és ezt
megengedjük a társunknak is, hasonló esetben.
A másik lépés az, hogy az eltérő vélemények hogyan csapnak össze egymással.
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A harmadik lépés pedig, hogyha haragot érzel, akkor azt rövid időn belül beszéljétek meg
egymással, mert az indulatok feloldása legtöbb esetben megbeszélést igényel. Ez bármilyen
kapcsolatra kiterjed. Meg kell tanulnunk azt, hogyan közeledjünk helyesen a másikhoz,
amikor indulat van bennünk. Addig várnunk kell ennek a tisztázásával, amíg az indulatainkat
képesek leszünk irányítani. Arról is fogok beszélni, hogy ha hirtelen visszaszólunk, az sem jó
dolog, mert az még jobban felszítja a vitát. Várnunk kell egy-két órát, míg uralkodni tudunk
az érzelmeinken, az érzéseinken, de semmi esetre se zárjuk le a napot haragosan, és nem
szabad várni napokat, heteket. Nagyon sok embertől hallom, hogy már egy hete nem beszél a
párjával, mert összevesztek. De van olyan harminc éves kapcsolat, hogy nem beszélnek
egymással. Nem jó, ha hosszú ideig nem beszélnek egymással az emberek. Nem szabad túl
sokat várni, hogy rászánja valaki magát arra, hogy mégis megbeszéli a dolgokat.
Mindenképpen még aznap kerüljön sor a konfliktus megbeszélésére.
Tehát, amit Pál tanít ebben az Igében, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon. A 27.
versben rögtön hozzá is teszi, hogy az ördögnek pedig ne adjatok helyet.
Efézus 4,27.
27. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.
Ha haraggal zárjuk le a napot, akkor lehetőséget adunk az ördögnek arra, hogy elmélyítse
bennünk a haragot, és ezzel éket ver a kapcsolatba. Már a megsebzett kapcsolatba.
Efézus 4,31.
31. Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék
közületek minden gonoszsággal együtt;
4. A feloldatlan harag
A feloldatlan harag pusztító hatású. A ma haragja még nagyon jól kezelhető. De a tegnap
haragja veszélyes, mert az már sokáig érlelődött benned, és az ördög is megkörnyékezett már.
Az ördög mestere annak, hogy megosztást, szakadásokat, és támadásokat idézzen elő. A János
8,44-et nézzük meg, mert az ördög hazug, és a hazugság atyja. Gonoszok a szándékai. Ezt
tudjuk mindannyian.
János 8,44.
44. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni.
Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne
igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
Az ördög azon munkálkodik, hogy a másik ellen fordítson, és meggyőzzön arról, hogy a
másik fél is ellened fordult. Ez az ördög támadása. A lezáratlan harag egy nyitott ajtó ehhez.
Egy jó kapcsolatban az életünk része az, hogy adott esetben szembenézzünk az
indulatainkkal, és az a fajta hozzáállás meg tudja fékezni a haragot. Ha a szívedben harag van
és úgy fekszel le, az viszont ordító oroszlánná növi ki magát. Efézus 4,32-re lapozunk, és ott
folytatja az Ige:
Efézus 4,32.
32. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak,
miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.
Indulat mindig lesz egy kapcsolatban. Legyen az baráti, családi, gyülekezeti, párkapcsolati,
bármilyen legyen, mindig lesz indulat. De a nagyságát az határozza meg, hogy hogyan vagy
képes azt kezelni.
Amit először tenned kell, hogy megengeded a magad és a társad számára is, hogy őszinték
lehessetek egymáshoz az indulatotokkal kapcsolatban.
A második pedig az, hogy még aznap megbeszélitek a problémát, és addig vártok, amíg
uralni tudjátok az érzelmeiteket, hogy ne mondjatok egymásnak semmi olyat, ami a másikat
megsértené. Úgy beszéljetek egymással, hogy mind a kettőtök szabadon tudjon beszélni a
sérelmeiről. Ez azt jelenti, hogy a másik fél is beszélhet a negatív érzéseiről úgy, hogy nem
szólunk bele, és nem vágunk vissza neki. Visszavágás nélkül beszélhet az érzéseiről.
