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ELŐHANG
Mennyei útmutatás a párkapcsolatokhoz

 

 

Ha még nem vagy házas, akkor okosan teszed, ha előre alapot veszel e könyvből a leendő frigyedhez. Ha
házas vagy, akkor e tanítások által gazdagabbá teheted a házasságodat. Azok, akiket nem érint e téma, bölcsen
járnak el, ha szintén magukévá teszik e tanításokat, hogy szükség esetén áldássá válhassanak, és tanácsot
adhassanak az azt igénylőknek.

 

A házasság rendkívül értékes, és igen fontos pillére az emberi társadalomnak, mivel ez a civilizáció alapja,
a nemzet alapja. Az Egyház nem lehet jobb az azt alkotó házasságoknál és családoknál. Egy ország pedig nem
jobb a benne működő gyülekezeteknél. És ezt még tovább ragozhatnánk, de mindez a család alapjaihoz vezet
vissza.

 



MOTTÓ
Isten nélkül lehet élni, de nem érdemes!

 
Isten jó, Isten szeret és egy jó terve van veled!

 
Amennyiben bibliai eredményekre vágysz, akkor bizony a bibliai alapelvek szerint szükséges

élned!
 

„… fogságba megy népem, mivelhogy [biblia] ismeret nélkül való…” — Ésaiás 5,13
 

„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány [igei ismeret] nélkül való...” — Hóseás 4,6
 

„És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és közönséges között, és a tisztátalan és
tiszta között való különbséget ismertessék meg velük.” — Ezékiel 44,23

 
„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” — János 8,32

 
„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság.” — János 17,17

 

 



Ráhangoló
Részletek az építő visszajelzésekből:

 

Őszinte  gratulációm  a  Családi  fészek  és  mentsvár  című  könyved  megszületése  kapcsán.  Teljes
szívemből  örülök  e  könyv  létrejöttének!  Olyat  tettél,  ami  odafelvaló,  maradandó  és  örök.  Köszönöm,
áldott vagy! – Imre – 2012. 10. 15.

 

Szia!  Már  olvasom  a  könyvedet,  és  nagyon-nagyon  tetszik.  Olyan,  mintha  itt  lennél,  mintha  a  saját
szavaid  ugranának ki  a  sorokból.  Nagyon sok  embernek fog  segíteni  ez  a  könyv!  Céllal  érkezett,  ahogy
írtad:  üdvösség  és  életek  megváltozása.  Csodás,  hogy  engedelmes  voltál  az  Úr  késztetésének,  hogy
létrehozz  egy  ilyen  kiadványt.  Az  is  nagyon  jó,  hogy  nincs  túlmagyarázva,  könnyen  megértheti  még  az
átlagos ember is.  Gondolom, ez is egy fő szempont volt.  Kérem az Urat, hogy mutassa meg, hogy kinek
adjam át  olvasásra,  mert  át  fogom adni,  miután elolvastam.  Köszönöm az  Úrnak,  hogy  előjöhetett  nagy
hirtelenséggel. Nagyon jó, és hiszem, eljut oda, ahová kell. Köszönöm, áldjon meg az Úr hatalmasan! – Éva
– 2012. 10. 23.

 

Kedves  Feri!  Nagy  boldogsággal  tartom  kezemben  a  könyvet,  gyönyörű  munka!  Ízléses,
csalogató, kívánja az ember megnézni a tartalmát. Nagyon gratulálok hozzá! Köszönöm a példá-
nyokat, figyelni fogom, kinek lehet hasznára. Várom a következő áldott munkát, a Szent Szellem
vezetésével. Nagyon szép napokat kívánok, az Úr áldásával! – Gabi – 2012. 10. 28.

 

Szia! Elolvastam a könyvedet, nagyon tetszett. Fontos könyv! Volt benne olyan, ami velem is előfordult.
Például korai asszony koromban összevesztünk a férjemmel és haza akartam költözni. Anyukám meg azt
mondta, hogy nem, még lesz több ilyen is! S igaza volt. Több dologra is magamra ismertem benne. Több
minden  velünk  is  megtörtént  a  hosszú  évek  alatt.  Jövőre  30  éves  házasok  leszünk!  Tetszett  az  is,  hogy
humoros a könyv, tehát nem száraz. Benne van az egyéniséged. – Éva – 2012. 11. 15.

 

Szervusz  Feri!  Köszönöm  nektek  a  könyvet!  A  feleségem  olvassa  az  első  kötetet,  s  nagyon  sok
változást tapasztaltam az életében. A gyülekezetbe is jár azóta (5 éve nem járt rendszeresen) és a fiunkat
is hozza magával. Én ezt előtte nem tudtam elérni. Azt tudtam, hogy az Úr visszahozza a családomat arra
az útra, amelyen közösen elindultunk, csak azt nem tudtam, hogy mi módon. Nejem már a szolgálatban
is részt vállal! – Laci – 2013. 01. 26.



AJÁNLÁS
 

Ez a könyv segítségedre lesz akkor is, ha jó vagy rossz házasságban élsz, vagy esetleg ezen a
területen már kudarcot vallottál. Azonban, ha a jövőben tervezed, hogy házasságra lépj, akkor ebben
a könyvben leírt isteni alapelvek egy boldog házasság alapjait teremthetik meg számodra. Jobbá
teheti a megromlott kapcsolatokat, segít megőrizni a házasságot az isteni szeretet kötelékében, mert
Isten a legjobb házassági tanácsadó. A sátán terve az, hogy szakadásokat okozzon az élet minden
területén, így a családban is. Egyetlen eszköz ellene Isten Igéje. Ez a könyv Isten Igéjén nyugvó
igazságokat tartalmaz. Ajánlom mindenkinek!

Varga István – evangélista

 

Teljes szívemből örülök, hogy megjelent ez a sokatmondó könyv, melyet nem lehet letenni, olyan jó!
Ebben a világban szükség van útmutatásra.  Itt  értékes kulcsokat találhatsz egy megelégedett házas-
sághoz. E kiadvány feltárja, hogyan lehet gondtalanul és boldogan élni: a hívő emberben lakozó isteni
fajta szeretet képessé tesz arra, hogy győzedelmeskedj a gonosz erők felett és egy örömteli, megújult
életet élhess.

Horváthné Éva – katolikus sekrestyés

 

A  csúcsra  vezető  lépcsőn  célszerű  egyesével  haladni,  lépésről-lépésre.  A  türelmetlen,  több
lépcsőfokon  átugró  nemcsak  veszélynek  teszi  ki  magát,  hanem elveszíti  a  kihagyott  lépcsőkről  nyíló
panoráma szépségét is. Ajánlom ezen munkát mindazoknak, akik Isten Igéje, a Biblia tanítása – mint
úti  kalauz  –  vezetésével  akarják  megtalálni  a  lépcsőket,  és  útközben  is  útitársukra  figyelve  keresik
rajtuk Isten munkálkodásának fényét. Ajánlom azoknak, akik nem elvont elméletek, hanem kézzelfog-
ható – édes-keserű – esetek nyomán szeretnének a következő lépcsőfokra emelkedni. Ajánlom azoknak,
akik meg akarják ismerni minden meghódított lépcsőfok közös örömét.

A  háború  pusztításához,  lelki  és  testi  borzalmaihoz  hasonlíthatjuk  a  botlásaink  életet  károsító  és
romboló hatását. A tragédia abban rejlik, hogy mi magunk vagyunk a rombolók. Helyre tudjuk állítani a
leomlott épületet? Vagy újat kell építenünk? Ha törekszünk is az eredeti restaurálására, az akkor sem lesz
olyan,  mint  az  eredeti.  De  megteremthetünk  egy  új  harmóniát,  amikor  engedjük,  hogy  a  „Tervező”
alkosson. Mert Ő szerkesztette egybe, Általa él az egység, Övé a dicsőség. Ajánlom ezt a könyvet azoknak,
akik építeni akarnak, akik keresik a „Tervezőt”, akik elfogadják terveit, és meg akarják azokat valósítani
életükben, házasságukban.

Batizi László – református lelkész

 

A könyv folyamatában nagyon következetes felépítésű, nyelvezete könnyed, érthető, egyszerűen
elsajátítható megállapítások, amelyeket életünk útvesztőiben célszerű iránytűként használni. Több
olyan praktikus, a mindennapokba ültethető gondolatot közvetít, ami miatt megérdemli, hogy időt
töltsünk vele. Ez a kiadvány fiatalabb koromban óriási segítség lett volna a korosztályom számára is!



Mit ér a tudomány, ha azt nem tudjuk a saját életünkbe beépíteni? Sokszor  bólogatunk  helyeslően a
bölcsességeket  olvasván,  de  el  kell  gondolkodnunk  azon,  hogyan  válhat  ez  az  ismeret  az  életünk
minőségének javítására?  Ez a könyv számtalan példával próbál rávilágítani arra, mit és hogyan vétünk el a
mindennapokban.  De  itt  nem  áll  meg,  mert  minden  esetben  megoldást  is  javasol!  Szakítsuk  meg  a
rohanásunkat,  csendesedjünk  el,  és  emeljük  Istenhez  családi  életünket!  Merítsen  mindenki  magának  a
megfelelő táplálékból!

