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Ráhangoló 
Részletek az első két kötet kapcsán érkezett  

építő visszajelzésekből: 
 

Kedves Feri! Köszönöm a mennyei Atyának, hogy elolvas-
hattam az első két Békevár-kötetet. Mielőtt hívő kereszténnyé 
lettem, a párkapcsolat kérdéseit igen csak világi módon közelí-
tettem meg. Azonban az Úr Jézus Krisztus — többek között a 
két könyved segítségével — gyökeresen megváltoztatta a pár-
választással és a házassággal kapcsolatos gondolkodásomat. 
Isten kegyelméből ma boldog házasságban élek, amiért nagyon 
hálás vagyok! – Zsolt –  2015. 10. 12. 

 

Kedves Feri Testvérem! Időről időre előfordul, mind a 
szolgálatban, mind a családi életben, hogy válaszokat keresünk 
párkapcsolati kérdésekben. Az első két kötet forgatása közben 
többször „kiugrott” a válasz. Azt is észrevettem, hogy a témák 
keresése közben, könnyen bele lehet merülni az olvasásba, ne-
héz letenni. Kíváncsiam várom a harmadik kötetet, köszönet a 
munkádért! – Kati – 2015. 10. 22. 

 

Kedves Feri! Én a gyermekem világra jövetele előtt kaptam 
meg tőled ezt a két könyvet. Áldott állapotomban olvastam el és 
tanultam belőle nagyon sokat, melyet nagyon köszönök neked. 
Hálás a szívem örökké a drága mennyei Atyámnak, hogy mindig 
áld, egészséget biztosít, szeretetével veszi körbe minden egyes 
nap a családom minden tagját. És hogy olyan embereket vezet 
az utamba, mint amilyen te vagy kedves Feri. Köszönöm. Meg-
kaptam Drága mennyei Édesapámtól a legnagyobb ajándékot, a 
kislányunkat, a mi jutalmunkat, ajándékunkat, a gyümölcsün-
ket. Azóta tudom, hogy mi az igazi érték, mi a fontos az életben. 
Azóta tudom, hogy minden egyes nap ajándék az Úrtól. Hálát is 
adok minden egyes nap többször is Jézus szent nevében Szent 
Atyánknak. Minden dicsőség Istené! – Linda – 2015. 11. 29. 
 

Kedves Feri! Örömmel olvastam mindkét könyvedet. Erről 
a kényes, ám igen fontos témáról ilyen összefogott, Igékkel alá-
támasztott tanulmánnyal még nem találkoztam. Ezeket a köny-
veket minden embernek el kellene olvasni. Fiatalnak, érett ko-
rúnak egyaránt, mert mindig lehet és soha nem késő változtat-
ni az életünkön. Hiszem, hogy sokak életében hoznak Isten szí-
ve szerint való változásokat. A munkádhoz kívánom neked Is-
ten minden áldását! – Judit – 2015. 12. 17. 



ELŐHANG 
 

Mennyei útmutatás napi adagokban 
a családi élethez 

 

 
Ha még nem vagy házas, akkor okosan teszed, ha előre ala-

pot veszel e könyvből a leendő frigyedhez. Ha házas vagy, akkor 
e tanítások által gazdagabbá teheted a házasságodat. Azok, aki-
ket nem érint e téma, bölcsen járnak el, ha szintén magukévá 
teszik e tanításokat, hogy szükség esetén áldássá válhassanak, és 
tanácsot adhassanak azoknak, akik nyitottak rá.  

 

 

 
A kegyelemben való növekedésnek van egy olyan szakasza, 

amikor Isten jósága elkezd követni az úton, még akkor is, ha 
elvétetted. Isten előre látja a jövődet, ezért a közeledő problémát 
addig nem engedi hozzád, amíg a megoldás magját el nem rejti 
benne. A megkörnyékező problémából neked elő kell szólítani a 
megoldást, ahogy meg van írva: „a sötétségből világosság ra-
gyogjon…” (2Kor. 4,6) A megoldás a problémából szólítható elő! 

 



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 bib-
liai alapelvek szerint szükséges élned! 
 
„… fogságba megy népem, mivelhogy [bibliai] ismeret nélkül 
való…” — Ésaiás 5,13   
 
„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány [igei ismeret] nél-
kül való...” — Hóseás 4,6   
 
„És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és kö-
zönséges között, és a tisztátalan és tiszta között való különb-
séget ismertessék meg velük.” — Ezékiel 44,23   
 
„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz ti-
teket.” — János 8,32   
 
„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság.” — 
János 17,17 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AJÁNLÁS 
 

„Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisz-
tus is szerette a Gyülekezetet, és Önmagát adta…” (Ef. 5,25) El-
ső hallásra szinte lehetetlennek tűnik, hogy a férfi úgy szeresse 
a feleségét, ahogyan Isten elvárja tőle, ugyanis az Atya a házas-
társi szeretet mércéjét krisztusi magasságokba emelte fel. Mé-
gis teljes szívemből hiszem, hogy valóban lehetséges ilyen ha-
tártalanul szeretni életünk párját, mert egyébként Isten nem 
mondta volna ezt nekünk!  

Tisztelt Urak! Ha az jár a fejükben, hogyan tehetnék boldogab-
bá feleségüket, szebbé és meghittebbé házasságukat, ehhez nyújt 
Önöknek nélkülözhetetlen segítséget ez a tanításgyűjtemény.  

Tisztelt Hölgyek! Ha szeretnék férjüket segíteni ezen az 
úton, szeretnék, ha a családi fészek a hit, a békesség, az öröm 
helyszíne lenne, kérem, ne mulasszák el elolvasni a művet és a 
gyakorlatban alkalmazni az olvasottakat.  

Tisztelt Olvasó! Ha jelenleg nem él házassági kötelékben, 
ez a könyv kiváló olvasmány, hogy már most felkészülhessen 
arra, hogy egy harmonikus, a család minden tagja számára bol-
dog, Istennek tetsző házasságban éljen. 

Dr. Kőrösi Zsolt evangélista, ügyvéd 
 

A férjemmel negyven éve vagyunk házasok. Amikor meg-
kérdezték tőlem, mi a hosszú házasság titka, azt feleltem: nem 
kell elválni! Ma az eldobható tárgyak fogyasztói társadalmában 
élünk, nem javítható, egyszer használatos dolgok között. Ha el-
romlik, nem bajlódunk a javításával, hanem kidobjuk, helyette 
veszünk újat. Épp ezért, ha konfliktus lép fel a házasságban, 
párkapcsolatban, a legegyszerűbb/legkönnyebb dolog kilépni 
belőle, hátat fordítani, elválni. De nem kell ennek így lennie!  

Sok mindenre fordítunk időt, energiát – munka, üzlet, sport, 
stb. –, hogy építsük, fejlesszük, vagy legalább szinten tartsuk 
azt. A házasságra még inkább oda kell figyelnünk, olyan kincs-
ként kell őriznünk, amelyet Istentől kaptunk. Isten szereteté-
vel, gyógyító erejével a házasság problémái is orvosolhatók. 
Ehhez nyújt kiváló segítséget ez a könyv, amely ebben a 
témában hiánypótló a keresztény könyvek között. Nyíltan be-
szél tabutémákról is, nem söpör a szőnyeg alá kényes dolgokat. 
Egyszóval, szívesen ajánlom az olvasók figyelmébe! 

Sólyomvári Ágnes lelkipásztor 
 

 



ELŐSZÓ 
Segítség a könyv megértéséhez 

 
Sok jó könyv jelent már meg a házasság témakörével kap-

csolatban, 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 kiadvá-
nya, 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 lehe-
tőséget 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 fordítások-
ban 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 megszer-
zésének 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 hangsúlyozottab-
ban 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 te-
heted 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 meg-
hallgattad az imámat, és hittel elfogadom, hogy meg-
kereszteltél 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 tá-
maszkodik: Bálint Csilla, Bill Kaiser, Gary Chapman, Gloria 
Copeland, 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, Simon Jacobson, 
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 illet-
ve idővel a www.ksze.org oldalon. 

 
 

 
 

 
 



VII. CSALÁDI ÉLET 
 

334. A családi fészek 
Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! 
– Zsoltár 90,1 

E fejezet első három része Simon Jacobson Tartalma élet 
című könyvéből merít bölcs gondolatokat. 

A Biblia nem csak a házasodás, de az önként vállalt egye-
düllét témájával is foglalkozik. Jézus és Pál a Szent Szellem 
által mondták, hogy nem mindenki kaphatja meg azt a kegyel-
met, hogy egyedül tudjon maradni. Ez ugyanis egy ajándék.  

Azt gondolhatnánk, ha valaki elég szellemi, akkor cölibátust 
kell fogadnia, de ez nem áll. A legtöbb apostol is házas volt, csa-
ládos. Önmagában az, hogy házas valaki, nem jelenti azt, hogy 
kevésbé lenne szellemi. 

De az sem jogos, hogy bárki is úgy érezze, házasként már 
nem törekedhet kiválóságra. Mi lenne, ha a keresztények nem há-
zasodnának? Isten rendelése az, hogy az emberek megházasod-
janak, hogy családok jöjjenek létre, és gyermekek szülessenek.  

Az életünk legfontosabb színtere az otthon, amely állandó 
biztonságot nyújt a családnak a világ forgatagában. Nem a fizi-
kai mérete a meghatározó. Egy kicsinyke lakásban is lehet bol-
dogságban és szeretetben élni.  

A könnyebb megértéshez nézzünk meg egy példát a termé-
szetből. A madarak főként élelemszerzéssel töltik a napjukat. 
Hazarepülve a fészkük biztosít számukra kényelmet, meleget, 
biztonságot. A hazatérő családtagoknak is ugyanezt kellene érez-
niük. Ehhez az otthonaikból ki kellene zárniuk a külvilágot.  

Az otthon a család fészke, amelyben az életünk mindennap-
jai folynak. A családnak az otthon adja a biztonságot, a menedé-
ket.  Itt kellene a legjobban érezni magunkat a világon. A család 
és az otthon légköre meghatározó a neveltetésünkre, és így az 
életre szóló döntéseinkre nézve is. Az igazi otthon a tartalmas 
élet létfontosságú alapja.  

Az otthon az, ahol megtanulunk játszani, alkotni, dolgozni 
és kezelni a problémákat. Itt sajátítjuk el az egyedüllét, illetve a 
harmonikus társas lét képességét. Életünk legfontosabb útrava-
lója az otthon nyújtotta boldogság és teljesség megtapasztalása. 
Gondoljunk csak bele, hogy amikor hosszabb távollét után érke-
zünk haza, milyen jól esik az otthon melege. A biztos bázisunkon 
tapasztalható meghittség semmihez sem fogható.  
 



335. A családi fészek (2) 
Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai… 
– 5Mózes 33,27 

A szülők gyermekeik iránt tanúsított szeretetteljes maga-
tartása olyan iránymutatást nyújt a számukra, ami később 
megszabja az önálló életüket. És ez a szilárd alap tartja majd 
meg őket. Az igazi otthon értékét akkor tudjuk igazán becsülni, 
ha megtapasztaljuk az ellenkezőjét, ha olyan otthonban járunk, 
ami nem tölti be a szerepét. Sajnos, sokan vannak, akiknek so-
ha nem volt igazi otthonuk, ahol szerették, és ahol hazavárták 
őket, ahol semmitől sem kellett tartaniuk. Ahol megtanulhat-
tak szeretni és szeretve lenni. 

A boldog otthon megteremtése a szülők feladata és felelős-
sége – önmaguk, a gyermekeik, a környezetük és az egész tár-
sadalom érdekében. A zavaros világ ellensúlyozására kötelessé-
günk példát mutatni ebben is. Az igazi otthon léte csakis tő-
lünk függ: otthonunknak érezzük-e a világ legbékésebb zugát, 
vagy csak egy ügyeket intéző állomásnak? Ha nem az életünk 
központjának tekintjük az otthonunkat, akkor könnyen a gon-
dok és a felelősségviselés puszta terepévé válhat.  

Meg kell tanulnunk tisztelni az otthonunkat. Ez magában 
foglalja a család iránti elkötelezettség tiszteletét, a gyermekál-
dás tiszteletét és magának Istennek a megtisztelését. Így töltődik 
fel a hajlékunk melegséggel és szeretettel. Ne veszítsük szem 
elől, hogy a munkánk ugyan nagy fontossággal bír, de a munka-
hely nem lehet egyenértékű helyszín az otthonunkkal. Hasonló-
képpen az étterem, a múzeum, a színház, a pláza vagy egy kirán-
dulóhely sem.  

Mégis vannak, akik karrierjüket vagy kedvtelésüket helyezik 
előtérbe. Ennek a gyökerei általában a gyermekkorba nyúlnak 
vissza. Nem volt igazi otthonuk, mert a szüleik valami mást he-
lyeztek a családi élet elé. A külvilág is sok érdekes dolgot tarto-
gat, de az életünk központjának a családot kell tekinteni.  

Ez többek között a békés lelkiállapotot, továbbá Isten je-
lenlétét is állandóvá teszi. A békesség olyan otthonban alakul-
hat ki a szívünkben, ahová nem jutnak el a külvilág zavaró 
körülményei. Ha Isten jelenléte árad belőlünk, az derűvel, 
békével tölti be az otthonunkat. S ezt a barátságos légkört 
azok is megérzik, akik betérnek hozzánk.  

 
 
 



336. Otthonteremtés (1) 
Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha meg-
vizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt. – Jób 5,24 

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az ottho-
nunkban békesség lakozzon. Ezt elsősorban a családtagok egy-
máshoz való viszonya, együttműködése és az otthon légköre 
határozza meg. Az igazi otthon első tartópillére a családtagok 
egymáshoz való szeretetteljes viszonya. 

Az, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak egymáshoz és 
másokhoz, elsősorban a szülőkön múlik: milyen mértékben ad-
nak helyet a szeretetnek, a tiszteletnek, továbbá milyen a csalá-
di kommunikáció hangneme. A férj és a feleség kapcsolata 
elsőrendű fontossággal bír. Időt kell tölteniük együtt, egymás 
társaságát élvezve, beszélgetniük kell egymással, meg kell tár-
gyalniuk a családi jellegű gondokat, és megosztani a számukra 
fontos értékeket.  

Közismert, hogy milyen tragikus és romboló egy család 
széthullása, ahol a gyerekek és a felnőttek egyaránt sérülnek. 
Viszont sokan vannak, akik a hagyományos értékek felé fordul-
nak, erőfeszítéseket tesznek a házasságok tartósságának érde-
kében: több gyermeket vállalnak, több időt töltenek együtt a 
családban.  

Ahol az anyagi javak az elsődleges érték, ott a családok las-
sanként széthullanak. Mindez az egyre anyagiasabbá váló tár-
sadalom és az önzés megdicsőülésének a gyümölcse. Ahol vala-
mennyi hozzátartozó csupán önmaga érdekeire fókuszál, ott a 
család előbb-utóbb az érdekellentétek elviselhetetlen csatateré-
vé válik.  

Ahol az apa későig dolgozik, az anya is csak a karrierjével 
törődik, a gyerekeket pedig az iskolai dolgok és a bulizás köti le, 
ott nem jut idő az egymás közötti mély kapcsolatok ápolására. 
Annak ellenére, hogy egy fedél alatt élnek, szakadékok választ-
ják el őket egymástól.  

A család összetartását viszont megerősíti, ha őszintén 
megosztják egymással nézeteiket, értékrendjüket. Így az ott-
hon a család közös céljainak műhelyévé válik, amelyben min-
den családtag saját törekvései is helyet kapnak. Az ilyen csalá-
dokban nyíltan megbeszélhetnek egymással komoly témákat 
is. Amikor a szülők és nagyszülők köré gyűlnek a fiatalabbak, 
az otthon valósággal megelevenedik. Erőforrássá válik, a sze-
retet mozgatja. Az ilyen otthont nem a csendesség, hanem a 
benne zajló élet teszi békéssé.  