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Határozzátok el, hogy aznap még megbeszélitek a haraggal kapcsolatos problémát, és Isten
segítségével, közös megoldást kerestek rá. Mert a békesség helyreállítás az nagyon fontos. Az
létfontosságú az életünkben.
5. Sorsdöntő percek
Efézus 4,2. Egyszerű fordítás
2. Legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el
egymást!
Most nézzük meg azt, hogy ha haragszunk, akkor milyen hangnemben beszéljünk a másik
személlyel. A kutatások azt igazolják, hogy bármilyen összetűzés is történik két ember között,
az első három perc dönti el a párbeszéd kimenetelét, hogy mi lesz belőle. További vitatkozás,
vagy szépen elsimul a dolog, és meg tudják beszélni békességben. Ha a beszélgetést nyers és
goromba stílusba kezdjük el, akkor az kezdettől fogva már kudarcra van ítélve. Ha nem
megfelelő hangnemben kezded a beszélgetést, akkor jobb, ha rögtön be is fejezed, és egy idő
múlva, amikor már lenyugodtál, újra nekifutsz, és elkezded a békességet megkeresni. A
Prédikátor 3,7-ben azt olvassuk, hogy ideje van a hallgatásnak, és ideje a szólásnak.
Prédikátor 3,7/b.
7/b. Ideje van … a hallgatásnak, és ideje a szólásnak.
Nagyon fontos, hogy vállaljuk a felelősséget minden gonosz, bántó mondatért, amit
kimondunk a vita során, és ezekért kérjünk is bocsánatot! Hogyha a hibás fél nem hajlandó
rövid időn belül megbocsátani, és folyton támad, az azt fogja eredményezni, hogy a helyzet
még jobban elmérgesedik. Ez a másikat egy védekező helyzetbe kényszeríti, mert nem látja a
vita kimenetelét. Nem tudja, hogy mit tegyen, és semmi esélye sincs, mert olyan szintű
támadást kap. Erre a helyzetre megoldás az lenne, ha a hibás fél beismerné, hogy ő hibázott,
és bocsánatot kérne. Csak ez sajnos ritkán fordul elő. Sokan eleve úgy kezdik a beszélgetést,
hogy fenyegetőznek, sértéseket vágnak a másik fejéhez.
6. Megfelelő hozzáállás
Tudjuk azt, hogy a szavaknak súlyos ereje van, és azok megmaradnak, lelki fájdalmat
okoznak a másiknak. Akik több évtizedes házasságban élnek, azok elmondhatják, hogy azért
voltak csattanók, hogy a szavaknak milyen ereje volt a másik féllel szemben. Hogy milyen
lelki fájdalmat okoztak. Ez nagyon rossz, amikor ilyet kell megélni az embernek. A Biblia azt
mondja a Példabeszédek 18,21-ben:
Példabeszédek 18,21.
21. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret
azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Azok, akik ezt a szavakban rejlő alapelvet nem értik, folyton megbántják a másikat, és így
egyre távolabb kerülnek egymástól, és boldogtalanná válnak. Azok pedig, akik értik a
szavakban rejlő hatalmat, azok felismerik, hogy óvatosnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogy
mit mondanak ki. Ennek az alapelvnek az alkalmazása a legfontosabb a probléma és a
konfliktus kezelésében. Amikor sérelem van a szívünkben, akkor egy elutasítást, egy haragot
érzünk. Ekkor mindenképpen irányítanunk kell a szavainkat. Ez az a helyzet, amikor nem
engedhetjük meg, hogy az érzelmeink irányítsanak.
Efézus 4,29.
29. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és
szükséges az építésre, hogy kegyelemet adjon a hallgatóknak.