Kovács Gabriella – olvasószerkesztő

 

A  házasság  a  Szentháromság  tükörképe,  amit  a  teremtő  menynyei  Atya  ajándékozott  az  embernek.
Eredete  szent.  Szeretetnek  kell  áramolnia  a  házastársak  és  gyermekeik  között.  Ez  egyedülálló  boldog,
békés sziget; fészek, ahol a fiókák nevelkednek. Itt tanulhatnak becsületet, igazmondást, egymásért való
önfeláldozást. Az Istenhez és egymáshoz tartozás boldog élményét és a hitet, mely bearanyozza életüket.
Nehézség esetén a Szentháromság erejét  kell  hívnunk. Ő sietve megújítja,  megáldja,  felfrissíti  azt.  Isten
nélkül a házasság kudarcra van ítélve. Isten maga az élet. Ha a jelenlétében élünk, házasságunk is élni fog.
Akkor nemcsak a nemzetek maradnak fenn, hanem ez az emberiség jövőjének záloga is.

Dr. Nehéz Márta Mirjam – római katolikus író

 

 

Az isteni szeretet az által válik láthatóvá és érzékelhetővé bennünk, ahogy egymással bánunk.
Ezzel  szemben  a  társadalmunkban  nagy  hiányát  látjuk  a  helyes  problémakezelésnek.  E  könyv
kiválóan felvázolja az emberi kapcsolatok közötti problémák és konfliktusok alapvető okait és az
azokra adható válaszokat.  Ezért e könyvet nem csak házasoknak ajánlom, hanem mindazoknak,
akiknek egyértelmű és határozott bibliai válaszokra van szükségük kapcsolataik rendezésére!

Fábián Attila – Krisztus Szeretete Egyház pásztora

 



ELŐSZÓ
Segítség a könyv megértéséhez

 

Sok  jó  könyv  jelent  már  meg  a  házasság  témakörével  kapcsolatban,  de  a  legkiválóbbnak  a  Bibliát  tartom!  Ez
garantáltan  időtálló  ismeretanyag,  természetfeletti  erőt  képvisel,  és  valójában  neked  is  szükséged  van  rá.  A  Biblia
Isten végtelen szeretetéről szól, amely KRESZ könyvként útmutatást tartalmaz az élet leghosszabb utazásához is. A
Könyvek  Könyve  a  világ  legnagyszerűbb  kiadványa,  amelyből  megtanulhatod  többek  között  azt  is,  hogyan  lehet
kiválasztani a megfelelő ‘útitársat’, és hogyan lehet vele boldogan, egy sikeres, végtelen utazást tenni az élet tengerén.

Megismerkedhetsz az önzéstől mentes, isteni fajta szeretet mibenlétével, sőt az otthonodban is alkalmazhatod
azt,  ami  a  harmonikus  családi  élet  egyetlen  és  nélkülözhetetlen  kulcsa.  Erre  az  alapra  építve  már  semmi  sem
gátolhatja  a  házasságod  zavartalan  és  hosszan  tartó  boldogságát.  Te  is  megkapod  a  lehetőséget  arra,  hogy
megtapasztald az újjászületés csodáját.

A Biblia nem vallás, hanem egy szellemi mű, amely Isten ihletésére született. A Szentháromság harmadik
személye, az eredeti szövegben a Szent Szellem (egyes magyar fordításokban Szentlélek) ihletésére írták le
Isten szent emberei. Tehát úgy is tekinthetjük, hogy a Szentírás Isten Szelleme által kódolt szöveg, amit egy
halandó nem is ért meg.

Ha viszont befogadod a bensődbe a Biblia Szerzőjét, akkor az Írások értelmezéséhez megszerezheted a dekódolót,
ami már érthetővé teszi a szellemi mondanivalót. Ehhez mindössze egy tudatos döntést kell hoznod, majd behívnod a
szívedbe elsőként Jézust, utána a Szent Szellemet. A tradicionális egyházakban ezekre lenne hivatott az elsőáldozás,
bérmálás, konfirmálás szertatása.

Pál apostol egyértelműen fogalmazza meg a ‘Hiszek egy…’ imájának feltételeit: aki a szívében hiszi és szájával
megvallja a Krisztusba vetett hitét – hogy Ő győztesen feltámadt a halálból –, annak a belső embere (szelleme) egy
isteni  természetfeletti  csoda  eredményeképpen  újjászületik  és  üdvösséget,  örök  életet  nyer.  (Róm.  10,9–10)  Ezt
követően nyílik lehetőség betöltekezni a Szent Szellemmel, aki az első pünkösd óta Isten képviselője a földön.

Mindazok megtapasztalhatják az újjászületés csodáját, akik hajlandók együttműködni a Jóistennel és az Ő
Igéjével! A magasabb rendű mennyei szeretet és a bibliaértelmezés megszerzésének titka a következő két imádságban
rejlik. Mindkét esetben alapvetően fontos, hogy szívbéli hittel és hangosan mondd el.

A Biblia ettől kezdve fokozatosan megnyílik a számodra. Mivel az Újszövetségben élünk, ezért ezt a részt célszerű
hangsúlyozottabban  tanulmányoznod.  Az  újjászületéssel  kezdődik  Isten  országának  felfedezése,  ahogy  a  földi
csecsemő is beletanul a földi élet dolgaiba. Az Írások világosan mondják, hogy az újjászületéshez a Krisztusba vetett
hitedről kell hangosan bizonyságot tenned az Atyaisten előtt.

Az újjászületés egy természetfeletti csoda! (Ján. 3,7) Azért illik rá a ‘születés’ kifejezés, mert egy élettelen emberi
szellem  egy  szempillantás  alatt  élővé  válik.  Újjászületni  –  élet-halál  kérdése!  A  legnagyobb  csoda  az,  ha  valaki
befogadja az örök életet, mely által egy rendszerváltás történik az életében. Az ádámi bűnös természet helyett az isteni
természet részesévé, a Menny állampolgárává válik.

A páli Evangéliumra épülő hangos imával életed Urává teheted Jézust. Tanításai által új reményt, új életcélt
kapsz!  Az emberiség Megváltója  az  életed része kíván lenni,  hogy teljes  életet  élhess.  Ő valamennyi  lépésedet
szerető figyelemmel kíséri, és vezetni szeretne minden területen, hogy áldott és sikeres légy!

AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA — Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon imádkozom:
Hiszem,  hogy  Jézus  Istennek  Fia,  Aki  meghalt  a  bűneimért.  Hiszem,  hogy  Jézus  feltámadt  a  halálból  az  én
megigazulásomért.  Kérlek  Jézus,  legyél  az  életem  Ura,  Megváltója  és  Gyógyítója!  Kérlek,  Jézus,  költözz  a
szívembe,  és  teremts  újjá  engem!  Elfogadlak  Téged,  mint  személyes  Megváltómat,  Uramat  és  Gyógyítómat!



Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom által megváltást nyertem, és újjászülettem Krisztusban! Az Ő szent
vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)

Isten ezt követően a legszívesebben a Szent Szellemét (Lelkét) ajándékozná mindazoknak, akik szívből kérik Tőle.
(Luk.  11,13)  A  Biblia  állítja:  aki  kér,  az  kap!  Ha  Jézus  befogadásával  újjászülettél,  akkor  Isten  gyermekeként  te  is
kérheted Isten ingyen ajándékát!

IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT — Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled
a Szent Szellemet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel! Keresztelj meg a Szent Szellemmel! Köszönöm, hogy
meghallgattad az imámat, és hittel elfogadom, hogy megkereszteltél a Szent Szellemmel. Így betöltekeztem, betel-
jesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy
a  Szellem adja  a  kiejtést.  Isten  Szelleme örökké  bennem él,  velem marad  és  elvezet  minden
igazságra. Ámen. (Luk. 11,13)



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
 

E kötet  nem jöhetett  volna létre  tisztelt  elöljáróim tiszta  evangéliumi  tanítása,  a  számomra adatott
szellemi kapcsok, önkéntes segítők és szerető családom áldozatos hozzáállása nélkül. Köszönöm Istennek az ő
életüket, a mindenre kiterjedő figyelmüket és az odaadó fáradozásukat.

 

A könyv létrejöttében komoly szerepet játszottak az alább felsorolt lelkipásztorok szellemi kijelentései.
Ezek az egyedi gyöngyszemek itt rendszerezetten felhasználva és ‘hálóba’ kötve áldássá válnak a Tisztelt
Olvasó számára, mert a már rendelkezésükre álló világosságot kár lenne véka alá rejteni vagy ismételten
fohászkodni érte.

 

Hálás a szívem a következő prédikátorok szolgálatáért,  mert a Békevár című könyv elsősorban az ő
tanításaikra támaszkodik: Bill Kaiser, Gary Chapman, Jackie Mize, Jim Sanders és felesége Sandersné dr.
Kovács Erzsébet, Jimmy Evans, Keith és Phyllis Moore, Ken és Lynette Hagin, Kenneth Copeland,
Kenneth Hagin, Kenneth Hagin Jr., Linda Dillow, Lynne Hammond, Stormie Omartian

 

Köszönet illeti mindazok munkáját, akik részt vettek a KSZE gondozásában megjelent revideált  Károli Biblia
nyomtatott és online megjelenésében. Az idézett igeversek többsége a KSZE gondozásában kiadott, revideált  Károli
fordításból  származik,  amely  a   King  James  Biblia  számozását  követi.  Az  ettől  eltérők  külön  jelezve.  Online
elérhetőség: http://biblia.jezusert.com.