337. Otthonteremtés (2) 
Ha tiszta és becsületes vagy, [Isten] bizonyosan őrködik fölöt-
ted, és békés otthont ad igazságodért. – Jób 8,6 (Kálvin Kiadó) 

Az igazi otthon második alapköve az ott élők által kialakí-
tott légkör. Ennek olyannak kell lennie, hogy abban mindenki 
nyugalmat lelhessen, és jól érezhesse magát, legyen az család-
tag, rokon, vagy vendég. A légkör mellett fontos szereppel bír a 
családi összetartás. Az otthon arculata tükörképe a család 
szellemiségének. Nem feltétlen szükséges hatalmas ház vagy 
drága bútorok, a harmonikus berendezkedés sokkal fontosabb.  

Az otthon igazi szépségét a belőle áradó harmónia határoz-
za meg. Számtalan módja van annak, hogy derűvel és szeretet-
tel töltsük meg a családi fészkünket, de az Úr befogadásával 
lesz ez igazán teljessé. Istennek a keresztény otthonokban 
központi beszédtémának kellene lennie. A vendégszeretetről 
sem szabad megfeledkeznünk. Ezek az alkotóelemek teszik 
igazán meghitté otthonunkat, és nem a drága berendezések.  

A gyermekekre igen pozitívan hat az ilyen légkör. Felnőtt 
korban is vissza fognak emlékezni a befogadó légkörű családi 
fészekre, ahova mások is szívesen jöttek szűkebb és tágabb 
körből barátkozni. Akik ilyen otthonban nőttek fel, azok szin-
tén igyekeznek – a jó példát követve – hasonló pozitív levegőjű 
otthonokat teremteni.  

A harmadik tartópillér az otthon megfelelő működése. Pél-
dául a ház körüli munka, háztartásvezetés, bevásárlás, takarí-
tás, kertgondozás megfelelő megosztása. Az otthon működése 
akkor zökkenőmentes, ha abból a megfelelő arányban minden-
ki kiveszi a maga részét. Nem szabad, hogy a működést egyéni 
szeszélyek és önző szempontok zavarják meg.  

Jó, ha a kötelességtudaton kívül a családtagokat az otthoni 
feladatok elvégzésére az isteni fajta szeretet vezérli. Az igazi ott-
hon ugyanis mindenkié, így mindegyikünknek meg kell tennie a 
maga részét. Az otthon sikeres működése a család minden tag-
jának közös érdeme kell, hogy legyen. 
 

338. A szülők szerepe 
Mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik 
embernek szíve a másikat. – Példabeszédek 27,19  

Problémák még a legjobb családban is előfordulhatnak, ott 
is, ahol minden tőlük telhetőt megtesznek a család tagjai. A 
felszínre bukkanó probléma gyakran mélyebben gyökerező 
gondot jelez. Ezek kezelésekor nem csak a rövid, de a hosszú 



távú kihatásokat is figyelembe kell venni. A problémák meg-
oldásához célszerű elsőként a férj és a feleség kapcsolatát meg-
vizsgálni. A szülőknek tisztelniük kell egymást, mert ez a gyer-
mekeik számára jó példát ad. Szerencsés, ha az apák és anyák 
jó problémamegoldó képességgel rendelkeznek.  

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a gyermekek szélső-
séges viselkedése gyakorta a szülők helytelen magatartásának 
következménye. Amennyiben a szülők a kifogásolható maga-
tartásukon nem változtatnak, úgy a gyermekeik életében sem 
fog bekövetkezni komolyabb változás. Ezért elsőként a szülők-
nek kell önvizsgálatot tartaniuk, és csak ezután következhet a 
gyermekekkel való foglalkozás.  

Az ifjoncokkal nem szabad csatározásokba keveredni. A 
gyermek és a szülők viszonyában a beszélgetések hangneme a 
nagyobb élettapasztalattal bíró szülőkön múlik. A gyermekek-
kel folytatott párbeszéd során empátiát kell tanúsítaniuk. 
Mérlegelni kell, hogy milyen irányból és milyen hangnemben 
közelítsen a szülő a csemetéjéhez. Ha pártatlan döntést óhaj-
tunk, akkor kérjük egy kívülálló személy segítségét, aki jól 
ismeri a család értékrendjét. Erre a célra a legalkalmasabb a 
gyülekezet lelkésze. 

Egyes tapasztalatok szerint a mai tinédzserek szívesebben 
fogadják idősebb személyek tanácsát, mint a saját szüleikét. 
Megeshet, a fiatalok úgy érzik, hogy a szüleiek túlzottan erélye-
sek és anyáskodók felettük, vagy éppen ellenkezőleg, már ko-
rán felnőttként kezelik őket. Az igazi családi otthonnak olyan-
nak kell lennie, ahová szívesen jönnek el mások, olyanok is, 
akik segítségére lehetnek egy idősebb ember tanácsát igénylő 
gyermeknek. 

A problémák megoldásának a leghatékonyabb módszere az 
isteni fajta szeretet. A harmonikus családi fészekben rendnek 
kell uralkodnia, de a fegyelmezésnek is nagy szeretettel kell 
végbemennie. A szeretet soha nem lehet felszínes, mert a 
gyerekek nagyon kifinomult érzékkel rendelkeznek a valós ér-
zelmek észlelésére. Azok a gyermekek, akik őszinte szeretet 
kapnak a szüleiktől, viszonozni is fogják.  
 

339. A családtagok szerepe 
Az asszonyi bölcsesség építi a házat…  – Példabeszédek 14,1 
(Kálvin Kiadó) 

A férj és a feleség ugyan egyenrangú társak, de mindegyi-
kük rendelkezhet olyan sajátos képességgel, amellyel hitvesé-



nek építő segítséget nyújthat az igazi otthon megteremtésében. 
Az otthon alapja a feleség, az anya – még akkor is, ha manap-
ság sokan dolgozni is járnak közülük. A bevezető Ige ezt világo-
san tükrözi. 

A család tagjainak érzelmeit leginkább az anya ismeri, ösz-
tönösen tudja, mi a helyes és jó a szerettei számára. Ő a család 
gyámolítója és imáival oltalmazza mindazt, ami szent az Úr 
szemében. Érdemes tehát figyelni a feleségre. Isten is erre 
intette Ábrahámot, amikor egy döntéshozatal előtt állt: „vala-
mit mond néked Sára, engedj az ő szavának”. (1Móz. 21,12) 

Az apának egyetlen pillanatra sem szabad elfelejtenie, hogy 
az életének középpontja az otthona és a családja, nem pedig a 
munkája és a barátai. Az ellátásunk egyetlen forrása Isten. A 
munkahely egy eszköz az Ő kezében, amelyen keresztül betölti a 
család szükségleteit. A felelősségteljes és szerető apa kellő időt 
fordít a családjára, a gyermekeire, akiknek fel kell nézniük rá, 
bízniuk kell benne, hogy megóvja őket és gondoskodik róluk.  

Az anyának és apának tiszteletben kell tartania egymás 
szerepkörét, továbbá készségesen ki kell segíteniük egymást. 
Ha a szülők kapcsolata egymás megtisztelésén és emberségen 
alapul, ez a gyermekek számára példaértékű. A gyerekeket is 
be kell vonni a család életének lehető legtöbb részletébe. Kis-
testvéreik gondozásával egyúttal kifejezhetik a szeretetüket.  

Természetes dolog, hogy a szülő szereti a gyermekét. Ez a 
gyermek részéről gyakorta magától értetődőnek tűnik. A szere-
tet megkövetelése tőlük nem helyes, mert lázadáshoz vezethet. 
Feltétlen tanítsuk meg a gyermekeinket arra, hogyan járhatnak 
az isteni fajta szeretet útján. Ha a gyermek nem tisztelné kellő-
képp a szüleit, önvizsgálatot kell tartaniuk, hogyan bánnak ők 
a nagyszülőkkel. Nem várhatjuk el, hogy a fegyelmezéseink 
eredményesek legyenek, ha mi magunk helytelen példát muta-
tunk gyermekeinknek.  

A szülői felelősség sokrétű és nagy fontosságú. Az igazi 
otthon megteremtése még a munkahelynél is sokkal nagyobb 
súllyal, fontossággal bír. A megélhetésért több helyütt dolgoz-
hatunk, de az igazi családi fészek felépítésére többnyire csak 
egy lehetőség adatik. Minden egyes igazi otthon egy-egy 
mikrovilág e bolygón. Az otthon, a család szellemisége, harmó-
niája pedig kisugárzik a környezetünkben élőkre, de azonfelül 
kihat a nemzetre is.  
 
 



340. Érd el a csillagokat 
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen 
gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik 
között fényletek, mint a csillagok e világon. – Filippi 2,15 

Lynne Hammond tanítása következik: 
‘Korunkat markánsan jellemzik azok a hangok, amelyek az 

új célok elérésére, nagy dolgok véghezvitelére buzdítanak ben-
nünket. Különböző „Csináld magad” könyvek, de még a cipő-
reklámok is arra ösztönöznek, hogy törekedjünk a tökéletes-
ségre. „Érd el a csillagokat!” – mondják. „Ragadd meg a lehe-
tőségeket!”… „Menj és tedd meg!” Habár pártolom az effajta 
igényességet, mégis van ezzel kapcsolatban valami, ami meg-
szomorítja a szellememet. Az, hogy az otthonokban olyan rit-
kán van jelen ez a törekvés. Gondolkodjunk el egy pillanatra… 

Mindenütt ebben az országban üzletemberek fáradoznak 
minden erejükkel azon, hogy a karrierjüket előre mozdítsák. 
Tanulnak, terveznek, késő éjszakáig buzgólkodnak az irodáik-
ban azért, hogy újabb tőkéhez jussanak, vagy, hogy előléptes-
sék őket. Sportolók – de még azok is, akik csak hobbi szinten 
járnak testedzésekre – hosszú órákon át dolgoznak, edzenek, 
hogy még fittebbek legyenek, vagy, hogy megnyerjék a helyi 
maratoni versenyt. 

De hány embert ismersz, aki ugyanilyen lelkesedéssel ál-
dozza idejét és energiáját a saját családjára? Hányan lehetnek, 
akik elszánták magukat, hogy családjuknak a tőlük telhető 
legjobbat nyújtsák? Vajon hányan vannak, akik az otthonuk-
ban a legsikeresebbek? Nem sokan lehetnek. 

Mégis hiszem, hogy mi, mint a Krisztus Teste, képesek va-
gyunk elöl járni abban, hogy ez megváltozzon. Példát mutatha-
tunk azáltal, hogy családjainkat az őket megillető teljes fon-
tossággal kezeljük. Törekedhetünk rá, hogy nagyszerű férjek, 
feleségek, szülők vagy gyermekek legyünk. Elérhetünk egészen 
a csillagokig – otthon!’ 

 
341. Érd el a csillagokat (2) 

Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és 
akik sokakat a megigazulásra visznek, miként a csillagok, 
örökkön örökké. – Dániel 12,3 

‘Biztos vagyok benne, hogy ha megkérjük Istent, hogy se-
gítsen, és hittel elvárjuk, Ő a családjainkra árasztja a dicsősé-
gét, így fénylő csillagok lesznek az egész világ szeme láttára. 
Mielőtt azonban ez megtörténik, munkálkodnunk és imádkoz-



nunk kell ezek felől. Le kell fektetnünk, milyen értékeket sze-
retnénk közvetíteni a gyermekeink, unokáink számára, azután 
pedig következetesen azok szerint kell cselekednünk. 

Valójában, akár tudatosodik bennünk, akár nem, folyama-
tosan értékeket mutatunk a gyermekeinknek. Talán nem is 
tudjuk, milyeneket – de tanítunk, azzal, amit mondunk, és 
ahogyan élünk.  

A tökéletes családi légkör felé vezető úton az első lépés az, 
hogy tudatosítjuk a magunk számára, melyek is azok az érté-
kek, amiknek szeretnénk alapot vetni. Nem engedhetjük el 
magunkat abban bízva, hogy ezek az értékmagok majd maguk-
tól is szárba szökkennek. Szükséges meghoznunk a magunk 
céltudatos döntéseit ezzel kapcsolatban. 

Ha még nem igazán gondolkodtál el a családi értékekről, 
akkor itt az ideje, hogy megtedd. Egész konkrétan azt javaso-
lom, hogy a hét végén ülj le a családoddal, és beszéljetek róla, 
hogy ez idáig milyen értékeket tanultatok-tanítottatok otthon. 
Utána közösen egyezzetek meg, melyek azok, amik szerint 
igazából szeretnétek élni. Írjátok ezt le.  

Készítsetek egy listát, aztán ragasszátok ki a lakásban, így 
folyamatosan emlékeztetitek magatokat, és a mindennapjai-
tokban is a szerint fogtok cselekedni. És bár a listátok kétségte-
lenül a sajátotok, kiindulásként hadd ajánljak nektek három 
értéket, amikről úgy gondolom, vitán felül a legfontosabbak.’ 

 
342. Az első helyen (1) 

Azt az utat, módot keressétek*, amiként Ő cselekszi a dolgo-
kat, és akkor helyesek és igazak lesztek. – Máté 6,33 (Bővített 
fordítás) 

‘Az első érték az, amit az első helyre tesztek. Hiszem, hogy 
az első számú érték minden keresztény családban Jézus meg-
ismerése, és a Vele való valóságos és személyes szeretetkapcso-
lat kell, hogy legyen.  

Nem azt mondtam, hogy vallásosságra kell nevelned és 
gyülekezetbe járásra kényszerítened a családtagjaidat. Azt sem 
mondtam, hogy arra kellene tanítanod őket, hogy időnként 
imádkozzanak, és a Bibliájukat tartsák az éjjeliszekrényükön. 
Azt mondtam, azt kellene megtanítanod nekik, hogy személye-
sen, a szívükkel keressék, ismerjék meg és szeressék Jézust. *A 
keresni szó jelentése a fenti versben: tanuljátok meg azokat az 
utakat, ahogy Isten királysága működik. 



Mondhatnád: – Hát, Lynne testvérnő, te ugye egy pásztor 
felesége vagy, aktív imaéletet élsz, ezért vélekedsz úgy, hogy ez 
a legfontosabb érték, amit az otthonokban tanítani kellene. 

 Nem, nem ezért gondolom így. Azért gondolom, hogy 
Istent szeretni a legeslegfontosabb az életünkben, mert Jézus 
mondta, hogy az! Ő kijelentette: „Szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből (értel-
medből). Ez a legnagyobb (legfontosabb, legalapvetőbb) és első 
parancsolat.” (Mát. 22,37-38 Bővített Biblia). 

Hogyan plántálod el ezt az értéket a gyermekeid gondolko-
dásában? Hogyan tanítod meg a családtagjaidnak, hogy Istent 
mindenekelőtt és a legjobban szeressék? A választ ezekre a 
kérdésekre Mózes 5. könyvének 6. fejezetében találjuk meg: 

„Halld Izrael: az Úr, Adonáj, a mi Istenünk, egy Úr! Sze-
ressed azért az Urat, a te Istenedet teljes (elméddel és) szí-
veddel, a te egész valóddal és minden erőddel. És ezek az Igék, 
amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek (elsők) az 
elmédben és a szívedben; akkor élesíted és teszed hatékonyab-
bá őket, hogy képesek legyenek alaposan, gondosan átitatni, 
megtanítani és megragadni a gyermekeid (értelmét és) szívét; 
és szólj ezekről, mikor a házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, 
és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kösd azokat a te 
kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. 
És írd fel azokat a házad ajtófeleire, és a te kapuidra.” (5Móz. 
6,4-9 Bővített Biblia)’ 

 
343. Az első helyen (2) 

El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gon-
dolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy 
cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyara-
podóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres. – Józsué 1,8 

‘Ha engedelmeskedünk ennek az Igeszakasznak, akkor ál-
landó közösségben leszünk Istennel. Nem olyanformán, hogy 
szeretjük Őt egy pár napig, aztán meg visszahúzódunk egy-két 
hétre. Nem csak annyi lesz, hogy vasárnaponként meglegyint 
minket valami langymeleg vallásos megmozdulás szellője. Jé-
zussal fogunk járni és beszélni minden időnkben. Életünk min-
den napján az Ő színe előtt fogunk élni! 