Ahhoz, hogy sikeresen megoldjuk a helyzeteket, a szeretet és a megerősítés szavaival kell
kezdenünk a beszélgetést a társunkkal, családtagjainkkal, barátainkkal, gyülekezeti tagokkal,
és így tovább. Ha a beszélgetés kezdetén szeretettel vesszük körül a másikat, akkor ő nem érzi
magát fenyegetve. A szelíd, és megerősítő hangnem a legjobb légkört teremti ahhoz, hogy a
másik fél meghallgasson, és indulatok nélkül válaszoljon. Akkor a megoldás békességben
jöjjön elő. Meghozzák együtt a békességből a megoldást. Szelídségnek és tiszteletnek kell
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uralni a szavainkat. Ha megtanuljuk szeretettel körbevenni a másikat, és megtanuljuk
irányítani az indulatainkat, akkor sikeres és boldog életet élhetünk. Záró Igénk:
Filippi 1,9-11.
9. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban és jobban bővölködjék
ismeretben és minden megértésben;
10. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás
nélkül valók a Krisztusnak napjára;
11. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten
dicsőségére és magasztalására.

HÁZASSÁG HETE – Ékek a kapcsolatokban
Pásztor: A tanítás második fele: az Ékek a kapcsolatokban címet viseli.
1. Az egység ereje
Zsoltárok 133,1-3.
1. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben!
2. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán;
amely lefoly köntöse prémjére;
3. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert oda parancsolt áldást
az Úr és életet örökre!
Egyértelműen látható, hogy Isten oda tud küldeni áldást, ahol együtt, és egységben vannak.
Két fontos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az Úr áldásai ránk szálljanak. Együtt lenni,
és egységben lenni. Nem lehetséges áldottnak lenni, ha csak az egyik feltételt teljesítjük. Mert
nem elég együtt lenni, ha közben az emberek marakodnak, és ezzel megtörik az egységet.
Ahol az otthonokat az isteni fajta szeretet, az agapé, és az isteni békesség tölti be, az maga a
menny. Sokan vágyakoznak erre. De tudnunk kell, hogy a családok egy szellemi támadás alatt
állnak. Nemcsak a családok, hanem mindenféle egység. A párkapcsolatok, a házasság, a
gyülekezeti kapcsolatok, a munkahelyi kapcsolatok, a szent kapcsolatok. Mindaz, ami létezik.
Mert ahol együtt vannak, és egységben vannak, azok egyrészt áldottak, másrészt pedig
nagyobb imaerőt képviselnek. A család nemcsak az egyik legértékesebb ajándék, de ha
összhangban, egységben vannak, az egyik legnagyobb szellemi erőforrás. A Káldi Neovulgáta
fordításból olvasom.
5Mózes 32,30. Káldi Neovulgáta
30. Hogy is kergethetne meg egy ember ezret, szalaszthatna meg kettő tízezret?
Nemde csak úgy, hogy sziklájuk eladja őket, és az Úr kiszolgáltatja őket?
Ez az Ige a tízszeres imaerőről szól. Tehát hogyha egy ember maga imádkozik, az egy
nagy áldás. De amikor ketten együtt imádkoznak, az már az Ige szerint tízszeres erőt képvisel.
Ezen az Igén el kellett nagyon gondolkodnunk, mert egy kicsit rejtett az értelme. Az első
mondat az Isten népéről szól. Hogyan is kergethetne egy ember ezret, kettő pedig tízezret? Ez
még érthető. A második mondat pedig az ellenségről szól, csak az „őket” szót nem tudtam
azonnal értelmezni, hogy kire vonatkozik. Csak úgy, hogy Isten az ellenséget eladja, átadja, és
az Úr kiszolgáltatja az ellenséget Isten népének. Ez a második mondat értelme. Lehet, hogy
még nem fedezted fel a család egységében rejlő gigantikus erőforrásodat, de az ördög ezt
nagyon is jól ismeri. Ezért az egységet mindenhol támadja. Mindent megtesz, hogy viszályt
szítson, és éket verjen a kapcsolatokba. A célja megosztani az egységet, és romba dönteni az
otthonokat, a kapcsolatokat. Viszont amikor Isten népe összhangba kerül, más szóval
egységbe kerül, akkor ott csodák történnek. Az egyetértés olyan légkört teremt, amelyben
Isten természetfeletti ereje szabadon képes áradni. Ezért az ördög folyamatosan azzal kísért,
hogy tönkretegyük Isten áldott jelenlétét. Túl gyakran esünk áldozatul a csapdájának azért,
mert nem ismerjük fel a viszály veszélyét.