 

 

 

 

 

 

 



I. PÁRVÁLASZTÁS
Kezdetek

Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá
teremté őket. – 1Mózes 1,27

Isten megalkotta az embert, mégpedig azzal a fő céllal, hogy neki is legyen családja, legyen kiről
gondoskodnia,  és  legyen  kit  elhalmozni  a  szeretetével.  Teljes  ellátást  biztosítva  behelyezte  az  első
emberpárt a ‘babaszobába’, amelyet Édenkertként ismerünk. Csodálatos dolog, hogy egyedül az ember
tartozik Istennel egy osztályba. Teremtőnk az ember minden testrészét sajátosan eltervezte, és ennek
megfelelően  tökéletesen  meg  is  alkotta.  Isten  teremtményei  ezért  nem  hagyhatnák  ki  Őt  a
párkapcsolataikból, a házasságukból és a családi életükből sem. Az Úristen a Biblián keresztül intézi
szavait, útmutatásait hozzánk. A bibliai ismeret hitet épít ki a belső emberben (szívünkben), a hit al-
kalmazása pedig pozitív változásokat hoz.

A  könyvemben  felkínált  „napi  igefalatokban”  bibliai  megvilágításban  tanulmányozhatod  az  élet
legfőbb  kérdéseit,  azokat,  amelyekre  lehet,  hogy  eddig  még  nem  kaptál  megnyugtató  választ.  Ez  azt
jelenti,  hogy  e  tanítások  a  teljesevangéliumra  épülnek,  és  nem  vallásos  tanokra.  Az  élet  leghosszabb
‘utazása’  a  házasság,  amelyre  fel  kellene  készülniük  az  embereknek,  hogy  életük  végéig  sikeresek,
boldogok  és  áldottak  lehessenek.  A  boldog  házasság  receptjének  megismerésére  a  világ  is  vágyik.
Napilapokban is megfogalmazódott már az az igény, hogy tanítani kellene a családi életet.

E sorozatban nem törvények sokaságával szembesülsz – mi szabad és mi tiltott –, hanem Isten
szeretetét,  és  a  párválasztásra,  házasságra,  családra  vonatkozó  tervét  ismerheted  meg.  Ha
kiegyensúlyozott házasságra, és a szeretetteljes családi légkörre vágyakozol, akkor a bibliai alap-
elvekre szükséges építened a további életedet. A boldog és harmonikus házasság teszi életerőssé a
családot, s erre a szilárd pillérre épül az egészséges társadalom. Az erkölcsi normák ismerete és
megtartása jobbá teszi az embereket és a világot, amelyben élünk.

 

Dicsőségben lakozni

Uram, szeretem a Te házadban való lakozást, és a Te dicsőséged hajlékának helyét. – Zsoltár 26,8

 

Ahol az otthonokat az isteni (agapé) szeretet és békesség tölti be, az maga a menny. És sokan
vágyakoznak arra, hogy ilyen legyen az otthonuk. De szellemi értelemben a családok támadás alatt
állnak.  Tudod,  a  családod  nem csupán  az  egyik  legértékesebb  ajándékod,  de  ha  összhangban
vagytok, akkor az egyik legnagyobb erőforrásod  is.  (5Móz. 32,30) Lehet, hogy te ezt még nem
ismerted fel, de a sátán nagyon is jól tudja! Ezért az egységet támadja minden erejével. Minden tőle
telhetőt megtesz, hogy viszályt szítson az otthonodban.

Felgerjeszti  az  önsajnálat  és  féltékenység  érzését.  Arra  ösztökél  majd,  hogy  neheztelj,  és
keserűséget táplálj a másik iránt. És mindeközben a célja változatlan: megosztani a családodat, és
romba  dönteni  az  otthonodat.  Amikor  Isten  népe  összhangba,  egységbe  kerül,  akkor  csodák
történnek. Az egyetértésük olyan légkört teremt, amelyben Isten természetfeletti, csodatévő ereje
szabadon képes áradni!



Ezért a sátán folyamatosan azzal kísért, hogy tönkretegyük ezt az áldott légkört, elrontsuk a
dolgokat  azzal,  hogy  haragban  éljünk  egymással.  Túl  gyakran  esünk  áldozatul  a  csapdáinak
egyszerűen azért, mert nem ismerjük fel, milyen veszélyes is valójában a viszálykodás. Ha azonban
figyelmesen bepillantunk Isten Igéjébe, tisztábban láthatunk. A Jakab 3,16 igevers így szól: „ahol
irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van.”

Állítsd le a pusztítást, még mielőtt kezdetét venné! Horgonyozz le Isten Igéjénél. Kérdezd meg az
Urat az egyetértés, összhang, egység erejéről. Többé ne a saját korlátozott látószögedből tekints a
családodra, hanem úgy nézz rá, ahogy Isten látja – óriási erőforrás!

Így nem fogsz belesodródni a veszekedésbe, amikor érzelmi vihar tör be az otthonodba. Határozd
el, hogy nem engeded az ördögnek megkaparintani a családodat. Ne nyisd meg az otthonod ajtaját a
sátánnak azzal, hogy megengeded a családodban a veszekedést. Inkább imádkozz értük, támogasd
és szeresd őket, tudván, hogy sátán a leggyengébb láncszemet tudja felhasználni. Inkább békítsd
össze őket, s így élvezhetitek a Menny egy kis darabkáját a földön.

 

Őrködni az egység felett

Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár,
keresvén, kit nyeljen el: akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben… – 1Péter 5,8–9

Amíg  Isten  meg  szeretné  áldani  a  gyermekeit,  addig  az  örök  ellenség,  a  sátán  azon  munkálkodik,
hogy megfossza Isten áldásaitól az embert. Nagyon jól tudja, hogyha megbontja az egységet, akkor oda
nem jut el az égi áldás. Ezért ő két fontos köteléket igyekszik támadni: a házasság és a gyülekezet
egységét. Viszályt, szakadásokat szeretne létrehozni úgy a családban, mind a gyülekezeti Testben. De az
ördög nem képes az egység ellen áskálódni mindaddig, amíg valaki ajtót nem nyit neki.

Életünk  fontos  részévé  kell  válni  a  veszélyfelismerésnek,  mert  csak  így  leszünk  képesek  –  a
Krisztusban  kapott  hatalmunkkal  –  szilárdan  ellenállni  a  pusztítónak!  A  fel  nem  ismert  veszély  ellen
ugyanis nem lehet védekezni. Árvíz idején a gátőrök is árgus szemekkel figyelik a töltések állapotát, hogy
– a veszélyt idejében felismerve – a szükséges intézkedéseket meg tudják tenni. De a felismerés hiánya
akár katasztrófába is torkollhat.

Isten Igéje világosan megmondja, hogy a fentről kapott hatalmunkat használva ellen kell állnunk
az ördög minden gonosz munkájának! (Jak. 4,7) A házasságkötési szertartás szövegében ez általában
fellelhető, bár igei ismeret nélkül nem sokat ér. Emlékszem, hogy a mi házasságkötésünkkor is el-
hangzott: „a nap ne menjen le a haragotokkal”. (Ef. 4,26)

Szükséges, hogy idejekorán megalapozzuk magunkat Isten Igéjével, hogyha jönnek a problémák,
támadások, akkor ne legyünk felkészületlenek. Ugyanis akkor már késő elővenni a súlyzókat, amikor
a  betörő  már  a  zárral  bíbelődik.  A  hitizmainkat  még  békeidőben  ki  kell  fejlesztenünk,  hogy
győzelemben és boldogságban élhessünk.

A  napi  igefalatok  azt  a  célt  igyekeznek  szolgálni,  hogy  az  emberek  szellemi  értelemben
felnövekedhessenek,  a  gondolkodásukat  megújítsák Isten Beszéde alapján.  (Róm. 12,2)  Krisztus
Testének (Egyháznak) tagjaként neked is szellemi növekedésre van szükséged. Meggyőződésem,
hogy a gyógyulásról  és  gyarapodásról  szóló tanításokhoz közel  hasonló fontossággal  bír  a  pár-
kapcsolatokról szóló témakör is.

 



Szívügyem a szívügyek

Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy,
mint ahogy a lelked is gyarapodik. – 3János 1,2

Az utóbbi időben egyre jobban foglalkoztat a házasság, család témaköre. Kutatom az okát, miért
van ennyire a szívemen, elgondolkoztat, milyen igei tanításokban kell elmélyednem ahhoz, hogy azok
közreadása valódi segítség lehessen. És miért e sürgető belső késztetés épp e bibliai időkorszak
végén, amikor bármely pillanatban eljöhet az Úr Jézus az övéiért? Ráadásul azt is tudva, hogy a
mennyben nincs is házasság! (Luk. 20,34–36)

Minderről faggattam az Urat, s az általa nyújtott válaszból számomra egyértelművé vált, hogy a
házassággal kapcsolatos tanítások két fő síkon mozognak: érintik annak fizikai és szellemi részét is.
A döntő fontosságú célkitűzések, elvárások az alábbiakban fogalmazhatók meg:

Fizikai  síkon a házasság célja:  már itt  a földön boldogok legyenek  az emberek; a test és a
házaságy szeplőtelen legyen. Szellemi síkon az alábbiak valósulhatnak meg a házaspárok életében: A
házasság  igei  gyógyírját  keresők  lehetőséget  kapnak  az  újjászületésre;  az  Evangélium üzenete
szabadulást hoz a családokban.