Természetesen fontos, hogy olvassuk a gyerekeinknek a 
Bibliát, és fontos beszélni nekik Jézusról. De a döntő súlya 
annak van, ahogyan élünk a gyermekeink előtt. Ha a gyer-
mekeink nem látnak minket otthon imádkozni, akkor azzal a 



meggyőződéssel fognak felnőni, hogy kereszténynek lenni 
annyi, hogy csak mondjuk, de soha nem tesszük.  

Ha nem látják, hogy mi a Bibliánkat olvasnánk, akkor a 
gyermekeink azt fogják gondolni, hogy függetlenül attól, amit a 
pásztor mond, nem fontos Bibliát olvasni. Ezért csak hadd 
lássanak a gyerekeid imádkozni. Lássanak, amint olvasod a 
Bibliát, és tanításokat hallgatsz. Hadd lássák, hogy a te életed-
ben Jézus kiemelt helyen van. 

Még ha jó kapcsolatot ápolsz is az Úrral, ne üldögélj csak 
úgy megelégedve. Gyarapodj és fejlődj tovább! Ha többre vagy 
éhes Istentől, a gyermekeid is éhesek lesznek Rá. Aztán évek-
kel később, mikor mások már eltévelyedtek a hittől és meghi-
degültek; ők az Urat fogják keresni az imádságban és az Igében 
– pont úgy, ahogy anya és apa tette. Azt fogják cselekedni, amit 
tőled láttak, és többre fogják értékelni a Jézussal való kapcso-
latukat, mint bármi mást az életben.’ 
 

344. Kapcsolatok (1) 
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelked-
ből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebaráto-
dat, mint magadat. – Lukács 10,27 

‘A második számú érték, amiről feltételezem, hogy a listád 
élére szeretnéd tenni, az a kapcsolatok ki- és újraépítése, to-
vábbá ápolása. Valószínűleg ezt tennéd a második helyre, mert 
Jézus is ezt tette. Azt mondta, hogy a legelső parancsolat, sze-
resd Istent, „A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd fele-
barátodat, mint magadat.” (Márk 12,31) 

Az egész életünk kapcsolatok hálója. Kapcsolatok a család-
tagokkal, barátokkal, munkatársakkal, munkaadókkal, szom-
szédokkal… együttes meghatározói az életünk minőségének. 
Elég meglepő, de sok ember alig gondolkodik el ezeken.  

Úgy tűnik, még maguk a keresztények is elvárják, hogy a 
kapcsolataik különösebb idő- és energia befektetés nélkül si-
mán működjenek. Viszont tény és való, hogy a jó kapcsolatok 
folyamatos táplálást és gondos karbantartást igényelnek. És 
amikor kissé meglanyhulnak – mint ahogy ez néha megtör-
ténik – készséges szívvel végig kell mennünk a problémákon és 
meg kell oldanunk azokat. 

Ha otthon nem tanítjuk meg erre a leckére a gyermeke-
inket, akkor nem fogják elsajátítani, mert a társadalom nem 
tartja ennyire fontosnak a kapcsolatokat. Manapság az az álta-



lános nézet, hogy a kapcsolatokat, mint az egyszer használatos 
eszközöket, akár el is dobhatjuk. 

Nekünk, a gyülekezeti Testnek, kötelességünk kiirtani ezt 
a fajta helytelen gondolkodást az otthonunkból. A mi felelőssé-
günk megtanítani a gyerekeinknek, hogy ha valami hibádzik 
egy kapcsolatban, akkor nem az a megoldás, hogy sarkon for-
dulunk és kisétálunk belőle. A vádaskodás, rágalmazás, az el-
szigetelődés, duzzogás nem megoldás. A valódi válasz a kibé-
külés, a megbékélés. 

A 2Korinthus 5,18-ban olvashatjuk, hogy Isten az „Aki 
minket megbékéltetett magával a Jézus Krisztus által, és aki 
nékünk adta a békéltetés szolgálatát.” Gondolkodj el ezen! Mi, 
hívők vagyunk a megbékélés szolgái.’ 
  

345. Kapcsolatok (2) 
Légy békességben az életben, legyen békességben a te házadné-
pe és legyen békességben mindened, amid van! – 1Sámuel 25,6 

‘De hogyan fogunk békéltetést vinni a világnak vagy akár a 
saját gyerekeinknek, ha mi sem vagyunk hajlandóak a békülés-
re a kapcsolatainkban? Ha azt látják, hogy nem bocsátunk meg 
és neheztelünk, elzárkózunk azoktól, akik megbántottak min-
ket. Ahelyett, hogy szeretnénk őket, és helyesen cselekednénk, 
hogyan fogják ezt valaha is megtanulni?  

Őszintén szólva, sehogy. Tehát, a kapcsolatok értékelésé-
nek megtanítását azzal kell kezdenünk, hogy a saját életünk-
ben folyamatosan ápoljuk és újjáépítjük az emberi kapcsolata-
inkat azért, hogy a gyerekeink lássák, hogyan is kell ezt tenni. 
A második lépés, hogy segítünk nekik alkalmazni ezt a saját 
kapcsolataikban. 

Elismerem, ez nem mindig könnyű. Emlékszem, évekkel 
ezelőtt, mikor Lucy lányunk úgy három éves lehetett, volt egy 
Perry nevű kis barátja, aki állandóan piszkálta őt. Bár Lucyt 
két bátyja elég jól megtanította arra, hogy hogyan védje meg 
magát, Mac és én szerettük volna megtanítani Lucyt, miként 
kezelje a konfliktusokat a kapcsolataiban.  

Időről időre meghívtuk a házunkba Perryt, hogy mind-
kettejükkel tudjunk beszélni. Ilyenkor elmagyaráztuk nekik, 
hogy a veszekedés nem oldja meg a problémáikat. Imádkoz-
tunk velük, és biztattuk őket, hogy próbáljanak meg kijönni 
egymással. 

Egy nap az akkor hat év körüli John fiam lélekszakadva 
rohant be hozzám: 



– Perry meghalt! – lihegte. 
– Micsoda? Mit csinált Perry?! – kiáltottam.  
– Meghalt, anya! Egyszerűen nem volt más megoldás, sem-

mi más! 
Ahogy kiderült, Perry nem halt meg, csak Lucy egy heves 

mozdulattal egyszerűen kiütötte őt egy pillanatra. Perry alkal-
masint túlfeszítette a húrt Lucynél, ő meg elfeledkezett arról, 
amit a konfliktusok elrendezéséről tanítottunk neki. Hála Is-
tennek Perry gyorsan rendbejött. 

Ezek a dolgok mulatságosak tudnak lenni a háromévesek 
között…, de a harminc meg a negyven évesek között annál 
kevésbé. Ezért a kapcsolatok megbecsülését helyezd a családi 
értékeitek listájának az élére. Egy nap a gyerekeitek – és majd 
az ő házastársaik – meg fogják köszönni ezt neked!’ 
 

346. A jellem (1) 
Aki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; aki pedig 
szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. – Példabeszédek 13,24 

‘A harmadik érték, amit tanácsolok a listádba foglalni, a 
jellemfejlődés. Van egy bibliafordítás, ami különösen aláhúzza, 
mennyire fontos a személyiség fejlesztése. „Az ember, aki 
elhanyagolja a jelleme fejlesztésének munkáját, gyűlöli az ő 
gyermekét.” (Péld. 13,24) 

Ha igazán szeretjük a gyermekeinket, akkor meg fogjuk 
nekik tanítani az olyan erényeket, mint az őszinteség, tisztes-
ség, becsületesség, hűség és önfegyelem. És nem hagyatkozunk 
az iskolára, hogy megtegye helyettünk; nem várjuk, hogy a 
cserkésztáborokban szereznek majd eszességet. Mi magunk 
tanítjuk ezt meg nekik otthon.  

Tesszük ezt az által, ahogyan élünk, mert a személyiségün-
ket az életünkön keresztül látják és utánozhatják. Emellett 
pedig értésükre adjuk, hogy a hazudozást, csalást és az ilyes-
miket otthon nem toleráljuk. 

Még nagyon-nagyon kicsi voltam, amikor a szüleim fejlesz-
teni kezdték a jellememet. Mindössze négyéves voltam, mikor 
az első leckémet az őszinteségből megkaptam. Még ma is em-
lékszem rá. 

Anyukám elvitt bennünket a nővéremmel a piacra. Már 
végzett a bevásárlással, mi pedig mentünk a nyomában vissza 
az autóhoz. Ahogy jöttünk kifele a piactérről, észrevettünk egy 
kosarat, tele dióval, és mentünkben mindketten jócskán mar-



koltunk belőle. Anyánk már csak otthon vette észre a diósze-
meket, mire borzasztóan elszomorodott. 

– Honnan vettétek ezt a diót? – kérdezte. 
– Taylor néni kosarából. – válaszoltuk. 
– Kifizettétek? 
– Nem. Nem gondoltuk, hogy ki kell fizetni. – vallottuk be.  
Anyám azon nyomban bedugott minket az autóba, és visz-

szamentünk a piacra.’ 
 

347. A jellem (2) 
Add a te szívedet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs 
beszédekre. Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megvered 
őt vesszővel, meg nem hal. Te vesszővel vered meg őt: és az ő 
életét a pokolból ragadod ki. – Példabeszédek 23,12-14 

‘Az út, vissza a piacra, akkor nagyon hosszúnak tűnt. Azu-
tán oda kellett járulnunk Taylor néni elé, és bocsánatot kellett 
kérnünk, amiért nem voltunk becsületesek és fizetés nélkül el-
vittük a dióját. Ez kemény lecke volt, de jót tett nekem, és az 
anyám szeretett annyira, hogy megadta nekem a lehetőséget, 
hogy megtanuljam. 

Nekünk is ilyen nagyon kell szeretnünk a gyerekeinket. Le-
hetővé kell tennünk, hogy néhány keményebb leckét is meg-
tanulhassanak az életből. Beléjük kell plántálnunk azokat az 
értékeket, amelyek képessé teszik őket arra, hogy birtokolni 
tudják az Istentől kapott lehetőségeiket. Tudatosan értessük 
meg velük, hogy milyen fontos a személyes kapcsolatuk Jézus-
sal, a kapcsolataik másokkal, és a személyiségük fejlődése. 

Arra buzdítalak, hogy ne várj még egy hetet arra, hogy be-
szélgess ezekről az értékekről a családoddal. Kezdd azokkal, 
amiket említettem, aztán adj hozzájuk újabbakat, hadd legyen 
egy saját listátok. 

Azután pedig kötelezzétek el magatokat, hogy a legjobb 
eredményekre törekedtek, nem csak a munkahelyeteken vagy 
az edzőteremben..., hanem a saját családi fészketekben. Hatá-
rozzátok el, hogy a családotoknak a legeslegjobbat adjátok, 
amit adhattok.  

Ragadjátok meg a lehetőséget, amit Isten arra adott, hogy 
hatással legyünk azokra, akik a legközelebb állnak hozzánk. 
Hogy mikor mindenek elvégeztettek, a családod lehessen a 
sikered egyik legnagyobb fokmérője!’ 
 
 



348. A család értéke (1) 
Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világos-
ságban van: közösségünk van egymással… – 1János 1,7  

A következőkben a Kikötő Ifjúságépítő Közhasznú Egyesü-
let honlapjáról származó értékes gondolatok jönnek:  

‘Mi, hívők nem hunyhatunk szemet afelett, hogy a család, 
mint emberi közösség, egyre inkább mást jelent manapság, 
mint ahogy azt Isten tervezte. Ha körülnézünk a világban, azt 
tapasztaljuk, hogy ha egyáltalán rászánják magukat a fiatalok, 
hogy házasságot kössenek, ennek gyakran anyagi okai vannak. 
A családok a fennmaradást elősegítő célból együtt élő emberek 
csoportját jelentik sok esetben. És ez nagyon messze áll az Úr 
csodálatos tervétől.  

Mi is a család értéke, jelentősége Isten szemében? A Biblia 
szerint „minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, 
ami lett”. (Ján. 1,3) Amit magunk körül látunk a természetben, 
a kapcsolatokban, mind arra hivatott felhívni a figyelmünket, 
milyen csodálatos is mindezek Alkotója. A kapcsolatokról na-
gyon sokat tanít bennünket az Ige.  

A házasság is egy nagyon áldott célból adatott az embernek: 
hogy ne legyen egyedül, és hogy hozzá illő segítőtársra találjon a 
két fél egymásban. Ezzel szemben ma sajnos sok családban azt 
látjuk, hogy az emberek egymás mellett élnek, nem pedig együtt. 
Gyakran hiányzik az együtt töltött idő, egyre kevésbé ismerik 
egymást igazán mélyen a család egyes tagjai.  

A kommunikáció szintje néhol már nem is nevezhető 
érintkezésnek: „Mi történt a munkahelyeden? Semmi. Milyen 
volt az iskola? Jó.” Ha valaki szeretne kitörni ebből, az bizony 
munkálkodást, odafigyelést igényel. 

A probléma megoldását most is, mint mindig, Jézusban 
találjuk meg, aki tökéletes válasz volt az Atya részéről a bukott 
emberiség számára. Jézus mindenben az Atyát példázta: aki Őt 
látta, látta az Atyát. (Ján. 12,45) A Szent Szellem pedig azért 
küldetett, hogy eszünkbe juttassa mindazokat, amiket Jézus 
tanított, hogy Jézust dicsőítse. Azon túl, hogy az életet hozta el, 
Jézus minden egyes szava azért is adatott, hogy tanítson ben-
nünket (Ján. 11,42)’ 
 

349. A család értéke (2) 
… én azonban és az én házam népe az Urat szolgáljuk. – 
Józsué 24,15 



‘Amikor Jézus, az Atya és a Szent Szellem kapcsolatára te-
kintünk, akkor a kapcsolat tökéletes megvalósulását látjuk ma-
gunk előtt. Az egymás iránt tanúsított szeretet, tisztelet és 
megbecsülés mind megnyilvánul a Szentháromság három sze-
mélye között. És tudjuk, hogy amint Jézust küldte az Atya e 
világra, úgy küldött Ő is bennünket. Ez nem pusztán a szolgá-
latra való kiküldetésünket jelenti, hanem életünk minden 
területére igaz. „Nála nélkül semmi sem lett…” (Ján. 1,3) Még a 
kapcsolat is Őbenne, Istenben született meg. Ha Ő képes volt 
tökéletes harmóniában élni és szeretni, és ezt a szeretetet 
árasztotta ki ránk, akkor mi is képesek vagyunk erre! 

Időnként elő kell vennünk azokat az Igéket, amik az embe-
rekkel való kapcsolatunkról szólnak. Szükséges, hogy ezek is a 
szívünkbe legyenek írva. 

„Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert sze-
retjük a mi atyánkfiait.” (1Ján. 3,14) „Szeretteim, ha így szeretett 
minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.” (1Ján. 4,11) 
„Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent és gyűlöli a maga 
atyjafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, 
hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is 
van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.” 
(1Ján. 4,20-21) 

Az ember közösségre teremtetett, közösségre Istennel és 
embertársaival. Ennek nem kizárólag emberi okai vannak. 
Amikor az isteni szeretetet éljük meg társainkkal, akkor a ben-
nük élő Urat tiszteljük meg ezzel. A közösség lételemünk, így 
vagyunk megalkotva. Nincs beteljesedett élet az Úrral való 
kapcsolat nélkül, de úgy sem, ha a körülöttünk lévő ember-
társainkkal nem ápoljuk azt a kapcsolatot, amit az Úr tervezett 
számunkra.  

Egy Test vagyunk, közösen alkotjuk a Krisztus Testét. Meg 
kell lennie az egészséges áramlásnak a Testben, nem elszigetelt 
pontocskák kapcsolódnak egyenként a Fejhez. Ha a családi 
kapcsolatainkat hagyjuk leépülni, kicsúszik a talaj a lábunk 
alól, nincsen meg az a háttér, amire szükségünk van. Mi is az 
oka a családi problémáknak? Sok mindent lehetne említeni, a 
következőkben nézzünk egy-két jelentős tényezőt ezek közül!’ 
 

350. A félelem 
A szeretetben nincs félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félel-
met, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett 
teljessé a szeretetben. – 1János 4,18 



‘Amikor a félelem helyet kap az életünkben, kiszorítja a 
szeretet cselekedeteit. Akár a pénz hiányától félünk, akár a 
kudarctól, vagy bármi mástól, ha ezek az érzések vezérelnek 
bennünket, figyelmünk nem a megfelelő helyre összpontosul.  

Amikor az Úrra tudjuk bízni magunkat, Őbenne helye lesz 
a szolgálatnak, a családnak, a munkának, mindennek. És ne 
feledjük: Ő azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk 
mindenben. (Ján. 10,10) 

Ha ezt szeretnénk megtapasztalni, Nála kell keresni a 
megoldást, nem a saját erőnkből, mert azzal sok mindent fel 
tudunk égetni magunk körül. Mindaddig, amíg úgy gondoljuk, 
helyénvaló, ha a munka napi 12 órát elvesz az életünkből, az 
Úrtól, a családtól, és kitartásunkat ezen a területen gyakorol-
juk, a lényeges területekről vonjuk el az energiánkat! Egyen-
súlyra kell törekednünk, mert az az áldott állapot és igei út. 

„Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől 
rettegtem, az esék rajtam.” (Jób. 3,25) „Mert nem félelem 
szellemét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek 
és józanságnak szellemét.” (2Tim. 1,7)’ 
 

351. A fásultság, lustaság 
Kívánsággal vágyakozik a rest (lusta), de hiába, a szorgal-
mas pedig bővölködik. – Példabeszédek 13,4 

‘Ismerünk-e olyan embert a környezetünkben, aki nem tud 
játszani? Aki nem tud örülni a kisgyermek egyszerű örömé-
nek? Aki nem tud elcsendesedni, mert szüntelen fontos dolga 
van? Az ilyen ember folyvást fáradt, és ez nem egészséges 
állapot. Szülőként az én figyelmemet is sokszor felhívta az Úr 
arra, hányszor kell a gyerekeknek azt hallaniuk tőlem: most 
fontos dolgom van, nem érek rá.  

Mi a fontos dolog? A válasz egyszerű: mindig az, aminek 
éppen az Úr részéről helye van. Nem mindig a legnemesebb 
célú dolgoknak van ideje, nem mindig az emberi ésszerűség az 
ésszerű. Aki fáradt, aki nem tudja a családjában kipihenni 
magát, annak a családi nyugalom megterhelő tud lenni. Ezért 
inkább saját maga gyárt fontos elfoglaltságot magának, és álta-
lában nem ismeri fel, mi történik ilyenkor. Csak azt veszi észre, 
hogy házastársa boldogtalan, gyermekei távolinak tűnnek, és ő 
sem megelégedett, nem éri el azt az állapotot, amikor a fontos 
dolgok végére jut.  

Mi a fontos? Az Úr a szívünkön keresztül megmutatja, 
mert a szíveket Ő vizsgálja, Ő tudja a rendelt időket, Ő képes 



összevezetni a szálakat. Amikor fontos munka közben zavar a 
gyermekünk, lehet, hogy csak egy őszinte ölelésre lenne 
szüksége, de mi elküldjük, hogy befejezhessük a dolgunkat.  

Mi a fontos? A házastársunk, a gyermekeink fontosak! 
Olyannyira, hogy Jézus testet öltött és meghalt értük. Senki ne 
értse félre, nem arra bátorítunk, hogy érzések szerint, össze-
vissza éljük az életünket, ne legyen tekintélye a munkának. 
Egyszerűen arról van szó, hogy ne meneküljünk el az együtt 
töltött idő, a megpihenés, az egymásra való odafigyelés elől. 
Legyünk érzékenyek a Szellem vezetésére, mert mindennek 
megvan az ideje. Néha restségből nem ajándékozzuk meg egy-
mást, egy, az Úrtól való élménnyel, egy közös sétával, egy 
beszélgetéssel.’ 

 
352. A leterheltség 

… mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embere-
ket, de ti magatok egy ujjatokkal sem illetitek azokat a terhe-
ket. – Lukács 11,46 

‘Ha az életünk véget nem érő rohanás, ha oly sok kötelezett-
ségünk van, hogy úgy érezzük, nem bírjuk el, itt az ideje elgon-
dolkodni: mi van ezek közül az Úrtól, és mit vettem én magam-
ra. Hiszen Jézus terhe könnyű, és az Ő igája gyönyörűséges. Az 
Úrban köttetett házasság nem akadályozza, hanem segíti a szol-
gálatot, elhívásunk betöltését. És az Úrtól való szolgálat nem 
elszakít a családunktól, hanem megerősíti a családot az Úrnak 
való odaszánásban.  

Arra vagyunk teremtve, hogy szeretetet adjunk és kapjunk, 
arra, hogy a Szeretetet – Istent – szolgáljuk egymás felé. Nem 
létezik olyan törvény, mely szerint ennek van egy magasabb 
rendű formája, amiből a családunk kiszorul. Hanem ebben is 
az egyensúly számít, amit csakis az Úr által tudunk megterem-
teni. Nem véletlenül int az Ige: 

„Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenki-
vel, de leginkább hitünk háza népével.” (Gal. 6,10) ”Mert ha 
valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel 
gondot az Isten Gyülekezetére?” (1Tim. 3,5) 

Emberként nem csak szellemünk (közös istentisztelet) és 
testünk (étkezés, ruházkodás) igényeire kell közösen odafigyel-
nünk, hanem a lelkünkre (érzelmeink) is. „Ne szóval szeres-
sünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valóságosan.” (1Ján. 
3,18) A családunk az Úrtól való érték és kincs, így a családra is 
igaz, hogy az ördög megpróbálja meglopni. Hatalmas erő áll 



azonban rendelkezésünkre, hogy ez ne sikerüljön: a Jézus ne-
vében kapott hatalmunk, az Úrtól való bölcsesség és szellemi 
vezetés. Így meg tudjuk őrizni a ránk bízott drága kincset! Két 
Ige zárja ezt a gondolatot: 

„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, 
mert jóllehet a szellem kész, de a test erőtlen.” (Mát. 26,41) 
„Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ör-
dögnek, és elfut előletek.” (Jak. 4,7)’ 
 

353. A családi élet (1) 
És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem; 
hogy az a szeretet legyen őbennük, amellyel engem szerettél, 
és én is őbennük legyek. – János 17,26 

Kenneth Hagin tollából következnek szemelvények: 
‘A szeretet törvényének kell irányítania a családi életünket 

és életünk minden más részét is. Olvassuk el, mit mondott Jézus 
János evangéliumában: „Új parancsolatot adok néktek, hogy 
egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressé-
tek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítvá-
nyaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (Ján. 13,34-35) 

Jézusnak több mondanivalója is volt a szeretetről János 
evangéliumának 14. fejezetében: „Ha engem szerettek, az én 
parancsolataimat megtartsátok.” (Ján. 14,15) „Aki ismeri az én 
parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki 
pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, 
és kijelentem magamat annak.” (Ján. 14,21) „Felele Jézus és 
monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszé-
demet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne 
lakozást veszünk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én 
beszédeimet: és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, 
hanem az Atyáé, aki küldött engem.” (Ján. 14,23-24) 

János evangéliumának 15. fejezetében ismét a szeretet tör-
vényét hangsúlyozza Jézus: „Ha az én parancsolataimat meg-
tartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én 
megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az Ő 
szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon 
tibennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ez az én pa-
rancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerette-
lek titeket.” (Ján. 15,10-12) 

Jézus ezt nagyon egyszerűvé teszi a számunkra. Szeret-
nünk kell egymást, ahogy Ő szeretett minket! Senki nem képes 



erre, csak az újjászületett emberek. Senki nem tudja ezt 
megtenni csak az, aki új teremtés a Krisztusban.’ 
 

354. A családi élet (2) 
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a go-
nosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. – Róma 12,9 

‘Aki nincs újjászületve, nem tud úgy szeretni, ahogy a 
Krisztus szeret. Ehhez Isten szeretetének kell bennünk élnie. A 
Róma 5,5 azt mondja: Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a 
Szent Szellem által. Az újjászületett ember ezért képes úgy sze-
retni, ahogy a Krisztus szeret! 

„És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett 
minket, és adta önmagát miérettünk ajándékul, áldozatul, és 
jó illatul az Istennek [édes illatú zamatul — KJV].” (Ef. 5,2) 
Egy másik fordítás azt mondja: „Ajándékul és áldozatul Isten-
nek, és édes illatul.” 

Jézus önmagát adta miérettünk ajándékul, áldozatul és 
édes illatul Istennek. Az irántunk való hatalmas szeretete által 
tudjuk egymást szeretni.  

Mindezek az Igék arra intenek minket, hogy szeretetben 
járjunk, és megvalósítsuk a szeretet törvényét a családi éle-
tünkben és a házasságunkban. Isteni fajta szeretetben kellene 
járnunk az életünk minden területén.  

A férjnek oda kellene adnia magát a feleségéért, ahogy a 
Krisztus is odaadta magát a Gyülekezetért. És a feleségnek oda 
kellene adnia magát a férjéért, ahogy a Gyülekezet is odaadta 
magát Krisztusnak. Igazából ez a szeretetben járás – a szeretet 
útján való járás – és az Úr parancsolatainak megtartása.  

Ahogy a férj és a feleség odaadják magukat egymásért, a 
házasság oltárára helyeztetnek. És a kettő eggyé lesz, mind-
ketten a másikért élnek és azért, hogy a másik számára mind 
nagyobb áldássá legyenek.’ 
 

355. Az otthon légköre (1) 
És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magato-
kat, aki az Ő királyságába és dicsőségébe hívott el titeket. – 
1Thessalonika 2,12 

‘Az Efézus 5,22-23 azt mondja: „Ti asszonyok, vessétek alá 
magatokat a saját férjeteknek, miként az Úrnak. Mert a férj a 
feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje a Gyülekezetnek, és Ő 
a megtartója a Testnek.” A férjnek el kell foglalnia a helyét a 
feleség fejeként a Krisztusban, mint ahogy a Krisztus is feje az 



Egyháznak. A feleségnek pedig segítőtársként kell elfoglalnia a 
helyét, ahogy azt Isten eltervezte az Édenkertben. A feleség 
vállára veszi az otthon felelősségét. Ő az otthon királynője. 

Ezeket a verseket az emberek néha nagyon törvénykező 
módon veszik. Megragadják a törvény betűjét, de a szellemét 
eltévesztik. Úgy vélik: a férjnek az otthon diktátorának kell 
lennie, uralkodnia kell a feleségén, és neki kell megmondania, 
mit tegyen. Az Efézus 5,22 más fordítása ezt mondja: „Felesé-
gek, járjatok szeretetben a férjetekkel, ahogy Krisztus is az 
irántatok való szeretetben járt.” Nem érthetőbb ez így? A férj a 
feleség szeretet-feje, ahogy a Krisztus is szeretet-feje az Egy-
háznak. Mint ahogy az Egyház is a Krisztus alá van vetve, úgy a 
feleség is alá van vetve a férjének mindenben.  

A családok életében minden fejfájás, minden könny, min-
den szenvedés az önzés kútjából fakad. De ha a feleség is, a férj 
is átadják magukat az isteni fajta szeretet uralmának, valójá-
ban Istennek adják át magukat, Aki a szeretet. És Isten szere-
tettel tölti be az otthont. 

A János evangéliumában Jézus azt mondta: Ha megtart-
játok az én parancsolatomat, hogy egymást szeretitek, az én 
Atyám és én jövünk, és bennetek lakozást veszünk. (Ján. 14,23. 
15,10-12) Ezért, az otthonodba betérőknek érzékelniük kell Is-
ten jelenlétét.  

Soha senkinek nem vágtam vissza egyetlen szóval sem; 
kedves maradtam, és szeretetben jártam mindenkivel. Az ott-
honunkat az Úr dicsősége töltötte be. (2Móz. 40,34)’ 

 
356. Az otthon légköre (2) 

Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó 
cselekedettel gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten 
megismerésében. – Kolosse 1,10 

‘Isten úgy vezetett, hogy az üdvösség felől soha egyetlen szót 
se szóljak a rokonaimnak. Soha nem hívtam őket, hogy jöjjenek, 
és hallgassanak prédikálni, vagy arra sem buzdítottam, hogy a 
gyülekezetbe menjenek. De neked magadnak kell megbizonyo-
sodnod arról, hogy a saját családodban mi a célravezető, mivel 
minden helyzet más. A magam részéről mindig is hittem, hogy a 
legnagyobb bizonyságtétel a cselekedeteink.  

Tudtam, hogy amikor a rokonaim meglátnak bennem va-
lami valóságosat, mind akarják majd ugyanazt. És mi lett? 
Mindannyian követtek engem! 



Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem kell szóban tanúbi-
zonyságot tennünk, de úgy gondolom, bölcsnek kell lennünk 
ebben. Sokan állandóan csak papolnak, és közben nem élnek 
helyesen. Van egy régi kínai közmondás, ami így szól: Olyan hango-
san beszélnek a cselekedeteid, hogy nem hallom, amit mondasz. 

A nénikém azt mondta: – Engem soha nem fogsz látni abban a 
teljesevangéliumi gyülekezetben. 

De telt-múlt az idő, és tizenegy év leforgása után mégis azt 
mondta az édesanyámnak:  

„Tudod, kell lennie valaminek abban a Szent Szellem ke-
resztségben és a nyelveken szólásban. Figyelem évek óta, hogy 
Kenneth gyerekei soha nem betegek.” 

A gyerekek egyszer-kétszer gyengélkedtek ugyan, de rövid 
időn belül mindig győzelmet arattunk a tünetek felett. A roko-
naim és más hívő emberek is betegeskedtek, mert nem tanul-
ták meg, hogyan járjanak annak a teljességében, amit Isten 
tartogatott a számukra. 

Tizenegy évig a nénikém soha nem látogatott meg minket. 
De mire a területi szolgálatba léptem, mégiscsak eljött. Látoga-
tása után azt mondta édesanyámnak: 

„Tudod, olyan benyomásom volt, mintha a mennyország-
ban jártam volna. Éreztem Isten jelenlétét. Igaz, azt mondtam, 
hogy soha nem mennék el abba a teljesevangéliumi gyülekezet-
be, de most el fogok menni.” 

És eljött. Ha egy helyen Isten lakozik, ott az ember képes 
megérezni az Ő jelenlétét. A János 14,23 azt mondja: „…ahhoz 
megyünk, és benne lakozást veszünk.” Az Atyaisten és Jézus 
jönnek, és lakozást vesznek benned. Veled fognak élni! Ha a 
férj is, meg a feleség is átadja magát a szeretet uralmának, Is-
ten szeretete tölti be az otthonukat.’ 
 