Jakab 3,16.
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16. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet
is van.
De tudnunk kell azt is, hogy az ördög addig nem képes az egység ellen áskálódni, amíg
valaki ajtót nem nyit neki. Mindkét félnek megvan a maga része az egység megőrzésében. Az
egységbe feltétlenül be kell vonni Istent, mert az szilárdabbá teszi a kapcsolatokat.
Prédikátor 4,12.
12. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas
kötél nem hamar szakad el.
Itt három személyt említ. Ez a hármas kötél három személyre utal. Férj, feleség és Isten.
De nemcsak a házasságra lehet ezt vonatkoztatni, hanem lehet egyik imatárs, másik imatárs,
és Isten. Így sokkal szilárdabban meg tudnak állni. Nagyobb erőt képviselnek, és a pusztító
mehet! Le is út, fel is út.
2. Viszály
Először is szükséges felismerni, hogy mi a különbség az erőszakos ember, és az állhatatos
ember között? Az állhatatos ember kitartó. Az erőszakos ember pedig keresztül akarja vinni a
saját akaratát. Így tudom röviden megfogalmazni. A másik, amit fel kell ismernünk, hogy mi
a különbség a panasz és a kritika között? Hasonló. A panasz rólam szól. Hogy ez nem tetszik
nekem. Ezt nem tudom elfogadni. A kritika meg a másikról szól, hogy te ezt tetted, meg azt
tetted. A kritika veszélyesebb, mint a panasz. Panasz esetén csak elmondom, hogy mit nem
tudok elfogadni, vagy mit sérelmezek. A kritikát jobb kizárni.
Példabeszédek 17,14. Egyszerű fordítás
14. A vita kezdete olyan, mint repedés a gáton. Hagyd abba, mielőtt a veszekedés kitör!
Gátszakadásról már hallottatok hírt, sőt Magyarországon is volt. A Bakonyban is átszakadt
a gát, és nem túl régen külföldön szintén volt hasonló eset. Amikor egy gát átszakad, az
mindent elvisz, bármi kerül az útjába. Hát ilyen a vita, ami veszekedéssé és viszállyá fajulhat.
Mindannyian ismerjük azt a fajta viszályt, amely a túlzott erőltetésből fakad. A hajthatatlan
ember nem hajlandó visszavonulni. Ilyenkor nyomással, préseléssel éket ver a kapcsolatukba.
Minél jobban veri az éket, annál nagyobb lesz a távolság, és ez eredményezi az elkülönülést, a
szakadást, a megosztást. Vegyünk például egy aktuális témát, ami a tűzifa hasítása. Ott van a
kugli, amit ketté kell hasítani. Mit használunk hozzá? Fejszét. A fejsze gyakorlatilag egy ék,
és minél nagyobbat csapunk a fejszével a tuskóra annál könnyebben hasad szét. Vagy, ha
netán csomós az a tuskó, akkor még ütöm a nagykalapáccsal vagy a másik fejszével. Mi lesz a
vége? Kettéhasad. Valamilyen formában engednie kell, mert az ék megteszi a hatását. Rossz
taktika a folyamatos követelőzés. Nyomós okának kell lenni annak, hogy valaki kitartóan
erőltessen valamit. Ha igei alapokon erőltet valaki valamit, akkor arra azt mondjuk, hogy
állhatatos és be akarja teljesíteni az Igét, a leírtakat. Az Ige cselekvője akar lenni. Egy bibliai
történeten keresztül nézzük meg, hogy a viszály milyen károkat képes okozni. Két személyről
szeretnék egy kicsit beszélni. Az egyik Barnabás, aki szóba fog kerülni. Jelentése: próféta. Ő
lévita származású zsidó hívő volt. Az eredeti neve József, csak az apostolok elnevezték őt
Barnabásnak. Tudni kell róla, hogy ő karolta fel Sault, akinek a munkatársa lett. A másik
pedig, a Bibliában szerepel egy János, akit Márknak hívnak, ő Barnabás unokatestvére volt. A
Kolosse 4,10-ben ezt megnézhetitek, nem olvassuk fel ezt az Igét, de ott le van írva. Ez a
Márk volt az, aki megírta a Márk evangéliumot. Nos, nézzük, hogy mi történt.