Mindehhez  párosul  még,  hogy:  Krisztus  gyülekezeti  Teste  (a  globális  Egyház)  mindinkább
szeplőtelenné válik; a házaspárok élvezhetik az áldások teljességét; birtokolják továbbá a házasság
egységének gigantikus erejét; a házassággal kapcsolatos igék megcselekedése elősegíti a Szellem
kiáradását; az Istennek való alávetettség gyakorlása által nagyobb hatalommal bírnak a hívők az
ördög munkái felett.

Az Úr Jézus minden kereszténynek feladatul adta, hogy hirdesse az Evangélium örömhírét! Az Ige
hirdetése során csodák, gyógyulások történnek. (Csel.  4,30) Az emberek szabadulást nyernek a
különféle kötésekből, szorongatásokból, szenvedélyekből. Sok helyütt a házasság is igencsak ‘gyógyí-
tásra’ szorul. Isten Igéje az igazság! (Ján. 17,17) Az igazság megismerése pedig szabaddá tesz! (Ján.
8,32)

Az Isten Igéjébe vetett hit  és annak működtetése  által az otthonokban ‘hegyként’ tornyosuló
problémák felmorzsolódnak. A házassággal kapcsolatos tanítások tanulmányozása során egyúttal
megnyílnak a szívek egymás iránt, illetve Isten iránt is. Így könnyen új életek is születhetnek. A jelen
idő-korszak  végén  ezért  ily  nagy  horderejű  és  hangsúlyos  terület  a  párkapcsolatok,  házasság
kérdésköre!

 

A ‘házasságtan’ fontossága

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, üdvösséget hirdet,
aki ezt mondja Sionnak [a Gyülekezetnek]: Uralkodik a te Istened! – Ésaiás 52,7

Isten csak azt tudja megpecsételni, ami az Ő terve szerint való! Isten csak azt tudja megáldani, ami
az Övével azonos elvekre épül! Ezért a teljes, tiszta és igaz evangéliumhirdetés szerves részének kellene
lennie  a  házasság  és  a  család  témakörének  is.  (Róm.  10,15)  Ennél  fogva  jól  tesszük,  ha  figyelmezünk
arra,  milyen ‘továbbképzésben’  szeretne részesíteni  minket e téren a hitvallásunk apostola és főpapja,
Jézus. (Zsid. 3,1)

Úgy tűnik, hogy Isten szolgálói közül még nem mindenki ismerte fel a házasságtan fontosságát és
annak tanítását. Márpedig ha valaki nem tanít a tizedfizetésről és adakozásról, az ugye rosszat tesz



az emberekkel, tudniillik így kirabolja őket az áldásokból, mivel nem tanítja meg őket az isteni
gyarapodás első lépésére, a vetésre. Ez a viszonyulás egy az egyben igaz minden más igei alapelv
oktatása esetén is. Az élet különböző területeinek működtetése csak a Bibliából tanulható meg he-
lyesen.  A  keresztényeknek többek között  illene tudniuk,  hogy milyen útmutatást  ad a  Biblia  a
szeretetről,  az  életvitelről,  a  párkapcsolatról,  a  házasságról,  az  otthonról,  a  családról,  a
gyermeknevelésről.

Sajnos nincs mindenkinek kellő rálátása arra, hogy a bibliai alapokon álló frigy és család egysége
milyen óriási áldást és erőt képvisel. Egy romokban heverő kapcsolatból, házasságból hiányzik az Úr
jelenléte:

– Ahol csupán együtt, egymás mellett élnek a házastársak, de nincs közöttük egység, ott nem
lehet jelen az Úr áldása sem. (Zsolt. 133,1–3)

– Kizárt dolog, hogy a szülők a civódások közepette szellemileg növekedjenek.

– A megsebzett szívek bezárulhatnak Isten felé, és emiatt nem ‘hallanak’ Tőle. Ezért nem tudják
követni a Szent Szellem vezetését, s így útmutatás nélkül maradnak.

–  Ahol  a  házaspárok  nem  járnak  egymással  szeretetben,  a  hitük  sem  fog  működni.  A  hit  ugyanis
kizárólag a szeretet motorja által képes munkálkodni. (Gal. 5,6) Márpedig hit nélkül semmit sem tudnak
elvenni Isten ígéreteiből, gazdag áldásaiból.

Isten nem a zűrzavar  Istene,  Nála  mindig rendben  működik  minden.  (1Kor.  14,33)  Ezért  a
keresztények életében és otthonában is isteni  rendnek  kellene lennie. Ebből a szemszögből már
érthető,  hogy  miért  olyan  hangsúlyos  foglalkozni  a  házasság  kérdéseivel  a  családi  élet  és
gyermeknevelés kapcsán is. Először a házasságoknak kell rendben lennie, hogy a szülők alkalmasak
legyenek a gyermeknevelésre.

 

Napvilágra jönni

És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a
földet és hajtsátok birodalmatok alá… – 1Mózes 1,28

Az  Ige  tanulmányozását  indítsuk  a  kezdetektől,  s  nézzük  meg,  hogyan  kerültünk  a  földre.  A  Biblia
tanítása  szerint  az  ember  Isten  teremtménye,  bennünket  a  saját  képmására  hozott  létre.  Isten  nem
követett el hibát, a férfit férfinak, a nőt nőnek alkotta. Az ember földi élete azzal a pillanattal kezdődik,
amikor napvilágot lát.  Az egészségügyi intézményekben a születés időpontját jegyzik fel,  holott az élet
valójában kilenc hónappal korábban kezdődik. Az új élet keletkezése egyrészt fizikai, másrészt szellemi
síkon megy végbe. Ahhoz, hogy mély betekintést kapjunk Isten rejtett dolgaiba, vissza kell mennünk a
kezdetekhez.

Kezdjük  a  fizikai  oldallal.  Kérlek,  vedd  észre  Isten  gondoskodását  a  teremtésben:  az  élővilág
képes  állandóan  reprodukálni  önmagát.  Minden  élőlénynek  valamilyen  formában  van  magja.  A
magban pedig benne van a képesség,  hogy a saját  fajtája szerint  megsokszorozza önmagát.  Isten
áldása (kenete) ma is képessé teszi az embert arra, hogy szaporodjon és sokasodjon.

Amikor  egy magzat  megfogan,  az  valójában teremtés  a  szülők részéről.  Ugyanis  nem Isten
teremti közvetlenül a csecsemőt. Eredetileg Ádámot és Évát alkotta meg Isten. Sokan mondják, hogy
az új élet Isten ajándéka.



De ez helytelen nézet, mert egy csecsemő nem közvetlenül Istentől származó új teremtés. Amikor
egy kisbaba meg-születik, Istentől van, de rajtunk, embereken keresztül, egy törvény működtetése
által. Ezek fizikai törvények, amely képességeket Ő az emberbe helyezett.

Most  nézzük  meg  a  szellemi  oldalt.  A  következő  rész  mélyebben  elemzi  az  ember  hármas
felépítését: az ember szellem, van lelke és testben él. Az ember a szellemét Istentől kapja az Írások
szerint: az Úr „az ember kebelébe szellemet alkotott”. (Zak. 12,1)

Szilárd meggyőződésem, hogy Isten a fogantatás pillanatában helyezi az embrióba az életadó
szellemet. (Jób 33,4) A legfőbb bizonyíték erre a Jakab 2,26 igeverse: „a test halott szellem nélkül”. De
az orvostudomány is egyértelműen állítja, hogy a magzat élő lény! Ez csak úgy lehetséges, hogy már a
fogantatás pillanatában a fizikai rész egyesül a szellemi résszel.

 

Hármas felépítés

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész
valótok, szellemetek, lelketek, és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus
Krisztus eljövetelére. – 1Thessalonika 5,23

Ha már megszülettünk, akkor legyünk tisztában saját magunkkal. Az ember hármas felépítésű
szellemi lény. A testünket a szüleinktől, a szellemünket Istentől kaptuk, s e két alkotórészt a lélek
kapcsolja együvé. Az ember igazi valója a szelleme (belső embere, szíve), van lelke és testben (külső
emberben,  sátorházban)  él.  A  szellemünkkel  tartunk  kapcsolatot  a  szellemi  világgal,  egészen
pontosan Istennel, aki maga is Szellem. (Ján. 4,24) A lelkünk az értelem, érzelem és akarat területe.
A lélek területén található az elme is. A lelkünk hasonlatos a közlekedési rendőrhöz; ő hoz döntést és
ad szabad utat a szellemi dolgoknak vagy a test cselekedeteinek. (Gal. 5,16–25) A testünk – az öt
érzékszervünk segítségével – a fizikai világgal köt össze bennünket.