357. A szavak ereje 
Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a böl-
cseknek nyelve orvosság. – Példabeszédek 12,18 

‘Az otthon légkörét a szavak teremtik meg. A szavak jóval 
azután is a légkörben időznek, amikor az emberek már eltávoz-
tak. Egyszer a feleségemmel úton voltunk, hogy elkezdjünk egy 
alkalom-sorozatot. A feleségem egyszer csak azt mondta:  

– Be kellene néznünk XY pásztorékhoz, ahol a múlt évben 
szolgáltunk.   

Én nem voltam biztos a dologban: – Nem is tudom. Sietünk. 



Estére volt egy alkalmunk, és már délutánra járt. De mégis 
lekanyarodtunk az autópályáról. Ráhajtottunk a kocsi feljáró-
ra, és nem láttunk egy kocsit se. A garázs zárva volt. Azt mond-
tam: – Nem hiszem, hogy itthon vannak. De mindenesetre be-
csöngetek. 

Amikor harmadszor csengettem, végre hallottam valakit 
jönni. Vártam, majd a pásztor kinyitotta az ajtót. Ledőltek egy 
kicsit a feleségével, hogy szundikáljanak. Mikor meglátott 
minket, rögtön azt mondtam: – Nem akarunk zavarni. 

– Pihentünk. Gyertek csak be, a feleségem biztosan látni 
akar benneteket.  

Leültünk hát a nappaliban, míg ő szólt a feleségének. Anél-
kül, hogy egyikünk is mondott volna bármit, mindketten érzé-
keltük, hogy éles szavak hangzottak el a házban. Egyszerre vet-
tük észre. Érzékelhető volt a légkörben. 

Ahogyan érzékelni tudod Isten jelenlétét, ugyanúgy képes 
vagy mást is érzékelni. Később megtudtuk, hogy tényleg olyan 
komoly nézeteltérésük volt, hogy majdnem ráment a házassá-
guk. De hála érte Istennek, helyreigazították a dolgot. 

Sem a férj, sem a feleség nem adta át magát addig a sze-
retet uralmának. Ha a szeretet szavait szólták volna, az ott-
honukban a szeretet légköre lett volna, nem pedig feszültség. 
Ha ezt megtanulnák az emberek, nem lennének gondjaik! Ha 
szeretet van a szülők szavaiban, akkor a gyerekeik élete ezek-
nek a szeretet-szavaknak megfelelő gyümölcsöket terem.’ 
 

358. Szeretet, szeretet, szeretet (1) 
… hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, 
amellyel minden szentekhez vagytok. – Kolosse 1,4 

A következő három rész Jim Sanders könyvéből származik: 
‘A Biblia egy magasabb rendű szeretet fontosságára hívja 

fel a figyelmünket. Ha szeretnénk ezt a családi életünkben is 
kamatoztatni, akkor mélyedjünk el ennek a tanulmányozásá-
ban. Elsőként tekintsük Jézus szavait: „Új parancsolatot adok 
néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, 
úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy 
az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” 
(Ján. 13,34-35) Majd másutt: „… Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat.” (Mát. 19,19) 

Az Ige arra tanít, hogy úgy szeressük a másikat, mint saját 
magunkat. Csak azt tegyük a másikkal, amit szeretnénk, hogy 
velünk tegyenek. Csak olyan dolgokat mondjunk másokról, 



amit szeretnénk, hogy rólunk is mondjanak. Amikor lehetősé-
günk van, hogy segítsünk másokon, tegyük meg, hogy a szük-
séges időben nekünk is eljöjjön a segítség. Osszuk meg a szí-
vünkben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud 
hatalmasra növekedni.  

A Biblia a szeretet törvényét királyi törvénynek nevezi, mert 
ha a szeretet törvényét megtartjuk, akkor az Ószövetség minden 
törvényét beteljesítjük. Nem fogunk lopni a máséból, mert szeretet 
van a szívünkben. Nem fogunk hazudni másnak, mert szeretet van 
a szívünkben. A szeretetnek tehát nincs szüksége a többi törvényre, 
mert a szeretet törvénye betölti az összes törvényt. 

„…Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: 
Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekszetek.” 
(Jak. 2,8) „Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped 
fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én 
vagyok az Úr.” (3Móz. 19,18) 

Isten a szívünkbe adta az Ő szeretetét, hogy képesek le-
gyünk úgy szeretni, ahogy Ő szeret. Az Ő szeretete isteni fajta 
szeretet, nem hasonlítható az eredeti emberi szeretethez, mert 
az önző, mindig csak a magáét keresi. Amikor újjászülettünk, 
új, szellemi emberré váltunk, Isten életéből és természetéből 
részesült a bensőnk.  

Isten maga a szeretet, tele kegyelemmel és irgalommal. Ő 
jóságos és igazságos. Ő mindaz, amit Isten Igéje mond Róla 
nekünk. Ugyanezek a képességek és tulajdonságok vannak meg 
a bensőnkben – az újjáteremtett szellemünkben. Ezért az Atya 
joggal várja el tőlünk, hogy úgy szeressünk, ahogy Ő, hiszen 
kiöntötte az Ő szerelmét a szívünkbe. (Róm. 5,5)’ 
 

359. Szeretet, szeretet, szeretet (2) 
Mi azonban, akik nappaliak [a Gyülekezet] vagyunk, legyünk 
éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába. – 
1Thessalonika 5,8 

‘Az Atya csak olyat kíván tőlünk, amiről tudja, hogy képesek 
vagyunk megtenni, illetve Ő gondoskodott róla, hogy mindenre 
képesek legyünk a Krisztusban, aki megerősít minket. „Minden-
re van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Fil. 4,13) 

Lehet, túl sokszor hallgattunk az ördögre, másokra, vagy a 
saját fejünk után mentünk, előítéletekkel éltünk emberekkel és 
dolgokkal kapcsolatban, és elutasítottuk a gondolkodásunk 
legkisebb mértékű módosítását is. Itt az ideje, hogy elhatároz-



zuk, ezentúl szeretetben járunk, nem gondolkodunk vallási és 
felekezeti különbségekben.  

Itt az idő, hogy végre szeretetben járjunk azokkal, akik 
ugyanazt a Jézus Krisztust hiszik, hiszen a mennyországban is 
együtt leszünk mindannyian, mint az Atya szeretett gyermekei! 
Nem csak a hívők teljes gyülekezeti Testével kell szeretetben 
járnunk, hanem azokkal is, akik még nem fogadták el Jézust 
életük Urának. 

A szeretetben járáshoz néha természetfeletti hit szükséges, 
és előfordul, hogy olyan nehezünkre esik szeretetben járni és 
megbocsátani, hogy csak az Úr megerősítése által vagyunk képe-
sek rá. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik az isteni szere-
tet, nézzük meg az Igét: 

„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, 
szeretet pedig nincs énbennem, olyanná lettem, mint a zengő 
érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és 
minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész 
hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki 
helyükről, szeretet pedig nincs énbennem, semmi vagyok. És 
ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom 
is, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból. A 
szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szere-
tet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktele-
nül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
tartja számon a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent 
remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek 
bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, 
megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint 
van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás: De mikor 
eljő a teljesség, a rész szerint valók eltöröltetnek. Mikor gyer-
mek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, 
mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig 
férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert 
most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről 
színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig 
úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem. Most azért 
megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig 
legnagyobb a szeretet.” (1Kor. 13,1-13)’ 
 
 
 



360. Szeretet, szeretet, szeretet (3) 
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti-
érettetek, ahogy ez méltó is, mivel felettébb megnövekedett a 
ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymás iránt 
való szeretet. – 2Thessalonika 1,3 

‘Meglátod például, amikor valaki rosszat tett neked, a fejed-
ben (az elmédben) létrejött válaszreakció és az, amit a szíved (a 
szellemed, a belső ember) mond neked, teljesen különböző lesz. 
Egyedül rajtad múlik, hogy a fejed után mész, vagy a szíved, azaz 
a szellemed hangját követed. A szellemed mindig meg fogja 
mondani neked, hogy mit kell tenned – és az, amit tanácsol, 
összhangban lesz Isten Igéjével. „Hanem a szívnek elrejtett em-
bere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen 
becses az Isten előtt.” (1Pét. 3,4)  

A szeretet mindig, egészen a halálig megbocsátó. „Jézus 
pedig monda: Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják, mit 
cselekszenek. Elosztván pedig az Ő ruháit, vetének reájuk sor-
sot.” (Luk. 23,34) „Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik, és 
ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én szelleme-
met! Térdre esvén pedig, nagy fennszóval kiálta: Uram, ne tulaj-
donítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.” (Csel. 7,59-60) 

Ha megbántanak, megsértenek, igazságtalanul bánnak ve-
led, hazugságokat terjesztenek rólad a hátad mögött, mielőtt 
másokat okolnál, vizsgáld meg magad, hogy te szeretetben tud-
tál-e maradni annak ellenére, amit tettek veled vagy ellened.  

A szeretetben járás felsőfoka azt jelenti, hogy még mielőtt 
bocsánatot kérnének tőled, már elengedted a sérelmeidet a szí-
vedtől; amit tettek, nem számítod be nekik, hanem az Atyához 
fordulsz és kéred a bűnbocsánatukat – ahogy azt Jézus és Ist-
ván is tette.  

Ha így, szeretetben jársz, nemcsak a másiknak, hanem 
saját magadnak is a legjobbat teszed, mivel a szívedet nem 
terheli a harag, a sértődöttség és meg nem bocsátás mérge. He-
lyette Isten szeretetével és békességével lesz teljes a szíved. Kö-
szönd meg Jézusnak, hogy arra is megtanít az Igében, hogyan 
kell megbocsátani.  

Ne feledd, az Ő szeretete van a szívedben, így semmi nem 
akadályozhat meg abban, hogy ez a végtelen isteni szeretet ural-
ja az életedet. Erről fogják megismerni, hogy Jézus Krisztus ta-
nítványa vagy. (Ján. 13,35)’ 
 
 



361. Isteni természet (1) 
… [az Úr] igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg 
bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legye-
tek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e vi-
lágon. – 2Péter 1,4 

Az alábbi két rész Joyce Meyer gondolatait tükrözi: 
‘Szeretetet adni és szeretve lenni – ez az, amiért érdemes 

élni. Sokan átmennek olyan időszakokon, amikor úgy érzik, 
nem szeretik őket. Ilyenkor könnyen hajlanak a negatív gondo-
latok táplálására, és ha ezt tartósan megengedik maguknak, 
végül boldogtalansághoz és depresszióhoz vezethet.  

A szeretet az élet energiája. Ez motiválja az embert, hogy 
reggel felkeljen, és a dolga után lásson. A szeretet ad célt és 
értelmet az életnek. Bármerre nézzünk is, azt látjuk, hogy az 
emberek a szeretetet keresik – de gyakran rossz helyen. Isten 
„a” szeretet, és mindaddig nem lelik meg azt, amit keresnek, 
amíg meg nem találják Őt.  

Az emberek különféleképpen keresik a beteljesedést az éle-
tükben. Ezek az útkeresések kezdetben jónak tűnhetnek, de végül, 
a sikertelenség után csalódást keltenek, üresnek bizonyulnak. Az 
egyetlen módja, hogy kétségbeesett keresésünkben megtaláljuk az 
igazi beteljesedést, a szeretetben járás, kifejezni a szeretetet csele-
kedetekben, mások iránt. 

Sokat hallani arról, milyen fontos egymást – családunk tag-
jait és a környezetünkben élőket – szeretnünk. Az út elején meg-
eshet, hogy minél inkább próbálunk szeretetben járni, annál ke-
vésbé megy. Jó esetben rájövünk, hogy azért nem tudunk máso-
kat szeretni, mert még nem fogadtuk el Isten felénk irányuló 
szeretetét. Az értelmünkkel tudhatjuk, hogy a Biblia azt mondja, 
Isten szeret, de a szívünkben mégsem érezzük át a szeretetét.  

Nem mindenki érti, Isten hogyan szerethet olyan tökéletlen 
embereket, amilyenek mi magunk vagyunk. A válasz kézenfekvő. 
Isten azért szeret, mert szeretni akar bennünket. Tetszik neki, ha 
szerethet. Isten azért szeret, mert az a természete, hogy szeressen, 
és Ő mindig is szeretni fog minket. Azt nem mindig szereti amit 
teszünk, de a teremtményeit egyfolytában szereti.’ 
 

362. Isteni természet (2) 
Ti vagytok a földnek sója; ha pedig a só megízetlenül, mivel 
sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják 
és eltapossák az emberek. – Máté 5,13 



‘Isten szeretete feltétel nélküli! Valójában nem is tudnánk 
elrejtőzni a szeretete elől. Isten szeretete az a természetfeletti 
erő, mely megbocsátja bűneinket, meggyógyítja érzelmi sérü-
léseinket, és helyreállítja összetört szívünket. Csak idő kérdése, 
hogy megértsük: Isten mélységesen szeret, nem azért, amit ér-
te teszünk, hanem egyszerűen azért, akik vagyunk: az Ő szeret-
tei. Az Alkotó ugyanis gyönyörködik a mesterművében! 

Miután kezdjük elfogadni Isten csodálatos, feltétel nélküli 
szeretetét, akkor tudjuk viszontszeretni Őt. Így sokkal szabadab-
bak leszünk arra, hogy kiárasszuk mások felé is a szeretetet. Ha 
Isten véget nem érő szeretete van bennünk, tovább tudjuk adni 
másoknak anélkül, hogy félnénk attól, egyszer majd elfogy. 

A világon mindenki vágyik rá, hogy szeressék és elfogad-
ják. Ezt a szükséget egyedül Isten szeretete képes kielégíteni. 
Az isteni szeretet egy csodálatos, ingyenes ajándék számunkra. 
Miután az Ő szeretete kitöltetett a szívünkbe, engednünk kell, 
hogy rajtunk átfolyva mások felé kiáradjon. És hozzánk leg-
közelebb a családtagjaink állnak. 

Az égi szeretettel felruházva úgy tekintsünk magunkra, mint 
egy áldással teli cserépedényre, vagy egy üzemanyagtartályra. 
Akarjunk olyan emberek lenni, akik Isten szeretetét képesek 
kiárasztani a körülötte levő emberek életére. Rá fogunk jönni, 
hogy boldogsággal tölt el bennünket, amikor úgy döntünk, hogy 
másokat boldoggá teszünk.  

A Biblia a keresztényeket a föld sójának nevezi. Elvárja tő-
lünk, hogy a körülöttünk élők életét megfűszerezzük. Az egész 
élet íztelen lenne szeretet nélkül. A szeretet a só, az életerő. A 
szeretet az, amiért érdemes élnünk és folyamatosan munkál-
kodnunk. 

Minden napunk izgalmas lehet, ha Isten titkos-ügynökei-
ként figyelünk arra, mikor tudunk a körülöttünk élők életébe 
egy kis sót, fűszert csempészni. És tudjuk, hogy mivel minket 
Isten mélységesen szeret, soha nem fogy el a szeretetünk, nem 
számít, mennyit adunk tovább belőle.’ 
 

363. Két fajta szeretet 
Mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. 
Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten sze-
retet. – 1János 4,7-8 

Minden emberi lénynek természetes igénye a szeretetet, 
különösen ebben a rohanó világban. Az emberek örülnek, ha 



szerethetnek valakit, és kedvelik, ha őket is szeretik. Kétféle 
szeretetről beszél a Biblia, ezek: 

– a természetes emberi szeretet, amely bármikor átcsaphat 
gyűlöletbe (Tit. 3,3), 
– az isteni fajta szeretetet (görögül agapé), amely mindig 
győzelemre visz (1Ján. 5,4). 
Az isteni fajta szeretet mindig a másik érdekeit tartja szem 

előtt, mindig adni akar, mégpedig a legjobbat, a hibátlant, sér-
tetlent, tisztát. Elsőként a legközelebbi családtagjainkon gya-
korolhatjuk a szeretetünket. 