Apostolok cselekedetei 15,36–41.
36. Egynéhány nap múlva pedig monda Pál Barnabásnak: Visszatérve most, látogassuk meg a mi atyánkfiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak Igéjét, hogyan
vannak.
37. És Barnabás azt tanácsolá, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hívatik.
38. Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és
nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt.
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39. Meghasonlás támada azért, úgyhogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga
mellé véve Márkot, elhajózék Ciprusba;
40. Pál pedig Silást választván maga mellé, elméne, az Isten kegyelmére bízatván az
atyafiaktól.
41. És eljárá Szíriát és Ciliciát, erősítve a gyülekezeteket.
Az ördög mindig ugyanolyan módon rombolja a kapcsolatokat. Viszályt szít, amivel éket
ver az egységbe. Pál és Barnabás csapata példakép volt az akkori világ előtt. Tömegeknek
prédikáltak, az Úr csodákat tett rajtuk keresztül, emberek sokasága született újjá és nagy
gyülekezetek épültek fel. Pál egyszer azt javasolta Barnabásnak, hogy menjenek vissza oda,
ahol új gyülekezeteket plántáltak, és nézzék meg, hogyan működnek. Hogyan lehet esetleg
nekik segíteni? Barnabás ragaszkodott ahhoz, hogy vigyék magukkal Jánost, akit Márknak
hívnak. Pál ezt nem helyeselte, mert Márk előzőleg elhagyta őket. Nem rendjén való, hogy ok
nélkül elkülönült tőlük. Ez egy fajta szellemi hűtlenség. Ez nem jelenti azt, hogy Pál leírta
volna Barnabást, csak azt, hogy nem díjazta ezt a viselkedést. Ez nem zárja ki azt, hogy egy
következő esetben ne lehetne az ilyen hozzáállású embert újra bevonni a szolgálatba. Ehhez
viszont hűséget kell tanúsítania egy helyi gyülekezetben. Volt egy pásztor házaspár, aki
elhagyta az Egyházunkat, hogy majd ők önállóan szolgálnak. De tudjátok, hogy ha valaki nem
kapcsolódik be egy köpönyeg alá, nem sok ideig lesz kenete. Meg is szűnt a szolgálatuk.
Egyszer úgy volt, hogy beszélnek majd az elöljárónkkal és visszamennek. Az elöljárónk azt
mondta, hogy visszajöhetnek, de egyelőre csak zenei szolgálatba. Meg akarta látni a
hűségüket, a szellemiségüket, de ezt nem fogadták el. Később Pál meg is kérte Márkot, hogy
menjen vele. Tehát itt a bizonyíték arra, és ezt a 2Timótheus 4,11-ben találjátok majd meg.
Pál végül azt mondta Barabásnak: János még nincs kész arra, hogy velünk jöjjön. Neki előbb
fel kell növekednie! De Barnabás hajthatatlan maradt, megmakacsolta magát. Nem vette
figyelembe, hogy ez többjük szolgálata volt, így ék verődött közéjük. Pál és Barnabás ezen a
dolgon sokat vitatkozott, de nem tudtak megegyezni. A meghasonlás olyan mértékű lett, hogy
elszakadtak egymástól, de ember soha ne szakassza szét azt, amit Isten egybeszerkesztett.
Kolosse 2,19.
19. És nem ragaszkodván a Főhöz, akiből az egész Test, a kapcsok és kötelek által
ellátva és egybeszerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel.
Tudjuk, hogy Krisztus Teste szellemi kapcsok és szellemi kötelékek által épül fel. Ezen
belül vannak szellemi kapcsok és szolgálati kapcsok is. Elhangzott a szó, hogy meghasonlás.