Fel fogja gyorsítani a szellemi növekedésedet, ha meglátod a különbséget a szellem és a lélek
között, ahogy ezt a Biblia eredeti szövege is teszi. Ezért azt javaslom, hogy olyan Bibliát használj,
amely különbséget tesz a szellem és lélek között. Amelyik Szentírás nem különbözteti meg e két
fogalmat,  ott  e  tekintetben  összemosódnak  a  dolgok.  Egy  példán  keresztül  szeretném  ezt
megmutatni:  ha  egy  családban van Gábor  és  Gabriella  nevű gyermek,  s  mindkettőjüket  ‘Gabi’
becenéven szólítják,  ugye az zavart fog okozni? Ezért oly fontos a helyes szavakat használni  a
megfelelő  helyeken.  Az  ember  is  hármas  felépítésű,  akárcsak  az  Istenség.  A  Szentháromság
személyei: Atya, Fiú és a Szent Szellem (egyes fordításokban Szentlélek).

Ahogy a gyerekek növekednek, idővel elérik a számon kérhetőség korát, azt a kort, amiben már
meg tudják különböztetni a jót a rossztól. Amikor az ifjak eljutnak a jó és a rossz megkülönböz-
tetésének  a  képességére,  akkor  válik  szükségessé,  hogy  a  szellemükben újjászülessenek.  (Akik
mentálisan  sérültek,  azok  számára  ez  az  időpont  soha  nem  jön  el,  mivel  nem  képesek  a
különbségtételre. Ők így továbbra is az Úrhoz tartoznak.) Ugyanis az ádámi bűn eredményeként a
bukott  természet az apai  vérvonalon keresztül  öröklődik.  Mivel  ez a bűn elválasztja az embert
Istentől,  azért  új  életre,  mégpedig  a  mennyei  Atyja  természetére  van  szükségük.  Az  üdvösség
elnyerésének feltétele a szellemi újjászületés.

 

Isten terve és időzítése

Mert  én  ismerem  azokat  a  gondolatokat  és  terveket,  amelyek  az  enyéim  rátok  nézve,



mondja az Úr. Jólétnek, és békességnek gondolatai és útjai, nem pedig gonosz dolgoké, […],
hogy reményt adjak nektek… — Jeremiás 29,11 (Bővített fordítás)

Mindennek rendelt ideje van. (Préd. 3,1–2) Nem a véletlen műve az, hogy mi pont ebben az
üdvtörténeti időkorszakban, s ennek is a legvégén élünk. Isten számára nem voltál meglepetés,
amikor világra jöttél, és megvolt már a terve az életeddel kapcsolatban, mielőtt még megszülettél
volna. Isten belefoglalta a tervébe azt a helyet, ahova te beleillesz, ahol gyümölcsözöl. Meg kell
értenünk, hogy Isten előre meghatározta és elrendelte, hogy hová kell mennünk, mit kell tennünk,
kikkel kell összekapcsolódnunk, mivé kell válnunk. Manapság sokat utaznak az emberek. Közben
azon tűnődnek, hogy az űrutazók vajon milyen messzire tudnak eljutni? Hát, csak olyan távolságra,
amennyire az Úr tervei azt engedik.  

A Bővített  bibliafordítás így hangzik:  „Egy eredetből,  egy közös eredetből,  egy közös vérből
teremtette az egész emberiségnek az összes nemzetségét, hogy elhelyezze őket a földnek a színén.”
(Csel. 17,26) Egy másik fordítás szerint: „Egy olyan helyet biztosítok az én népem számára, ahová
elplántálom őket, hogy legyen egy saját otthonuk, és soha többé nem zavarják őket, és a gonosz
emberek nem fogják őket többé elnyomni, ahogy azt a kezdetek kezdetén tették.” Ez azt jelenti,
hogyha az embernek az útja az Úr tetszésére van, akkor Ő még az ellenségeinket is jóakaróinkká
tudja tenni. (Péld. 16,7)

A  gyermekeinknek  sem  lenne  szabad  azt  mondanunk,  hogy  te  az  lehetsz,  ami  csak
szeretnél. Valójában fel kellene fedezniük azt, amit elrendelt Isten a számukra, mit tanuljanak, mi le-
gyen belőlük. Aki nincs a helyén, az ott nem is fogja jól érezni magát. A nagyszámú pályamódosítás
sok esetben a nem megfelelő pályaválasztás következménye. Amikor valaki Isten tervében működik,
arra  találóan azt  szokták  mondani,  hogy  ‘Isten  is  erre  teremtette  őt’.  Ugyanígy  megvan Isten
tervében a  családban betöltendő szerepünk és  helyünk is.  Amikor  a  helyeden  vagy,  az  lesz  a
békesség, a beteljesedés, a fejlődés helye a számodra.

 

Szabad akarat

Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít. –
1Korinthus 10,23

A Teremtőnk szabad akaratot adott nekünk, amivel mi élhetünk jól is és rosszul is. Bekerülhetünk
Istennek  jó,  tökéletes  és  megengedő  akaratába,  de  el  is  kerülhetjük  azt.  (Róm.  12,2)  Ezek  közül
természetesen  a  legkifizetődőbb  számunkra  Isten  tökéletes  akaratában  lenni.  Az  előző  részben
láthattuk,  hogy  Isten  egy  tervet  készített  az  életünkre  vonatkozóan.  De  élhetünk  Isten  megengedő
akaratában  úgy  is,  hogy  a  számunkra  készített  tervből  semmit  nem  valósítunk  meg.  Dönthetünk
amellett, hogy valami mást teszünk, vagy elmegyünk egy másik irányba.

Az emberek általában nem tudják,  hogy megrövidítik magukat azáltal,  hogy nincsenek Isten
tökéletes akaratában, nincsenek az eltervezett helyükön. Tudatosítanod kellene, hogy milyen komoly
és veszélyes dolog az, ha nem vagy a helyeden! Mert ha sokáig nem kerülsz be a helyedre, akkor az
sokba fog neked kerülni.  Ez az állapot ugyanis korlátozhat,  megcsonkíthat téged, elzárhatja az
áldásokat, és megrövidítheti az éveid számát is. Az életben előforduló tengernyi probléma abból adó-
dik, hogy az emberek nem a saját helyükön vannak. Menj be az Úr oltalma alá, hasonlóképpen,
ahogy a csibe bebújik a tyúkanyó szárnyai alá.

Értsd meg, kérlek,  hogy Isten nem tudja rád árasztani  az áldásainak  teljességét,  amíg nem
kerültél bele az Ő tervébe! Nem lehetsz mindaddig áldott és sikeres, amíg a saját útjaidon jársz!



Mégis az emberek milliói a saját fejük után mennek. Olyanokról van szó, akik nem találták meg, vagy
akik önkényesen elhagyták a helyüket. A honvágy is abból fakad, hogy nem az elrendelt helyén él az
illető. Érzed esetleg, hogy föl kellene ébredned, és észre kellene venned, hogy valami nincs rendben
az életedben?

Ha Jézus a te Urad, akkor nem lenne szabad döntést hoznod az Ő megkérdezése nélkül. Mert Ő a
legkiválóbb  utat  szeretné  neked  megmutatni.  Mégis,  vannak  keresztények,  akik  mérlegelés  nélkül
elhagyják  a  helyüket,  és  a  saját  kedvük  szerint  lépnek.  Emberek,  akik  úgy  váltogatják  a
munkahelyüket, a gyülekezetüket, a társaikat, a barátaikat, mint más az inget reggelente. Miért? Mert
valami újat akarnak.

Fogod-e tudni, hogy mikor vagy a megfelelő úton? Igen, fel fogod ismerni! Mert az áldások akkor
teljesednek be rajtad! Amikor te Isten akaratában működsz, akkor ott lesz az áldás! Midőn te Isten
tökéletes akaratának a kellős közepén vagy, az számodra a gyarapodás, az öröm és a védelem helye,
ahol a gonosz nem illethet téged!  

 

A gondolkodás megújítása

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által… –
Róma 12,2

Bizonyára  vannak  olyanok,  akik  már  az  első  tíz  részben  is  találtak  számukra  új  és  szokatlan
gondolatokat.  Felmerülhet  a  kérdés,  hogy  hányféle  szemszögből  lehet  vizsgálni  a  dolgokat?  Kétféle
nézőpontból: a  világ, illetve Isten  látószögéből vizsgálódhatunk. E kétféle látószög adja meg a választ az
eltérő értelmezésekre. (1Kor. 2,12–14) Ugye, mondanom sem kell, hogy a keresztények számára a legjobb
az isteni látás és gondolkodás útja.

A Bibliának sok mondanivalója van az elménkkel kapcsolatban. Isten Igéje azért adatott nekünk, hogy
kiegyenesítse  a  gondolkodásunkat!  Ő elvárja  tőlünk,  hogy a  világi  gondolkodásunkat  átállítsuk  az  Úr  Jézus
gondolkodására, ez azonban egy folyamat. Alapvetően különbséget kell tennünk vallásos és teljesevangéliumi
tanok között. Jézus is felemelte a szavát a vallásosok ellen, mert a saját rendeléseikkel hatástalanná tették
Isten Igéjének az erejét.