A Biblia azt tanítja, hogy „az Isten szeretet” (1Ján. 4,8; 
4,16), következésképpen a Fia, Jézus egy szeretet-gyermek. Is-
ten elküldte Jézust a földre, hogy megváltsa és visszavezesse az 
embert az Atyjához. Akinek a szívében Jézus vett lakozást, az 
egyúttal az agapé szeretetet is magában hordozza, amelynek 
jellemzői: „szeretetet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, mértékletesség”. (Gal. 5,22) 

A szeretet az ember lételeme. A gyerekek testi-lelki növe-
kedésének, egészségének legfőbb biztosítéka a szülők szeretete. 
Születésünktől fogva keressük a tökéletes szeretetet, és ha jó 
helyen keressük, nem is csal meg bennünket a reménységünk.  

De előbb fel kell ismernünk, hogy az emberi szeretet soha 
nem elégítheti ki a szívünk szomjúságát. Sem az a szeretet, ami-
re mi képesek vagyunk, sem az, amit a másiktól kaphatunk. Az 
ember Isten szeretete nélkül elveszett. A Messiás hozta el ne-
künk két évezrede azt a magasabb rendű szeretetet, amely egy-
magában képes megelégíteni az ember szívét.  

Mert van tökéletes szeretet a földön! Hol található? Isten 
minden újjászületett gyermekének a szívében. Honnan tudjuk 
ezt? Mert Isten mondja, hogy aki az Ő gyermekévé lett, annak 
a szívébe kitöltetik az Ő szeretete. Azt is mondja a Biblia Igéje, 
hogy a Krisztus által Isten a saját természetéből részesített 
minket, Ő pedig a szeretet. (2Pét. 1,3-4; 1Ján. 4,8)  

A szíved mélyének üressége az Úr számára van fenntartva. 
Szeretnéd megismerni, hogyan lehet hozzájutni ehhez a maga-
sabb rendű szeretethez? Nem adhatod másnak azt, ami neked 
sincs! 

 
364. Megszerezni és birtokolni 

Buzgón törekedjetek megszerezni (ezt) a szeretetet – tegyétek 
célotokká, mindenek előtt ezt keressétek… – 1Korinthus 14,1 
(Bővített bibliafordítás) 



A Bibliából tudjuk, hogy Isten maga a szeretet (görögül: 
agapé), tele kegyelemmel és irgalommal (1Ján. 4,16). Ebből 
következik az, hogy az Ő Fia, Jézus Krisztus is a szeretet meg-
testesítőjeként járt a földön (2Kor. 1,19). Aki tehát befogadja 
Jézust a szívébe, az az Atya szeretet-természetét kapja meg. 
(Ján. 13,20) 

Már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet megszerezni az 
agapé-, azaz isteni fajta szeretetet? A válasz egyszerű: az em-
ber szellemének (belső emberének) újjá kell születnie Isten 
Szellemétől. Pál apostol azt tanítja, hogy nem elég Istenben 
hinni, hanem hangosan meg is kell vallani előtte a Krisztusba 
vetett hitünket. Hinnünk kell a szívünkben azt, hogy Jézus él! 

Olyan sok ajándék közül választhatnék, amit adhatnék ne-
ked, de úgy döntöttem, emlékeztetlek arra az ajándékra, amit 
Isten adott neked: az egyszülött Fiát, Jézust! Fogadd el Tőle ezt 
az ajándékot úgy, hogy elmondod hangosan ezt az imát (Róm. 
10,9-10): 

Teremtő Istenem, Eléd állok, és fennhangon imád-
kozom: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia! Hiszem, 
hogy Jézus meghalt az én bűneimért! Hiszem, hogy 
Jézus feltámadt a halálból, hogy én igaz szívvel 
állhassak Eléd! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe és 
teremts újjá engem! Jézus, elfogadlak, mint szemé-
lyes Uramat, Megváltómat és Gyógyítómat! Meg va-
gyok váltva! Újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent 
vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr 
Jézus az örök életemet! Kérlek, segíts abban, hogy 
szeretni tudjalak Téged és másokat! Ámen!  

Ha hittel és hangosan elmondtad, akkor üdvösséget nyer-
tél Isten kegyelméből. (Ef. 2,8-9) Úrrá tetted Őt az életed 
felett! A szellemi újjászületéskor részesülünk Isten természeté-
ből, örök életéből és szeretetéből. Isten szeretete ekkor plántá-
lódik a szívünkbe, ezért joggal állíthatjuk: „az Istennek szerel-
me kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által…” (Róm. 
5,5) Ennél fogva leszünk képesek mi is úgy szeretni, mint maga 
Isten! A szeretetben növekedni szükséges.  

A szívünkben levő isteni szeretet-magot úgy növelhetjük, 
hogy tápláljuk azt Isten Igéjével, illetve a gyakorlatban alkal-
mazva szeretetben járunk másokkal. Az agapé egy gyümölcs, 
márpedig a termés képes növekedni. Hagyd, hogy a szívedben 
levő szeretet kiáradjon mások felé! Csak azt tedd másokkal, amit 
szeretnéd, hogy ők tegyenek veled. Csak olyan dolgokat mondj 



másokról, amit szeretnéd, hogy rólad is mondjanak. Vess szere-
tetet, és szeretetet fogsz aratni!  
 

365. A tökéletes szeretet 
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. – János 3,16 

Karácsonykor a mélyen hívő keresztény családok a Meg-
váltó születését ünneplik. A megígért Fiút, a próféták által kije-
lentett Csemetét, a Vesszőszálat Isai törzsökéből, aki megváltja 
Isten népét a rabságból, és kiterjeszti az üdvösséget a nemze-
tekre (pogányokra). A Krisztusban nem hívő emberek csupán a 
karácsonyfa és a szeretet ünnepeként tartják számon.  

Jézus új életformát kínál mindazok számára, akik életük 
Urává teszik Őt. Tanításai által új életet, új reményt, új életcélt 
kapsz. Jézus Krisztus az emberiség megváltója. Jézus ma is él, 
s az életed része akar lenni, hogy teljes és boldog családi életet 
élj. Krisztus érted született meg, majd helyetted halt meg a 
kereszten, hogy kifizesse a megváltásod árát!  

Attól a pillanattól kezdve, amikor valaki választ ad Isten 
hívó szavára, és befogadja a szívébe Jézust, az Ő gyermekévé 
válik, s a menny állampolgáraként az Atya családjához tartozik. 
Ezzel megtörténik az ember szívében (szellemében) is az újjá-
születés, és ez a legnagyobb csoda, ami az életben valaha is tör-
ténhet. Az Atya újjáteremti az ember szellemét, s az Ő szere-
tetét, békességét és tulajdonságait helyezi a bűnös szívébe. A 
szeretet a Krisztusban újjászületett emberi szellem (szív) első 
gyümölcse, amit a Biblia említ. (Gal. 5,22) 

Amennyiben már újjászülettél, akkor Isten a te mennyei 
Atyád, Ő minden lépésedet szerető figyelemmel kíséri. Vezetni 
szeretne mindenben – a párválasztásban, a családalapításban, a 
házasságban, a gyermeknevelésben –, hogy az életed minden 
lépésére áldás szálljon. A te örömöd az Ő öröme is, gyönyör-
ködik, és kedvét leli benned, mert szeret téged!  

Szeretete és gondoskodó figyelme hasonlóképpen kiterjed 
minden szükséged betöltésére, amiként a szülő törődik a gyer-
mekével. Úgy fog gondoskodni rólad, ahogy azt az Igében 
mondja, neked csak meg kell tanulni elfogadni a hited által az 
áldásokat: a szent gyógyulást, a bővölködést – hogy csak a két 
leglényegesebbet említsük. 

Az áldások ugyan nem hullanak maguktól az ölünkbe, de 
megtanulhatjuk, hogyan lehet azokat a hitünkkel elvenni és 



birtokolni. Ismerd meg a mennyei Atyádat az Ő Szaván, a Biblia 
Igéjén keresztül. Törekedj a Szentírás megismerésére és megér-
tésére, mert az kimeríthetetlen kincses tárház mindannyiunk 
számára. Az Ige minden helyzetet képes uralni! 
 

366. Növekedni a szeretetben 
Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva 
nevekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. – Efézus 4,15 

A családnak a szó szoros értelmében éltető eleme a szere-
tetteljes légkör. A házassági szövetségnek Istentől rendelt célja 
a szeretetben való beteljesedés. Az isteni fajta szeretetet mun-
kába lehet állítani a házasságban, a családban is. A Biblia ta-
nítása szerint a hit csakis a szeretet által képes munkálkodni.  

A magok felnövekedve termést hoznak. Az emberi szellem 
gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jó-
ság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Gal. 5,22) A szeretet a 
szellem első gyümölcse. A keresztények szívébe már kiöntetett 
Isten szeretete. Csak azt kell megtanulni, hogyan merítsünk 
ebből a szeretetből. Isten szeretete bennünk van, de rajtunk áll, 
hogy működésbe hozzuk-e. Meg kell tanulnunk, hogyan fej-
lesszük Isten szeretetét, és mit tehetünk, hogy növekedjen, to-
vábbá gyümölcsözővé, teljessé váljon bennünk.  

Az emberek arról ismerik fel a keresztényeket, hogy kimu-
tatják Isten bennük levő szeretetét. Mivel az isteni fajta szere-
tet bennünk van, képesek vagyunk úgy szeretni, ahogy Isten 
szeret. Isten szeretete megold minden felmerülő problémát. 
Ha az „agapé szeretetben” járunk, minden helyzetből sikeresen 
fogunk kijönni.  

Ha a Bibliára hallgatunk, és legfőbb célunknak Isten szerete-
tét tűzzük magunk elé, illetve a bensőnkben engedjük felnöveked-
ni Isten szeretetét, életünk minden területén boldogulni fogunk. 
Láthatjuk, milyen nagy előnye van a keresztényeknek a nem hí-
vőkkel szemben! Az emberi szeretet ingatag, nem lehet tehát 
sikeres az, aki a természetes emberi szeretet szerint éli az életét.  

Az emberi önzés tesz tönkre mindent körülöttünk! Az iste-
ni fajta szeretet viszont sohasem vall kudarcot, mert ez a szere-
tet önzetlen, mindig a másik érdekeit teszi első helyre. Mindig 
arra gondolj, ami a másiknak jó, ne arra, ami neked! Mindig az 
motiváljon, mit tudsz adni, ne az, hogy mit kaphatsz. 

Néhány családban nem élik az agapét, csak idő kérdése, 
mikor üti fel a fejét náluk egy-egy probléma. Gyakran nézünk 
tükörbe, hogy ellenőrizzük, vagy kiigazítsuk ruházatunkat, 



frizuránkat. A keresztények rendelkezésére áll egy szeretettü-
kör, ami nem más, mint Isten Igéje. Gyakran bele kellene néz-
nünk, hogy megvizsgáljuk az életünk gyümölcseit, és szükség 
esetén kiigazítsuk magunkat! 
 

367. Gyógyulni a szeretetben 
Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben ma-
rad, és az Isten is őbenne. – 1János 4,16 

A Biblia kitér életünk minden mozzanatára, a családi életre 
is. Isten szeretete az élet minden területén működik, soha nem 
vall kudarcot. Ha Isten szeretetét munkára fogjuk az életünk-
ben, mi magunk sem vallhatunk kudarcot soha. Teljesen meg-
változna az egész életünk, ha megtanulnánk szeretetben járni, 
és ha megengednénk, hogy ez az isteni szeretet vezessen min-
ket. Megoldaná minden problémánkat.  

Ha a keresztények elkezdenének szeretetben járni, minden 
betegség eltűnne az életükből! Nem hívők is felismerték már, 
hogy a harag, a gyűlölet, a meg nem bocsátás milyen káros ha-
tással van az egészségre. Ahogy a testünkön keletkezett sebeket 
gondosan ápoljuk, ugyanúgy kell nagy figyelmet fordítani a 
lelki sebek kezelésére is. Márpedig a lelki sebekre szintén a leg-
jobb gyógyír a szeretet. 

Hagin tiszteletes ezt így fejti ki: „Meg vagyok győződve 
róla, hogy ha egyszer Krisztus Teste valóban elkezd az isteni 
fajta szeretetben járni, minden betegség el fog tűnni közülünk. 

Az Istenben nem hívő világ embere is megértette már, 
milyen káros hatással lehet a gyűlölet és a harag az ember 
egészségére. Néhány évvel ezelőtt egy orvos nyilatkozatát ol-
vastam erről. Ezt a döbbenetes kijelentést tette: »Valójában a 

szeretet a leghatalmasabb gyógyító erő, ami csak létezik.« 
Mondott még valami nagyon érdekeset: »A régi idők orvosa 
többet nyújtott, mint egyszerű kezelést. Otthonukban látogatta 
meg a betegeket, láthatta, milyen légkörben élik napjaikat. 
Sokszor ráláttak arra, mi okozta az emberek betegségét!« 

Amikor az emberek olyan légkörben élnek, ahol nincs sze-
retet és egymás iránti megértés, könnyű rájönni, miért is bete-
gednek meg. Ez az orvos azonban csupán az emberi szeretetről 
beszélt. Ha a természetes emberi szeretetben járás ilyen hatal-
mas gyógyító erőt képvisel, képzeljük el, milyen gyógyító erő 
szabadulna fel, ha Isten szeretetében járnánk! Ha szabadon 
akarsz élni a betegségektől, gyakorolnod kell az ellenségeid irán-
ti szeretetet! (Mát. 5,44)” 



Jézus új parancsolatot adott, amit királyi törvénynek 
nevez a Biblia: feltétel nélkül szeressük egymást. (Ján. 13,34) 
Csak azt mondd és tedd a másikkal, amit szeretnél, hogy veled 
is tegyenek. Oszd meg a szívedben levő szeretetet, mert a sze-
retet csak így tud növekedni. Az Atya elvárja, hogy úgy szeres-
sünk, ahogy Ő, mert képessé tett rá bennünket!   
 

368. A szeretet ad! 
Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő [Jézus] az életét adta 
érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket [mások 
szolgálatára élni] a mi atyánkfiaiért. – 1János 3,16 

A természetes emberi szeretettel születésünk óta rendelke-
zünk. Az agapé szeretet Jézus Krisztusnak, a szeretet Fiának 
elfogadásával kerül a szeretet a teremtményeinek a szívébe. Az 
emberi természet önző, ezért ingatag, egy csapásra átcsaphat 
gyűlöletbe. Olyan, mint a tortabevonat, amit a napsugarak pil-
lanatok alatt leolvasztanak.  

Ezzel szemben az agapé soha nem vall kudarcot, s mindig 
győzelemre visz! Nagyobb a hitnél, de nélküle a hit sem műkö-
dik. Pontosabban a hit csak olyan mértékben tud működni, 
amilyen mértékben a szeretet útján járunk. A testünk állapota 
is sokszor a szeretetben járásunk fokmérője. A világban élők 
arról ismerik fel a keresztényeket, hogy kimutatják és kiá-
rasztják a bennük levő isteni fajta szeretetet. 