A meghasonlás jelentése nagyon sokrétű: ellentmondás, ellenkezés, viszálykodás, több részre
szakadás – mint a fatuskó, amikor rácsapunk, széthasad –, összhang megszűnése, egység
szétesése, szembefordulás, ellenszegülés.
3. Szakadás
A szolgálótársak tehát elszakadtak egymástól, és útjaik különváltak. Barnabás úgy döntött,
hogy Pál nélkül folytatja az útját. Maga mellé vette Jánost, akit Márknak hívtak, és elhajóztak
Ciprusra. Pál pedig Silást vette maga mellé. Ezt követően az Apostolok cselekedetei melyikük
munkásságát követi nyomon? Csak Pálét és Silásét.
1Korinthus 14,33.
33. Mert az Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene; amiként az a
szentek minden gyülekezetében van.
Isten a békesség Istene, és Ő nem vesz részt a zűrzavarban. Ebből meg kell értenünk
valamit. Ez nem jelenti azt, hogy Barnabás rossz ember lett volna, vagy rossz lett volna a
szolgálata, de Isten nem vállal közösséget a bomlasztókkal. Az Úr az 1Korinthus 5,6-ot adta,
amit szintén majd otthon olvashattok el a kovászról. Ha egy kis kovász belekerül a tésztába,
az megkeleszti az egészet és többé nem lehet kivenni belőle. Tehát a viszályt így nem szabad
megtűrni egy közösségben, mert beivódik, mint a tésztába a kovász.
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Az előbb fölmerült az a kérdés, hogy az Apostolok cselekedetei kinek a munkásságát
követte nyomon? Pálét és Silásét. A Filippi 1,24-ben le vannak írva Pál munkatársai, és
Barnabás nincs közöttük. Itt a bizonyíték hozzá. Az ördög nem képes egyedül szakadást
elérni. Valakinek meg kell nyitnia magát az ördög számára, hogy megkeményítve a szívét
büszkévé, és hajthatatlanná váljon. Így történik ez mindenféle kapcsolatban, nemcsak a
házasságban, nemcsak a családban, hanem bármilyen kapcsolat létezik, az hasonlóképpen
működik.
Példabeszédek 25,15. Egyszerű fordítás
25. Türelemmel még a királyt is meggyőzheted, a makacs ellenkezést is megtörheted
szelíd beszéddel.
A mi fordításunk úgy mondja, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontot. Ez azt jelenti
magyarul, hogy a szelíd beszéd megtöri az ellenállást. Az erőfitogtatás senkinek sem éri meg,
mert ez nagyon sokba fog kerülni. A bölcs ember megtanulja, hogyan kell szelíden felelni, és
a dolgokat több oldalról is szükséges megvizsgálni, hogy teljes képet kapjunk. Ahogy
növekszünk szellemben, úgy tanulunk, és egyre bölcsebbek leszünk. Egy példán keresztül
szeretném bemutatni a következőt: ha például a feleségem a nadrágommal együtt kimosná a
pénztárcámat, akkor ő nagyon kétségbeesne. Két lehetőségem van: vagy méregbe gurulok és
lehordom, vagy pedig viccelődve azt mondom, hogy úgyis koszos volt, ideje volt már
kimosni. Tehát nem csinálok belőle nagy ügyet. Ez utóbbi egy bölcs hozzáállás. Egy isteni
fajta szeretetet mutató hozzáállás. Nézzük meg, hogy mit mond az 1Péter 4,8:
1Péter 4,8.
8. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti buzgó szeretetre; mert a
szeretet sok vétket elfedez.