Jó, ha tudod: a Biblia nem egy vallás alaptana, és Jézus sem alapított egyetlen vallást sem. Isten
sehol nem mondja a Bibliában az embereknek, hogy legyenek vallásosak. Ellenben parancsolja, hogy
legyen isteni fajta hitünk! (Márk 11,22) A bibliai hit egyedül az Igéből nyerhető, és ez a boldog
családi  élet  szilárd  pillére.  Aki  a  világ  rendszere  szerint  gondolkodik,  az  nem  számíthat  jó
eredményre. Csak Jézusra tekintve, és az Ige szerint gondolkodva válhatsz sikeressé! A gondolataink
három forrása: az elménk, Isten és az ördög. A saját érdekedben minden gondolatot ellenőrizz le az
Ige tükrében! (2Kor. 10,5)

Egy  újjászületett  keresztény  első  feladata,  hogy  a  régi  világi  gondolatmintáit  elkezdje  kicserélni
Jézus  gondolataira.  Miért  fontos  ez?  Azért,  mert  a  hitünk  a  gondolkodásunk  eredménye,  és  a
szívünkben levő hit fog elhangzani az ajkunkon. S ha helytelenül gondolkodunk, helytelenül fogunk
hinni. Ha a hitünk helytelen, akkor a hitmegvallásaink is hibásak lesznek. Vedd észre az összefüggést:
gondolkodás >>> hit >>> beszéd. A szánkkal elvetett – jó és rossz – szavak pedig magok, amelyeknek
a  gyümölcsét  előbb-utóbb  enni  fogjuk.  A  téves  gondolkodás  helytelen  életmódhoz,  a  lelki  egyensúly
tartós felborulásához (pl. depresszió), és sokféle testi problémához vezethet.

 



A bibliai hit

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. – Róma 10,17

Még egy fontos alapelemet vegyünk szemügyre, mielőtt rátérnék a párkapcsolatok szerteágazó
témakörére. Ez nem más, mint a bibliai hit,  amire oly nagy szükség van a keresztény családok
mindennapi életében. Ugyanis minden a te hited szerint fog történni! Minden egyháznak az Igére
kellene  építenie  a  tanításait  és  nem a  dogmákra!  Nekünk  keresztényeknek  kizárólag  a  Biblia
tanulmányozásából származó valóságos, igei hitre van szükségünk, mert a hit szavával a hegyként
elénk tornyosuló problémákat el tudjuk mozdítani.

De hogyan lehet  hozzájutni,  honnan is  származik az isteni  fajta  hit?  A hitnek egy bizonyos
mértékét  Isten az újjászületéskor adja oda. (Róm. 12,3) Az Istentől elkülönült ember Jézus elfo-
gadásával  kereszténnyé  válik,  és  hitre  jut.  Tehát  minden  hívőnek  van  hite!  Mivel  Isten  nem
személyválogató, ez azt jelenti, hogy Ő mindenkinek egyforma mértékkel osztja. (Róm. 2,11) Ettől
kezdve a hívő ember felelőssége, hogy mit tesz a fentről kapott hittel: elsorvasztja vagy fejleszti.

Az  újjászületett  keresztények  elsődleges  feladata,  hogy  a  szellemi  táplálékukat,  Isten  Igéjét
magukhoz  vegyék.  (Mát.  4,4)  Az  Úrtól  hiába  kérnénk azt,  hogy  növelje  a  hitünket,  mert  annak  csak
egyetlen  forrása  van:  a  hit  hallásból,  az  Ige  hallgatásából  származik.  Ez  az  egyetlen  hitteremtő
forrásod! És amilyen mértékben növekszik a bibliai ismeretünk, olyan mértékben fejlődik a hitünk is.
Nem véletlenül rendelte Isten az új szövetségben a gyülekezetek alapítását és az istentiszteletek
látogatását, mert ott Isten Igéjének kell hirdettetni. (Zsid.10,25) Kérd meg az Urat, hogy mutassa meg
neked a számodra készített gyülekezeti helyet, és foglald is el azt, hogy Ő ott táplálhasson.

A hit helye a belső ember, a szív rejteke. A hit időben hullámzó, és területenként változó. Két dolgot
tehetünk  a  hitünk  növekedéséért:  Isten  Igéjével  tápláljuk,  és  gyakoroljuk,  azaz   gyakorlatban
alkalmazzuk.  Túl  sokan  tették  azt  a  hitükkel,  amit  az  a  bizonyos  ember  az  egy  talentumával:
becsomagolta,  elrejtette,  s  nem használta  fel.  (Mát.  25,25)  Isten hitet  vár  tőlünk.  Ha a  kezünkbe adja
azokat  az  eszközöket,  amelyek  által  hit  jöhet  létre,  akkor  rajtunk  múlik,  hogy  van-e  hitünk.  A
boldogságunk  érdekében  használnunk  kell  a  hitünket  az  egészség,  a  bővölködés  területén,  és  a
Krisztusban  kapott  hatalmunk,  jogaink,  kiváltságaink  gyakorlása  során  egyaránt.  A  hit  működni  fog,
amint alkalmazod!

 

A kapcsolat kezdete

Kényszerítlek  titeket,  Jeruzsálemnek  leányai,  miért  költenétek  és  miért  serkentenétek  fel  a
szerelmet, mígnem ő akarja? – Énekek éneke 8,4

Elismered, hogy Isten adja minden egyes lélegzetedet, minden egyes szívdobbanásodat? Tőle
származik az erő, amellyel nap mint nap útra kelhetünk. Ezért köszönd meg Neki mindazt, amit Tőle
kapsz. Köszönd meg a szüleidet az Úrnak, akik gondoskodása alatt felcseperedve mind nagyobb ön-
tudatra ébredtél.

A fiatalok kezdetben barátokat gyűjtenek maguk köré, serdülőkortól azonban már olyan társat
keresnek,  akivel  ‘járhatnak’.  A kapcsolatok legtöbbször testi  szinten kezdődnek és csak később
alakulnak ki  az  érzelmi  szálak.  Azzal  indul,  hogy megláttál  valami  csábítót  a  másikban.  És ez
felcsigázott téged annyira, sőt odavonzott, hogy eléggé kezdett téged érdekelni ahhoz, hogy érdek-
lődj  utána,  hogy  többet  akarj  megtudni  róla.  Keith  Moore  lelkipásztor  így  emlékszik  vissza
fiatalságára:



„Ez  történt  velünk  is.  Ahogy  figyeltem rá  az  osztályban,  okvetlenül  beszélni  akartam vele.
Igyekeztem kitalálni, hogyan tudnám ezt összehozni. Végül az egyik órán sikerült közel ülnöm hozzá.
Azután meg alibiből segítséget kértem egy feladat megoldáshoz. Elég jó jegyeim voltak, de úgy gon-
doltam, ‘segítségre’ lesz szükségem. Szükségét láttam, hogy elmenjek a lakásukra, és beszélgessünk
erről a feladatról. Aztán a következő héten is kellett trécselnünk róla, még többet. Meg azt követően
is. 

Szóval, megakadtak a szemeim valakin. Kialakult egy vonzódás, volt egy fizikai vonzalom, amit
mindketten meg akartunk tartani. Azt mondtam: ezt fenn kell tartanunk, de a házasság szövetségén
keresztül.

Azt mondhatod erre: – Ó, hát legyünk már reálisak, testvérem. Megöregszünk, események sora
történik velünk. Ott van a gyerekszülés, harminc év az íróasztal mögött, az idő múlásával testre ható
gravitáció nem kívánatos hatása. Tehát az egy örök életre való összekapcsolódás manapság nem
tűnik logikus megoldásnak.

De nem én írtam a tiszta életről szóló igeverseket. Arra viszont felhívom a figyelmeteket, hogy illik
tisztelni Isten Igéjét.”

Az igazság az, hogy minél több bizalmas információt osztasz meg a másikkal, és minél jobban
fókuszálsz rá, annál erősebbé szövődnek az érzelmi szálak. Egy másik hasonló eset így fest: „Volt egy
barátom a missziós munkában, aki egyedülálló volt. Egyszer fölhívott, és ezt mondta: Testvérem, az a
fiatal hölgy, akit láttál velem, ő nyelvet tanít nekem, én meg tanítom neki az Igét, minden nap.
Letettem a telefont és így szóltam a feleségemhez: – Igen, igen! Rövidesen megkondulnak a haran-
gok! El is jegyezték egymást hamarosan.”  

 

A tiszta élet

Az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess
mind te, mind a te magod. – 5Mózes 30,19

Egynémely gyülekezetben tanítják a tiszta életet a gyermekeknek, tinédzsereknek, felnőtteknek.
Mert az Ige szerint minden hívőnek tiszta életvitelt kell folytatni. Ez nemcsak egy program vagy egy
üzenet, hanem a tiszta élet egy hely, ahová Isten hívta el a népét. Az Úr egy erkölcsileg tiszta életre
hívja a gyermekeinket, a fiataljainkat. Azonban Isten a választás lehetőségét a kezünkbe adta.