Isten legfőbb jellemvonása az adás. (Róm. 8,32; Gal. 2,20) 
A család egységéhez és örömteli életéhez a kulcs szintén az 
adás. Az isteni fajta szeretet közösségben képes tartani a csalá-
dot. A szeretet cselekedethez való viszonyulást ne az érzések 
határozzák meg! A szeretetben járásnak hitbéli elhatározásnak 
kell lennie! Ha az agapé ural, akkor is szeretetben tudsz járni, 
amikor teljesen az ellenkezőjét érzed (sértődöttség, meg nem 
bocsátás, önzés). De ha a szeretet-utadon jársz, ezek az érzések 
meg fognak változni.  

A Gyülekezetnek egyetlen törvénye van, a szeretet paran-
csolata, s ez mindenre – a családi életre is – kiterjedő érvénnyel 
bír. (Ján. 13,34) A szeretet legmagasabb megnyilvánulási formá-
ja az adás. Az isteni fajta szeretet jellemzőit – amit tanácsos na-
ponta elimádkozni – az 1Korinthus 13,4-8 szakasz tartalmazza. 

A boldogság nem hull magától az ölünkbe, meg kell dolgozni 
érte! Elsőként az elmét szükséges megújítani, ahogy az Úr Szava 
int erre. (Róm. 12,2) Ha sikeres és boldog családban kívánsz élni, 
a gondolatmintáidnak és szavaidnak meg kell egyezniük Isten 



Igéjével. Reggelente döntést kell hoznod, és megvallanod: „Ma az 
agapé útján járok!” Az isteni fajta szeretet gyakorlása állandó jel-
legű folyamat, és mint ilyen, növekedést is hoz. (1Thess. 4,9-10)  

 
369. A szeretet kifejezése (1) 

A szívbeli bánat lesújtja az embert, de egy jóságos szó újra fel-
vidítja. – Példabeszédek 12,25 (Szent István társulat kiadása) 

Az alábbi részek Gary Chapman gondolataiból merítenek: 
Többen tanulmányozták már a szeretet kérdését a párkap-

csolatokban, a családban. Ennek ellenére még mindig sokan 
keresik a választ: Mi az édeni boldogság? Hogyan lehet meg-
őrizni a családi fészek melegét? Hogyan lehet helyrehozni a 
megromlott kapcsolatokat?  

Amíg Kenneth E. Hagin a szeretetben járás fontosságára 
hívja fel a figyelmet, Gary Chapman a szeretet kifejezésének 
módjaira, a hogyan szeressünk kérdésére ad támpontokat. E 
témakör kulcsigéi az 1Korinthus 13,4-8 versei. 

A szerelmes ember a fellegekben jár, rózsaszínben látja a 
világot. De ez a fennkölt lelkiállapot – ami a statisztika szerint 
átlagosan két év – egyszer véget ér. A fiatal házasoknak még a 
szerelem elmúlása előtt szükséges lenne megismerniük egymás 
szeretetnyelvét. A szerelem elmúltával ugyanis annak helyébe a 
szeretetnek kell lépnie.   

Az isteni szeretet nem önző, a családtagok érdekeit a sajátja 
elé helyezi. A szeretet azon munkálkodik, mit tehet a másikért. 
Szeretni csak a társunk szeretetnyelvén lehet! Azért fontos a 
házastársunk, családtagjaink szeretetnyelvén beszélni, hogy az 
„edénye” (Pál edénynek nevezi a testet), „érzelmi tankja” telve 
legyen szeretettel az élete végéig. A szeretet kifejezésének öt 
területét szokás megkülönböztetni: elismerő szavak, odaszentelt 
idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés. Ezen belül a szeretet-
nyelv többféle „tájszólásáról” tudunk. 

1. Elismerő szavak – „Mind a halál, mind az élet a nyelv 
hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi 
annak gyümölcsét.” (Péld. 18,21) Nem mindegy, hogyan beszé-
lünk. A jó szó felvidítja a bánatos szívű embert (Péld. 12,25), a 
higgadt válasz elhárítja az indulatot (Péld. 15,1). A dicséret 
ösztönzőbb, mint a zsörtölődés. Ha átmenetileg eltekintünk 
szeretteink hibájától, a dicséret csodákra képes. Az elismerés 
emberi szükséglet, amely a szeretet viszonzására sarkall. Báto-
rító szavakkal megerősíthetjük társunk önbizalmát. Kedves 
szavakkal szeretetünket fejezhetjük ki elismerő hangon. A sze-



retet szelíd szavakkal kér, és soha nem követel. A szeretetteljes 
kérés választási lehetőséget ad a másiknak, aki annak teljesíté-
sével szeretetét mutathatja ki felénk.  
 

370. A szeretet kifejezése (2) 
És ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó csele-
kedetekre buzdítsuk. – Zsidó 10,24 

2. Odaszentelt idő – Azok a házasságok, családok áldot-
tak, ahol nemcsak együtt, hanem egységben is vannak. (Zsolt. 
133.) A család egységét erősíti az, ha időt fordítunk egymásra. 
Az odaszentelt idő lényege az együttlét, ami nem csupán fizikai 
közelséget jelent. Aki időt, osztatlan figyelmet fordít a társára, 
az a szeretetét fejezi ki ezzel.  

A közös tevékenység fő célja az, hogy törődünk egymással és 
élvezzük egymás társaságát. Az osztatlan figyelem biztosítása 
érdekében esetenként szükséges „gyermekmentes” időt terem-
teni. A meghitt beszélgetés nem más, mint egymásnak ajándé-
kozott idő, melyben zavartalan légkörű, bensőséges párbeszédet 
folytathatunk. Szükség van az önfeltárásra, azaz megosztani a 
másikkal élményeinket, tapasztalatainkat, gondolatainkat, érzé-
seinket, vágyainkat. A családi kapcsolatok karbantartására aján-
lott, hogy a házasfelek a velük történteket megosszák egymással.  

A közös tevékenységek skálája igen széles, amelyben az 
együttléten van a hangsúly, s nem azon, hogy mit teszünk. 
Ilyenkor a teljes figyelmünket egymás felé fordítjuk, s átéljük 
azt a felemelő érzést, hogy valaki „törődik velem”! A másik 
iránt érzett szeretetből elkísérhetjük társunkat az ő kedvenc 
programjára. Időt szükséges szakítanunk a családunkra, mert 
nem mindegy, hogy a kitűzött célt a szeretteinkkel együtt, vagy 
egyedül (elváltként) fogjuk elérni. 

3. Ajándékozás – Az ajándékozás minden kultúrában ré-
sze a párkapcsolatnak. Láthatjuk, hogy Eszter királyné idejé-
ben is öröm és vigalom uralja az ünneppé nyilvánított napokat, 
„amelyen ajándékokat küldözgetnek egymásnak”. (Eszt. 9,19) 
Ez a legkönnyebben elsajátítható és gyakorolható szeretetnyelv.  

Az ajándék a szeretet látható jelképe, amelyben az a leg-
lényegesebb, hogy valaki gondolt rám! Az ajándék értékét nem 
az ára jelenti, hanem a szeretet, amit jelképez. „A titkon adott 
ajándék elfordítja a haragot...”. (Péld. 21,14) Ha ez a társad 
szeretetnyelve, akkor gyakran ajándékozd meg, s így telve lesz 
a szeretettankja.  



Önmagunk odaajándékozása többet nyújt, mint egy kézzel 
fogható ajándék. Szükség idején házastársunk személyes jelen-
léte mindennél többet ér. Megerősít bennünket, ha nehéz idők-
ben a házastársunkat magunk mellett tudhatjuk.  
 

371. A szeretet kifejezése (3) 
Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, 
néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát ad-
tam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is 
akképpen cselekedjetek. – János 13,14-15 

4. Szívességek – Ahhoz, hogy szívességet tegyünk a tár-
sunknak, csak figyelmességre, tervezésre, időre, igyekezetre és 
pozitív hozzáállásra van szükség. Így a szolgálatkészségünk a 
szeretet kifejezése lesz. A tanítványok lábmosásával Jézus pél-
dát mutat nekünk ebben. (Ján. 13,3-17) Pál megfogalmazásá-
ban: „szeretettel szolgáljatok egymásnak”. (Gal. 5,13) A leg-
ékesebben szóló szerelmi vallomás: szívességet tenni egymás-
nak! A szívesség a szellem ötödik gyümölcse. (Gal. 5,22) 

A követelés, vádaskodás éket ver a kapcsolatba, gátat szab 
a szeretet áramlásának. A kérés ezzel szemben irányt mutat a 
szeretetben való cselekvéshez. Pozitív fordulat jön a házasság-
ba, ha a követelőzést szeretetteljes kérés váltja fel. A családi 
légkör helyreállítása csak döntés kérdése. A helyzetek tisztázá-
sa, a kívánságok feltárása a követelést kéréssé szelídíti. Nem-
csak kérnünk kell megtanulni szeretettel, hanem figyelembe 
kell vennünk szeretteink óhajait is. Naponta el kell kötelez-
nünk magunkat: – Én ma is szeretetben járok!  

Isten nem lábtörlőnek adta a férj mellé a társat. Ha tárgy-
ként bánnánk a másikkal, kizárnánk a szeretet lehetőségét a 
kapcsolatunkból. Nem jár szeretetben az, aki fenyegeti vagy 
bűntudatban tartja a családjának tagjait. „A szeretet nem illeti 
gonosszal a felebarátot”. (Róm. 13,10) A szeretet senkivel – 
nyilván a szeretteinkkel szemben sem! – követ el gonoszságot. 
Ha engednénk a kihasználásnak, zsarolásnak, árulást követ-
nénk el a társunkkal szemben, mert hozzájárulnánk a szemé-
lyiségének eltorzulásához.  

Szerepmintákat hozunk magunkkal a szülőktől, a csonka 
családból és a médiából is átveszünk rossz irányzatokat. De ha 
van hajlandóság a felülvizsgálatra, a változtatásra, akkor a sze-
retet ereje képes átalakítani a családi légkört – a javunkra.  
 
 



372. A szeretet kifejezése (4) 
Ideje van […] az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való el-
távozásnak. – Prédikátor 3,5 

5. Testi érintés – Testünk szeretetteljes érintésre vágyik. 
Az ölelés, a megérintés, a simogatás – ez mind a szeretetnek az 
érintéssel kifejezhető módja. Jézus is az ölébe vette, átölelte és 
kezét rájuk téve megáldotta a gyermekeket. (Márk. 10,13-16) A 
családban fontos testi érintések: az ölelés, a gyöngéd simogatás. 
A kézfogás nyitottságot, kapcsolatteremtő készséget jelent. Mi-
vel a tapintásérzékelő idegvégződések halmazokban a test min-
den részén megtalálhatók, a testi érintés több lehetőséget nyújt 
a szeretet kifejezésére, mint az előbbi négy.  

A házasságban a szexuális kapcsolat Istentől rendelt, jó és 
tiszta dolog, része az egészséges életnek fizikailag, lelkileg és 
szellemileg egyaránt. (Zsid. 13,4) Ha a párok kölcsönösen be-
töltik egymás szeretetvágyát, a házas- és szexuális életük is 
csodálatosan működik. A szexuális zavarokat a legtöbb esetben 
nem szervi elváltozások, hanem a betöltetlen érzelmi szükség-
letek okozzák.  

Akinek a testi érintés a szeretetnyelve, az ennek hiányában 
nem biztos társa szeretetében. A testi érintés kifejezhet sze-
retetet, gyűlöletet; ennél fogva lehet barátságos vagy ellensé-
ges; közvetíthet örömet és fájdalmat. Egyes eseteket az embe-
rek különböző módon élnek meg. Például egy pofon mindenkit 
sért, de megsemmisítő erejű azok számára, akinek a testi érin-
tés a szeretetnyelve. Az ölelés szeretetet közvetít, de alapvető 
érzelmi szükséglete annak, akinek ez a szeretetnyelve. Az érin-
tés lehet: 

– közvetlen – teljes figyelmet, több időt igényel (pl: izom-
lazító masszázs) 

– közvetett – futólagos, kevesebb időt igényel (pl: egymás-
hoz simulás). 

Aki válságba jut az élet valamilyen területén, annak nagy 
szüksége van a családtagok és mások szeretetére. Ilyenkor egy 
ösztönös ölelés minden szónál kifejezőbb. Az érzelmi szükség-
let betöltéséhez elengedhetetlen a gyengéd, szeretetteljes öle-
lés, érintés.  
 

 
 
 
 



373. A szeretet kifejezése (5) 
Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és 
kitartásodat… – Jelenések 2,19 

Sajátítsd el a családod tagjainak szeretet-nyelvét, hogy 
azon a módon fejezhesd ki a szeretetedet, amelyen el tudják 
fogadni! A legjobb tanítód a párod, a gyermeked, csak figyeld a 
visszajelzéseiket. A meghitt családi légkör fenntartása érdeké-
ben fel kell ismerni a szeretteink és saját magunk szeretet-
nyelvét. Erre úgy a legkönnyebb rájönni, hogy a kritizált, bí-
rált, hiányolt területekre irányítjuk a figyelmünket, és a cél 
érdekében alkalmazzuk is ezt szeretteink felé. A szeretet csele-
kedetekben nyilvánul meg.  

Kétféle szeretetnyelv ismert. Az érzelmi szükségleteket az 
elsődleges szeretetnyelv tölti be! Előfordulhat az is, hogy vala-
kinek van még egy másodlagos szeretetnyelve is. Az isteni faj-
ta szeretet csodákra képes. A szeretet egy érzelmi szükségle-
tünk, amely biztonságérzetet, önbecsülést ad, és általa fontos-
nak érezzük magunkat családunk körében.  

Amikor az ember szeretettankja kezd kiürülni, az élete 
olyan nehezen és döcögve fog haladni, mint egy defektes kerék. 
A válások nagy száma arra vezethető vissza, hogy a házasfelek 
tankjából kifogyott a szeretet. Ahol hiányzik a szeretet, ott a 
hibák felnagyítódnak.  

Ilyenkor az akadályt látják egymásban, és az otthon köny-
nyen csatatér, veszekedés, bántalmazás színterévé válhat. A 
házastársak szeretet nélkül üresen, érzéketlenül, „lakótárs-
ként” élnek egymás mellett. A belső űr gyakran a házasságon 
kívüli kalandozásra késztet, amely még jobban aláássa az 
amúgy is megrendült frigy alapjait.  

A szeretet újjászülethet a házasságban! Ehhez viszont azt 
kell tudni, hogy szeretni csak a társunk szeretetnyelvén lehet. 
Ha igazán szeretjük őt, a kedvéért hozhatunk olyan áldozatot, 
ami számunkra talán nem nyújt akkora örömöt (pl: meccs, 
színház). Amikor társunk tankja megtelik szeretettel, ő viszo-
nozni fogja azt a mi szeretetnyelvünkön.  

Ha mindkét fél érzelmi igényei ki vannak elégítve, új 
távlatok nyílnak a házaspárok előtt. Egyszerűbb a dolog azok-
ban a családokban, ahol mindketten akarják a pozitív változá-
sokat. De azok se adják fel, akinek a társa nem partner ebben! 
Kitartóan vessük a szeretetmagot, és az előbb-utóbb gyümöl-
csözni fog!  
 



374. Isteni kommunikáció 
Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, amiket tőlem 
hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. – 
2Timótheus 1,13 

A következő két rész forrása ismét Simon Jacobson könyve: 
Az agapé (isteni fajta) szeretet a gyógyír minden problé-

mára! Ha a hívők az isteni fajta szeretetben járnának, akkor az 
otthonuk légköre olyan pozitív lenne, hogy egyikük sem kíván-
kozna kilépni abból.  

A szeretetről sokat cikkeznek, ez az egyik leggyakrabban 
használt szavunk is, mégis sok tekintetben még mindig feltá-
ratlan „terület”. Holott a szeretet létünk legfontosabb eleme, jó 
közérzetünk meghatározója. Gyökere és alapja minden emberi 
kapcsolatnak, ez által tudjuk betölteni a törődés és az intimitás 
utáni vágyakozásunkat is. Hányszor halljuk: „törődj velem, fi-
gyelj rám!” 