Időben észre kellene venni, amikor rossz irányba haladunk, és már a kezdetén le kellene
állítani a torzsalkodást. Egy másik példát is mondok. Ha öltözködöm, mert megyek valahova,
és a feleségem azt mondaná utasító hangnemben, hogy márpedig ez a nyakkendő szörnyen áll
rajtad, és ezt le fogod venni, és le fogod cserélni akkor is! Ez milyen hangnem? Utasító
hangnem. Az utasító hangnemet senki nem szereti, mert az bántó. Kérdésként tálalva sokkal
barátságosabb lenne ez, és megmaradna a szabad döntési jogom, hogy lecserélem a
nyakkendőt, vagy nem cserélem le. Kérdésként így hangzana: A másik nyakkendő nem illene
jobban az öltönyödhöz? Ugye mennyivel barátságosabb így? Az utasítás helyett inkább
kérdést tegyél fel. Vagy kezdeményezz egy beszélgetést. A siker egyik kulcsa az, hogy
megtanuljuk, mikor kell visszavonulnunk. Az egység megőrzése legyen a fókuszunkban.
Filippi 2,2.
2. Teljesítsétek be az én örömömet azzal, hogy egyetértésben legyetek, ugyanazon
szeretettel viseltetvén, egy érzésben, ugyanazon indulattal lévén.
Végezetül tegyünk egy közös megvallást. Mondjátok utánam, legyetek szívesek:
Szeretetben járunk egymással. Egységben maradunk és megtaláljuk a megoldást a
problémákra, az Úr segítségével. Minden éket kivetünk, és a Jézus nevében kiárasztjuk a
Szent Szellem ragasztóját. Ámen.
Ámos 3,3.
3. Vajon járnak-é ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással?
Ahhoz, hogy egy feladatot elvégezzünk, akár a szolgálatban vagy bármilyen más területen,
meg kell egyeznünk egymással. A házastársaknak meg különösen, a családtagoknak úgyszintén. A munkahelyen, ha egy munkafolyamatot nem egy ember végez, ott is meg kell beszélni,
meg kell egyezni, hogy a munkafolyamatot milyen sorrendben végzik. Ezért van a
brigádvezető, hogy ezeket összehangolja. Nálunk pedig az Úr Jézus a legjobb szervező.
Ámen.
Hisszük, hogy áldás volt ez számotokra. Közben bejelentem, hogy megjelent a ságvári
újságunk februári száma, amiben az Ékek a kapcsolatokban tanítást olvashatjátok három
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oldalon keresztül. Alapjában véve ez Keith Moore tanítása volt. A hátoldalon van egy
házassági áldás, és egy bizonyság, ahol ez a kis kép van a lángoló karddal, ide még olvasunk
Igét, a Jeremiás 1,9-et. Írjátok fel, legyetek szívesek, és elmondom ennek a lényegét. Tehát az
Ige ereje. Itt arról van szó, hogy egy beteg ember elkezdte az Igét megvallani maga fölött,
hogy meggyógyuljon. Sokszor hullámvölgyben volt, mert jöttek a rossz gondolatok, az ördög
pumpálta az elméjébe, hogy úgyse fogsz meggyógyulni. Isten, hogy megerősítse, adott neki
egy bepillantást a szellemi világba, és a következőt látta: amikor kimondta az Igét, akkor egy
lángoló kard csapott ki a szájából, és a démonok elszaladtak. Amikor nem mondta ki az Igét,
akkor visszajöttek, és a tetőtérben próbáltak rá hatást gyakorolni. Ez a két Ige jött nekem, a
Jeremiás 1,9, ami arról szól, hogy Isten a szánkba adta az Igét.
Jeremiás 1,9.
9. És kinyújtá az Úr az Ő kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az
én Igéimet adom a te szádba!
Tehát megvallás céljára ott van az Ige a szánkban. És a másik a Jeremiás 5,14, amely arról
szól, hogy az Ige tűz a szánkban, amikor kimondjuk. Ez a hívő ezt látta szellemben. Engem ez
nagyon felbátorított, felerősített, hogy még jobban valljam meg az Igét, mert akkor az Ige,
mint egy tüzes kard megy ki a számból, és lekaszabolja az ellenséget.
Jeremiás 5,14.
14. Azért ezt mondja az Úr, a Seregeknek Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok:
Ímé, tűzzé teszem az én Igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megeméssze
őket!