De az emberek ezt nem mindig értik, hogy hogyan kell Istennek a szentségében járni, abban a
túlcsorduló,  bőséges életben,  amit  Jézus hozott  el  nekünk. És hogyan fog ez beteljesedni a mi
életünkben? Isten Igéjének a fényében fogjuk ezekre megkeresni a válaszokat. És meg fogsz lepődni,
mert megszentelődve – a világi normáktól elkülönülve – élni nem is olyan nehéz. Önmagában csak az
nem lesz hasznodra, ha csupán hallgatója vagy az Igének. Ez nem fogja jobbá tenni az életedet mind-
addig, amíg nem leszel cselekvője is annak!

Hogyha manapság úgy próbálsz élni, hogy azt teszed, amit a világ diktál, amiről a társadalom azt
mondja, hogy ezt vagy azt meg kell tenned, akkor nagyon nehéz lesz Isten Igéjében élned. De Ő
adott egy sokkal jobb utat számunkra, amelyen könnyedén tudunk járni. Isten Igéjében nagyon sok
helyen megtalálod azt, hogy Istennek van egy terve a számodra. A tiszta élet is az Ő terve között
szerepel.

De a józan életvitel  nem csak a gyermekek és a tinédzserek, hanem a felnőttek számára is
rendeltetett, hogy például ne váljon szenvedélyünkké az alkohol és a drog. A tiszta élet képes rendbe



hozni  mindezeket az elferdült  dolgokat,  mi  több,  magukat a kamaszokat is,  hogy szüleik bölcs
útmutatását és Isten Igéjét kövessék.

Ez a tiszta élet arról is szól, hogy a fiataljaink megtudják, hogy melyik irányba induljanak el. Sőt
ez azt is magával hozza, hogy felnőtt korukban lássák a soron következő lépést. A tiszta élet jó
irányba fogja megváltoztatni az életedet! Isten a számodra készített mesteri terve és az Ő áldásai
együtt járnak!

 

Bevonulni a nyugodalomba

Mert aki bement az Ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott… Igyekezzünk tehát bemenni
abba a nyugodalomba… – Zsidó 4,10–11

Sok dologban harcolunk és gyötrődünk, pedig Isten azt mondta nekünk, hogy be kell lépnünk a
nyugodalomba. Az izraeliták azért nem tudtak belépni az ígéret földjére, mert megkeményítették a
szívüket Isten Szavával szemben. Ezért legyen nyitott a szíved mindenkor Isten dolgai iránt, hogy
békességben élhess.

Istennek van egy személyre szabott terve az életünkre! Az életünkben pedig vannak döntések,
amiket nekünk kell meghoznunk. Isten vár a döntéseinkre, mert Ő csak ezt követően tud mellénk
állni az adott dologban. Én hiszem, ha az Igével maradsz, meglátod Isten szavaiban az Ö tervét a szá-
modra. Teljesen biztos, hogy én nem tudnék magamnak jobb tervet készíteni, mint amit Ő már
elkészített nekem.

Isten annyira szeret bennünket, hogy nekünk adta  az Ő egyszülött Fiát. És Isten ezt a tervet
szeretetből  alkotta.  Ha  hiszed,  hogy  van  egy  terve  a  számodra,  és  hiszed,  hogy  te  soha  nem tudnál
előállni  egy  jobb  tervvel,  mint  Ő,  akkor  neked  döntést  kell  hoznod  az  Ő  útjainak  követésére.  Ez  azt
jelenti,  hogyha  az  Úr  a  szívedre  helyez  valamit,  akkor  azt  készségesen  megteszed.  Ha  az  Úr  azt
mondja,  hogy  menjél  ide,  vagy  olvasd  el  ezt  az  Igében,  illetve  ezt  a  munkakört  lásd  el,  és  most
kapcsolódj össze egy bizonyos személlyel, akkor megcselekszed.

Keith Moore lelkipásztor tollából idézek újra: „Az unokafivérem a következő módon nősült meg.
Az asztalon meglátta egy lány képét és megkérdezte, hogy ki ez? Megragadta a figyelmét az a fotó,
és  onnantól  fogva tudta,  hogy találkozni  fog vele,  s  ezért  követte  az  Úr vezetését.  Elment  az
istentiszteleti alkalomra, és attól kezdve minden megváltozott mindkettejük számára.

– Az első randi előtt még kételkedtem a kapcsolat sikerében. De találkoztunk, és ettől kezdve
három napon át csak beszélgettünk. Éjjeleken át beszélgettünk, leültünk és csak beszélgettünk,
cseverésztünk. Miután hazajöttem, folyamatosan felhívtam őt, és 6-8 órákat társalogtunk naponta
azért, hogy megismerjem azt a személyt, akivel találkoztam. Mert valahogy éreztem a szívemben,
hogy Isten valamit munkálkodik, valamit össze akar illeszteni.”

A  békességed  legyen  a  döntőbíród!  Ezt  azt  jelenti,  hogy  ha  egy  dologban  több  választási
lehetőséged adódna, akkor az lesz a helyes döntés a számodra, amelyik a nagyobb békességet adja a
szívedben. Ne feledd, a te döntéseden múlik az, hogy békességben és nyugodalomban fogsz élni.

 

Igazodj az isteni rendhez

Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene; amiként az a szentek minden gyülekezetében



van. – 1Korinthus 14,33

Istennél rend van, és Ő arra vágyódik, hogy a te életedben is visszatükröződjön ez. A következő
részeket elsősorban a kamaszoknak ajánlom, mert a mi fiatalságunkban is nagyon előnyös lett volna
ez a bibliai tanítás. A tiszta élet üzenetének hírvivőjeként érinteni fogom: Isten erkölcsi tisztaságról
alkotott tervét, illetve azt szeretném megláttatni, hogyan is érez Ő irántad. Ez az az üzenetsor, amit
egyedülállóként  szívesen  tanulmányoztam  volna  korosztályommal,  mert  a  bibliai  ismeret  sok
szívfájdalomtól mentett volna meg bennünket.

Kérlek, ne hagyd most abba e sorozat olvasását akkor sem, ha egyelőre még nem tudsz azonosulni a
Teremtőd álláspontjával.  Ha felhagynál  eme ismeretszerzéssel,  akkor soha nem fogod megtudni,  hogy a
mennyei  Atya  mennyi  sok  jót  készített  a  számodra.  (Hós.  4,6)  Olvasás  közben  úgy  tekints  a  szexualitás
szépségére,  mint  Isten  ‘ajándékéra’.  Ismerkedj  meg  azokkal  az  érzelmi  és  szellemi  indokokkal,  amiért
érdemes várni Isten időzítésére.

Ha  már  eltékozoltad  volna  az  ‘ajándékodat’,  fordulj  Jézushoz,  mert  Ő  tud  egy  új  kezdetet  adni
számodra. Jézus Krisztus kiontott drága Szent Vére eltörölte a bűnt (Ef. 1,7). Igazzá teszi mindazokat
Isten  szemében  (Róm.  3,24),  akik  elfogadják  a  megváltásban  elvégzett  munkáját,  és  Jézust  életük
Urává  teszik.  Sokan  –  főként  nők  –  tettek  már  bizonyságot  arról,  hogy  utólag  megbánták  helytelen
döntésüket. Egyúttal hiányolták, hogy nem volt kitől megtanulniuk, hogy miért is mondjanak nemet.

Kétségtelen, hogy egy szexuális beállítottságú világban élünk, a jelenlegi viselkedés Szodoma-
Gomora típusú. Ebből kifolyólag ma hatalmas zűrzavar uralkodik a szexualitás területén. Mivel a
világban  zavaros  hangok  vannak,  ezért  a  keresztények  az  Egyháztól  várnak  útmutatást,
felvilágosítást  ezen a  területen is.  A  világi  normák szerint  élő  emberek egyre kiégettebbek  és
csalódottabbak az élvezetek hajszolása közben. A lelkük mélyén azonban egy teljességet biztosító
gyönyörre vágynak, amit csak Isten képes megadni.

Isten szexuális vággyal rendelkező lénynek teremtett bennünket. A görög nyelvben 4 szót használnak a
szeretetre,  ebből  most  kettőt  említek  meg:  erosz  –  a  szeretet  kifejezése  a  házaséletben;  agapé  –  az
önzetlen, feltétel nélküli isteni fajta szeretet (barátok, jegyesek, család felé). A megfelelő keretek között – a
boldogságunk  elnyeréséhez  –  úgy  kell  élnünk  ezekkel  a  lehetőségekkel,  hogy  a  bennünk  levő  isteni
szeretetet árasszuk ki mások felé.