Itt az ellenségről van szó, hogy amikor az Igét kimondjuk, akkor az ellenség meghátrál. Ez
a bizonyság van ide leírva, Joyce Meyertől származik, és én nagyon bezártam ezt a szívembe,
mert nagyon sokatmondó.
Még néhány gondolat van itt a házasság hetéről. A házasság hete kapcsán bejelentem, hogy
a Békevár három kötete hangoskönyv formájában is készül, és már 8-9 rész fel van töltve.
Körülbelül félórásak, és folyamatosan töltöm fel. Ez arra jó, hogy akinek nincs ideje leülni
könyvet olvasni, az föl tudja tenni a fülest, és tudja hallgatni.
Egy öröm ért ma, Hajdúböszörményből telefonált egy 69 éves házaspár. Kértek mind a
három kötetből, mert nagyon értékesnek tartják. A legfőbb értéke ezeknek a könyveknek az,
hogy legalább kétszer benne van az üdvösségima. Megtalálható az elején és a végén, de
valamikor még közben is, ha úgy adódik. Ez a legfőbb értéke. Én a házasság hetének is a
legfőbb értékét abban látom, hogy ezen keresztül is az emberek újjá tudnak születni. A
szántódi újságban jelenik meg egy cikk a házasság hetéről, meg a hangoskönyvről. Lehet,
hogy még a somogyiban is, de nem arról van szó, hogy magunkat reklámozzuk, hanem
amikor rámennek a weboldalra, akkor megkapják a lehetőséget arra, hogy befogadják Jézust a
szívükbe. Amikor én ezeket a könyveket elkezdtem készíteni az Úr indíttatására, meg a
pásztortársam kapacitálására, akkor az volt a legfőbb célom, hogy Jézust befogadják a
szívükbe, ezért van az elején és a végén üdvösségima. Dicsérjük az Urat!
Most pedig kézrátétellel fogunk szolgálni felétek.
A késleltetés szellemével kapcsolatban küldtem ki egy e-mailt, nagyon érdekes. Olvassátok
majd el. Hatalmunk van fölötte. Ott bizonyságot ír le az a szolgáló, tehát meg tudjuk kötni.
Amíg nem kötjük meg, addig jönnek az akadályok, a késleltetések.
A napokban volt egy álmom. Valamilyen nyitott járműben mentünk többen, és fönn a fán
volt egy nagy darázsfészek, amiből fél öklömnyi méretű lódarázs becsapódott közénk a
járműbe. Először az ember próbál védekezni, nehogy valami történjen, de nem támadott a
darázs. Eleinte nem értettem, hogy mit akar ez jelenteni, de aztán következő nap imádkoztam
az Igét, hogy egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jószerencsés, és ekkor ugrott be ez az
álom, hogy ez a két dolog összetartozik. Tehát ez az álom azt jelentette, hogy támadások
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lesznek, de az ellenünk készített fegyverek nem hatásosak. Ezt vegyétek magatokra is, mert itt
egy álom és egy Ige párosult. Az Úr így hozta össze.
Elimádkozzuk az „Ima a házasságért” című imádságot, azokra kiárasztva, akik a
családotokban vagy a környezetetekben vannak.
Ágnes: Ez a megvallás arról szól, hogy győztesek vagyunk. Győzteseknél is többek
vagyunk Jézus vére által. Mi vagyunk a győztesek, mert a nagyobb lakik bennünk. A bennünk
lévő Ige legyőzhetetlen. Az Ige, és az a hit, amit az Ige teremt, legyőzte a világot. Ez a
győzelem hozzánk tartozik a szövetség vére által. Hálát adunk neked, Uram, hogy felemeltél
bennünket a győzelem helyére, Jézus nevében. Ámen.
Pásztor: Hálákat adunk, Atyám, a mai napért, a mai szolgálatért, a jelenlétetekért, a nyitott
szívetekért, és hisszük, hogy ezek a tanítások sok helyre eljutnak, és áldást jelentenek majd.
Ámen.
A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el.
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus
meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a belső
embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem!
Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál
apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, a szívemet
megnyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és Szabadítóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az
örök életemet. Ámen.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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