 

A test, mint ajándék

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő,
szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. – Róma 12,1

Amint  a  bevezető  Igében  olvassuk,  a  testünket  felajánlhatjuk  Istennek  élő  és  szent  áldozatul.  Az
áldozat  –  ha  helyes  indítékkal  hozzák  meg  azt  –  kedves  Őelőtte,  sőt  gyönyörködik  benne.  A  testünk
felajánlása azt jelenti, hogy egy tiszta életvitellel megőrizzük magunkat az Ő számára. Fontos Istennek a
testünk  és  az,  hogy  miként  bánunk  vele.  A  mi  felelősségünk,  hogy  teljes  lényünket  fedhetetlenül
megőrizzük az Ő számára. (1Thes. 5,23)

A férfi és a nő Isten mesterműve. Az Úr terve az, hogy egyesítse a két teremtményét, a férfit és a
nőt, de nem a mi elképzelésünk, hanem az Ő szempontja szerint. Isten minden embernek egy olyan
ajándékot adott megőrzésre, amit a házasságban megoszthat a párjával, amivel megajándékozhatják
egymást. A legjobb döntést akkor hozod meg, ha az ajándék megosztásával kapcsolatban az Úr
útmutatását követed: – Várakozz az Ő időzítésére!



Az ajándék bámulatos, gyönyörbe csomagolt és igen-igen szent! Amikor a várakozás nehéz napjait
követően lehull a lepel az újdonsült párról, mindketten örömüket lelik egymás karjaiban. A csomagolás
fokozhatja  az  ‘ajándék’  jelentőségét  és  értékét,  főképp,  ha  az  a  várakozás  ‘áldozatába’  van
begöngyölve.

Isten  a  szex  ajándékát  házaspárok  számára  készítette,  és  emlékeztetőül  a  női  testet  egy
zárócímkével látta el: „Ne nyisd ki az ünnepségig!” Az idő előtt kibontott ajándék ugyanis veszít az
értékéből. Mivé válhat egy névnapi ajándék, amit az ajándékozó előre kibont, netán használ is?
Ugye,  mindenképpen  csökken  az  értéke.  Ezért  nagyra  becsülendő  az,  aki  megőrzi  ajándékát,
megtartva  magát  az  arra  méltó  személy  számára.  Kiváltság  ezt  az  ‘ajándékot’  átadni  illetve
megkapni. (Én. 4,11. 7. 9. 1–2. 16.) Látják a szemeid Isten nézőpontját? A szentség, a szépség, a
szenvedély mind része az ajándéknak.

Isten nem egy erkölcscsősz, Ő a legkiválóbb úton szeretne téged vezetni a leghatalmasabb áldások
felé. Ha szilárdan kitartottál Isten terve, az ajándék megőrzése mellett,  dicséret  illet.  (Mát. 25,21) A
fiatalok körében újabban elindult egy mozgalom, ahol önként tesznek fogadalmat az esküvőig történő
tisztaság megőrzésére. Mondhatja valaki erre, hogy ez ódivatú, de Isten örök érvényű irányelvei soha
nem változnak. (Jak. 1,17)

 

Az ajándék megőrzése

Jöjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai, Salamon királyt a koronában, mellyel megkoronázta őt
az anyja, az ő eljegyzésének [lakodalma – más ford.] napjára, és az ő szíve vigasságának napjára! –
Énekek éneke 3,11

Te Isten egyedi és különleges alkotása vagy, ezért soha ne hasonlítgasd magad másokhoz. Ahhoz,
hogy tisztán léphess a házasságba, csupán egy döntést kell hoznod, majd ahhoz tartanod magad. Az
a kérdés, hogy ki akarsz lenni az esküvőd napján? Ez meg fogja majd határozni, hogy kivel időzöl, és
mit tesztek az együtt töltött idő alatt.

Képzeld  el  az esküvőd napját:  a hivatalos és a nem nyilvános részét,  amikor már kettesben
maradtok.  Számít  neked,  a  kedvesednek  és  a  mennyei  Atyádnak,  hogy  ki  vagy  te  ebben  a
meghatározó pillanatban? A szíveden megfogalmazódó válasz segíteni fog a döntéshozatalban.

Salamon a menyegző napját a szíve öröme napjának nevezi. Az újdonsült férj örömét leli abban,
hogy  az  ara  az  ajándékát  neki  tartogatta  (Én.  4,12)  Az  alábbi  lépések  segítenek  a  tisztaság
megőrzésére tett célod elérésében: döntést kell hoznod a szívedben; az elmédet meg kell újítani az
Igével;  a  megerősített  szellemeddel  uralkodnod  kell  a  tested  kívánságai  felett;  az  akaratodat
mindezekben meg kell szilárdítanod. A tisztaság megtartása mindennapi döntést igényel, éppúgy
házasság előtt, mint az esküvő után. (Péld. 4,25–26)

A házasság előtti tisztaság: hűség Istenhez, döntés az érintetlenség mellett. A házasság alatti
tisztaság: hűség Istenhez, döntés a házastársad mellett (Zsid. 13,4). Isten azért mondja, hogy várj,
mert meg szeretne óvni a negatív következményektől, és szabaddá szeretne tenni a pozitív dolgok
élvezetére.

A  testeden  úgy  uralkodhatsz,  hogy  nem  lépsz  a  szenvedély  ösvényeire.  (2Tim.  2,22)  Ide  sorolható
többek között az, hogy a szexuális megelégedést nem mástól vagy önmagadtól várod, illetve szélsőséges
esetben  elfojtod  szexuális  vágyadat.  Járj  a  tisztaság  ösvényén!  A  még  érintetlenek  sokkal  könnyebben
járnak ezen az úton. (1Thess. 4,1–4) Aki már ismeri a szexuális öröm beteljesülését, annak sokkal nagyobb



önuralomra van szüksége.

A szexuális feszültség csökkentése érdekében javasolható, hogy tölts sok időt az Úrral és sportolj.
Az akaratod megszilárdítását úgy érheted el, ha edzed azt: várj Isten időzítésére; kerüld mindazt, ami
serkenti  a  szexuális  vágyat;  keress  ebben  támogatást  nyújtó  keresztény  barátokat.  Ne  vesd  a
tekintetedet haszontalan dolgokra, fordulj el a tisztátalantól. (Zsolt. 101,3)

 

Korlátok felállítása

Áldottak, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. – Zsoltár 119,1

Egy atléta is csak úgy nyerhet érmet, ha meghatározza a célját, és az akaratát megacélozva a cél
felé tart. Ahogy a futónak, neked is segítenek az utad mentén felállított pályavonalak, korlátok, hogy
egyenesen a célod felé futhass. Nem mindegy, hogyan éled meg az újdonsült hitveseddel az első
együtt  töltött  éjszakát:  egy  szerelmes  éj,  vagy  csak  szennyes  hitetés.  A  feddhetetlen  életvitel
érdekében állíts fel korlátokat (Én. 8,9) az alábbi területeken:

Öltözködés. – A lányok nem igazán ismerik fel annak a veszélyét, hogy kacér öltözködésükkel a
fiúk  testi  vágyait  felkelthetik,  ami  könnyen  hozzájárulhat  ahhoz,  hogy  áldozattá  váljanak.
Ugyanakkor  a  fiúknak  sem  illik  kihívóan  ruházkodniuk.  (1Tim.  2,9.  Én.  6,13)

Idő. – Korlátozd a találkák hosszát, valamint a késői beszélgetéseket, s a legjobb lehetőség, ha a
kísértés miatt nem maradtok kettesben.

Érintés.  –  Jó,  ha tudod,  hogy az érintés is  nagyon könnyen a szexuális  szenvedély  karjaiba
taszíthat. (2Tim. 2,22)

Tisztaságod megőrzésében segítségedre lehetnek a családod tagjai, a jó barátok és a lelkészed.
Ugyanakkor a Szent Szellem a személyes vezetőd ebben is. Adj hálát Istennek a legjobb útért, amit Ő
készített a számodra.

A sátán tudja, hogy az ‘ajándék’ fontos, elsősorban a nők de Isten számára is, ezért igyekszik
ellopni.  Taktikája a következő: elferdíti  az igazságot, és hazugságot szólva megkérdőjelezi  Isten
tervét. Ha valaki a házasságkötés előtt beleharap a szex ‘almájába’, sokkal nehezebben tudja azt
követően a vágyait uralni.

Az Atya olyan bensőséges egységre teremtett, amelyet csak a házastársaddal élhetsz meg. Azért
csomagolta az érzéki gyönyört a házasság kötelékébe, mert ezt a mély, fizikai intimitást egy életre
szóló elkötelezettségen belül lehetséges csak átélni. Isten a legjobbat szeretné nyújtani a számodra,
s ezért tanácsolja azt, hogy várj az ajándékozással. Isten „nem vonja meg a jót” tőled sem! (Zsolt.
84,11) Ő semmi jótól nem akar megfosztani, így a testi gyönyörtől sem.

 

Kísértés

Nem  egyéb,  mint  emberi  kísértés  esett  rajtatok;  de  hű  az  Isten,  aki  nem  hagyja,  hogy  azon  felül
legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja
majd, hogy képesek legyetek elviselni. – 1Korinthus 10,13

A kísértő a sátán, más néven az ördög. Addig vagyunk kísérthetők,  amíg a földön élünk. A



Webster szótár így határozza meg a kísértés fogalmát: nyerészkedés vagy gyönyörszerzés céljából a
helytelen dolgokra való csábítás. A kísértés a következő folyamatokra épül: kísértés >>> fontolgatás
>>> megvalósítás. (Jak. 1,14–15) Minden dolog két lépésben valósul meg; először szellemi, majd
fizikai síkon.