A szeretet egy isteni kommunikációs nyelv, a természet-
feletti uralma a teremtett világ felett, mivel Isten bölcsessége 
segít átlépni a korlátainkon, és egy magasabb szellemi szintre 
eljutni. Az emberi szeretet megmutatkozhat együttérzésben, 
baráti érzelmekben, odafigyelésben, törődésben. Mindemellett 
az isteni szeretet tetté válva a legtisztább módja egymás tisz-
telésének és megbecsülésének.  

Az agapé szeretet isteni minőséggel áthatott érzés és cse-
lekedet. Az önzetlen (isteni) és az önző (emberi) szeretet két 
ellentétes dolog. Az önző, természetes szeretet sokszor ingatag 
és illékony, mert feltételhez kötött: a másik féltől várja el, hogy 
kielégítse a szükségleteit, így célját tekintve nem mindig a má-
sik megsegítésére irányul, hanem valamilyen átmeneti, saját 
szükséglet kielégítésére. Ezért ha nem kapja meg a kívánt dol-
got, vagy már célt ért, esetleg túl nagy árat kellene fizetnie érte, 
akkor csakhamar megszűnik szeretni. Ráadásul, aki uralkodó 
fél egy kapcsolatban, gyakran észrevétlenül bár, de felemészti a 
másikat. Holott a másik embert épp úgy kellene szeretnünk, 
mint magát Istent. Ez Isten rendelése! 

Az önzetlen szeretet feltétel nélküli, az emberi fejlődés 
alapja, változatlan és örök, felülemelkedik a saját szükséglete-
in, így képes bensőségesen és mélyen összekapcsolódni egy 
másik személlyel. Isten jelenlétét csak önzetlenül élve tudjuk 
megtapasztalni a kapcsolatainkban, a családunkban. Ezért szük-
séges egész életünket a kősziklára építenünk: úgy magatartás-



formánkat, mint erkölcsiségünket. Így lesznek otthonaink a bé-
ke várai, és így lesz társadalmunk teherbíró és egységes.  

Az önzetlen szeretetet az teszi örömtelivé, hogy adhat a 
szeretteinek és a környezetében lévőknek. Ehhez első lépés 
önmagunk elfogadása. Mert ha konfliktusban vagyunk saját 
magunkkal, nem vagyunk képesek mást szeretni, sőt, még arra 
sem, hogy elhiggyük, mi magunk szerethetőek vagyunk… 
Mindez csakis úgy lehetséges, ha helyet készítünk a szívünkben 
a Nagyobb számára, és átengedjük Neki az irányítást. Ha nem 
találjuk meg az utat az isteni fajta szeretethez, könnyen elő-
fordulhat, hogy annak pótlására egyéb kísérletezgetésekbe 
kezdünk, amelyek nem, hogy segítenék érzelmi életünket, de 
gátolhatják, sőt, tönkre is tehetik azt.  
 

375. Isten lobogó tüze 
… és az Isten szeretetét […] kellene cselekedni… – Lukács 11,42 

Gyermekként először elfogadni tanuljuk meg a szeretetet, 
és csak érettebb korban kezdjük el keresni a társunkat, akivel 
megoszthatjuk szeretetünket, és mindörökre összeköthetjük 
életünket a házasság szentségében. Természetét tekintve más 
és más a szeretet a házastársak, a családtagok és a barátok kö-
zött. Mégis felfedezhető benne egy közös tulajdonság: Isten és 
a teremtményei közötti szeretetet tükrözi.  

Gyermekként szeretni tanulunk a szüleinktől, a családunk-
tól, a tanárainktól. Egy gyermek csak úgy válhat szeretetteljes 
felnőtté, ha folyamatosan szeretetet tapasztal, és persze kap. A 
gyermeknek meg kell tanulnia értékelni az embertársait is, még-
pedig megkülönböztetés nélkül, ami nem általános gyakorlat. 

Holott minden egyes ember méltó arra, hogy számon tartsák, 
hisz mindannyian gyémántok vagyunk Isten szemében. Az más 
kérdés, hogy ki mennyi csiszolásra szorul, de ne feledjük, a felszín 
páratlan értéket rejt magában. Ennek megfelelően kell kezelnünk Is-
ten minden teremtményét.  

A szeretet alapelve: megbecsülni minden egyes embert, 
tekintet nélkül származására, múltjára, iskolázottságára, habi-
tusára és segíteni neki abban, hogy a lehető legjobb emberré 
formálódhasson. A bűnt kell gyűlölni és nem a bűnöst!  

A szeretet égisze alatt nem gyakorolhatunk nyomást sen-
kire, még akkor sem, ha meg vagyunk győződve arról, hogy a 
mi elgondolásunk a legjobb a számára. Ugyanis senkinek sem 
korlátozhatjuk a szabad akaratát. Bár a lehető legnagyobb fi-



gyelemmel szükséges a családunk, a szeretteink, és mások felé 
fordulnunk, ezt nem veszíthetjük szem elől! 

Tanuljuk meg agapé szeretettel szeretni a családunkat, sem-
milyen viszonzást nem várva érte. Nemcsak azért, mert vérro-
konok, hanem azért is, mert Isten gyermekei is egyben. Szere-
tetteljes ölelésünkben legyen benne Isten lobogó tüze. Adjunk 
hangot is a szeretetünknek, de leginkább éljük a szeretetet! 

A technika vívmányai látszólag ugyan elősegítik a kapcso-
latteremtést, mégis a személyes kötelékeink gyengülőben van-
nak. Ültessük el tehát a szeretet magjait: elsőként önmagunk-
ban, hogy megteremhessen bennünk, majd a családunkban, a 
társadalmunkban, és higgyünk Isten Igéjének, hogy eljön a 
nap, amikor minden felett a szeretet lesz az uralkodó! 
 

376. Családi kapcsolatok orvoslása 
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet 
pedig nincs énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy 
pengő cimbalom. – 1Korinthus 13,1 

A puskaporos légkör miatt a családtagok gyakran csak a 
külön utat látják egyetlen megoldásnak. Ügyvédi szóhasználat-
tal ez a tevékeny elhagyás. De van egy célravezetőbb megoldás 
is: amikor a felek megengedik Jézusnak, hogy belépjen a csa-
ládjukba. Ő képes helyreállítani még a több évtizede megrom-
lott kapcsolatokat is. Ugyanis a Biblia szerint a hármas kötél, 
amelyben az Úr a „ragasztó”, nehezen szakad el. Nem szabad 
elfeledni, hogy Isten együtt hívja el a házaspárokat az ő mun-
káira, és nem külön-külön.  

A család fenntartása a férj vállán nyugszik. Bölcsen kell 
mérlegelnie, hogy milyen arányban vesz részt a külvilág, illetve 
a család felé való szolgálatban. Amennyiben a libikóka nincs 
egyensúlyban, s a tevékenysége a család rovására megy, akkor 
valójában kilép az isteni rendelésből, és ezzel ajtót nyithat 
rossz történéseknek, amelyeknek nem szabadna bekövetkezni-
ük. Nem hanyagolhatjuk el a szeretteinket, főképp a nem hívő 
társat, mert azzal könnyen felborul a családi rend. Ilyen lég-
körben felütheti a fejét a paráznaság és a házasságtörés, a gye-
rekek pedig könnyűszerrel lázadóvá válhatnak. 

Amikor konfliktusok támadnak a családon belül, túl kell 
nézni az adott személyen, és meg kell látni a mögöttük megbúvó 
szellemi hátteret. Ugyanis a családi problémáknak az egyik fő 
oka a kettős királyság, ami valójában a démoni erők befolyását 
jelent(het)i. Amikor megértjük ezt a szellemi igazságot, könnye-



dén szabaddá válunk a meg nem bocsátás érzésétől, és képesek 
leszünk tisztelni és szeretni a másikat, és imádkozni is érte. 

Jó tudnunk, hogy Isten Szelleme egymáson keresztül is ké-
pes szólni hozzánk. Mindegy, ki mit tett, te csak szeresd és 
imádkozz érte. Maga Jézus mondja, hogy imádkozzunk azo-
kért, akik üldöznek és háborgatnak bennünket. Így tud kiárad-
ni, illetve rajtunk keresztül visszatükröződni Isten szeretete. 
Szellemi törvény, hogy akinek bűneit elengedjük, annak meg-
bocsáttatik, akiét megtartjuk, azé megmarad. De a mennyei 
Atyánk adott erőt arra, hogy meg tudjunk bocsátani!  

A jól működő családi élethez az üdvösségen (újjászületé-
sen) túlmenően a Szent Szellem keresztség is elengedhetetlen. 
Amikor ugyanis a család nyelveken imádkozik, isteni erő árad 
ki. Kulcs a jó családi légkörért egymás rendszeres imatámoga-
tása, e mellett kiemelkedő jelentőséggel bír a közös ima is, 
melynek révén az Ige hathatós ereje tud működésbe lépni a 
szerető kapcsok kialakulásáért, illetve azok fennmaradásáért. 
Mert az Ige mindent győzelemre visz!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. HÁZASÉLET 
 

377. Cölibátus vagy házasság 
De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége le-
gyen, és minden asszonynak tulajdon férje. – 1Korinthus 7,2 

Részletek következnek Kenneth E. Hagin: Házasság, válás 
és újraházasodás című könyvéből. 

A házasélet a házasság szerves és elválaszthatatlan része. A 
házasság keretein belül a házasélet Istentől rendelt jó és tiszta 
dolog. A harmonikus szexuális élet egy egészséges élet alapja 
szellemileg, lelkileg és fizikailag egyaránt. A Biblia mélyreható-
an foglalkozik a szerelemmel és a házasélettel is, de e fejezet-
ben nem megyünk a téma mélységeibe, hogy elkerüljük a meg-
botránkozást. 

Az Úr nem parancsolja meg, hogy mindenki házas legyen. 
Hanem azt mondja, hogy azok az emberek, akik házasok, elé-
gítsék ki egymás szexuális szükségeit (a sajátjaikat úgyszintén).  

„Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én 
magam is; de kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka van 
Istentől [minden embernek megvan a megfelelő ajándéka – 
KJV], egynek így, másnak pedig úgy.” (1Kor. 7,7) 

Pál nem ajándékokról vagy tehetségekről beszél, mint pl. a 
muzikalitás vagy a műszaki érzék. Az egyedülállók (a cölibá-
tust választók), és a házasok helyzetéről beszél. Arra mutat rá, 
hogy mindkét állapot Istentől való ajándék. Pál így fogalmaz: 
Minden embernek megvan a megfelelő ajándéka, Jézus a Máté 
19,11-ben hasonlóan szól: „…Nem mindenki veszi be ezt a 
beszédet, hanem akinek adatott.” 

A Bővített biblia-fordítás azt mondja: „Kívánom, hogy min-
den ember úgy legyen, mint én magam is [ebben az önuralom-
ban]. De mindenkinek megvan a maga külön ajándéka Istentől, 
egynek ez a fajta, másnak pedig a másik fajta.” (1Kor. 7,7)  

Ne vedd ki ezt az Igét a környezetéből, hogy valami olyas-
mit mondass vele, amit pedig nem mond. Úgy értsd, ahogy 
kell! Pál arról beszélt, hogy mintegy ajándékként, élhet valaki 
tökéletes elégedettségben, még ha nem is házasodik meg. De 
azt is mondja a nem házasoknak, hogy jobb házasnak lenni, 
mint szenvedélytől égni. Tehát a szeretet törvényének fényé-
ben értelmezi a helyzetet. 

„Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyok-
nak, hogy jó nékik, ha úgy maradnak, mint én is. De ha magu-



kat meg nem tartóztathatják, házasodjanak meg: mert jobb há-
zasságban élni, mint égni.” (1Kor. 7,8-9) 
 

378. Keresztény házasok 
A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonló-
képpen a feleség is a férjének. – 1Korinthus 7,3 

Tudjuk egymást úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett minket, 
mert a Krisztus szeretete kitöltetett a szívünkbe. (Róm. 5,5) Er-
ről ismeri meg mindenki, hogy az Ő tanítványai vagyunk, ha egy-
mást szeretjük. (Ján. 13,35) Vizsgáljuk meg az 1Korinthus 7-et 
az új parancsolat fényében.  

Isten nem szeretné, hogy paráznaság – szexuális erkölcste-
lenség, tisztátalanság – találtasson bármely alakban, formában 
vagy divatban az Ő népe között. (Ef. 5,3) Mit tesz az isteni sze-
retet? Az isteni szeretet ad, nem pedig visszatart, vagy meglop. 
Az 1Korinthus 7,3 igazi értelme ez: „Ne tartsátok vissza, ne 
vonjátok meg a szexuális érintkezést egymástól.” 

Így Pál mindent, ami csak megtörténhet a házassági kap-
csolatban, a szeretet törvényének fényében értelmez. Miért 
mondja azt a Biblia, hogy a házasok ne vonják meg magukat a 
társuktól? Nézzük meg a következő verset. 

„A feleség nem ura a maga testének [nincs hatalma a saját 
teste felett], hanem a férje [hanem a férjének van hatalma]; ha-
sonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége 
[hanem a feleségének van hatalma a férj teste fölött].” (1Kor. 7,4) 

A tested nem csak a tiéd. Ha keresztény vagy és házas, ak-
kor a tested a házastársadé is. A férj teste nemcsak az övé; az a 
feleségéé is. A feleség teste nem csak az övé; a férjéé is. Pál ezt 
az Igét is a szeretet tükrében értelmezi: – Mit tenne az isteni 
fajta szeretet? 

„Ne fosszátok meg egymást [ne tartsátok vissza a szexuális 
érintkezést egymástól], hanemha közös akaratból bizonyos 
ideig [vagyis mindkettőtök beleegyezésével], hogy ráérjetek a 
böjtölésre és az imádkozásra [ha mindketten beleegyeztek]…” 
(1Kor. 7,5) 

Látjuk: Pál keresztény férjekhez és feleségekhez szól. Azt 
mondja: ne vonják meg a testi érintkezést egymástól, hacsak 
nem egyeztek meg abban előzőleg, böjtölés és ima céljából. 

„…azután ismét együvé térjetek [ismét érintkezzetek], hogy 
a sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg 
nem tartóztathatjátok.” (1Kor. 7,5) Tehát, amikor a böjtölés és 



imádkozás ideje véget ér, ismét tanácsos összejönniük, mivel 
különösen ezen a területen nagy a kísértés. 

„Ezt pedig kedvezésképpen [engedményként – KJV] mon-
dom, nem parancsolat szerint.” (1Kor. 7,6) Vagyis: Isten nem 
parancsolta meg Pálnak, hogy ezt mondja. A Szent Szellem csak 
megengedte neki, hogy ezt mondja, mert helyesen értelmezte 
ezeket az élethelyzeteket a szeretet törvényének világosságában.  
 

379. Paráznaságról 
Általában hallatszik köztetek paráznaság, méghozzá olyan 
paráznaság, amilyen a pogányok között sem említtetik, hogy 
valaki atyjának feleségével éljen. – 1Korinthus 5,1 

A fenti vers nem kevesebbet állít, mint, hogy a fiú elvette 
apjától a saját mostohaanyját, és együtt élt vele nyilvános 
bűnben. A történelemből tudhatjuk, hogy Korinthosz kelet leg-
kicsapongóbb, legerkölcstelenebb városai közé tartozott, és ez 
a szellem a gyülekezetbe is beszivárgott. Paráznaságnak tekin-
tendő minden házasságon kívüli nemi érintkezés; szellemi 
értelemben pedig Isten iránti hűtlenségnek is felfogható. 

Ha valaki házas, de elkülönülten él a párjától, az még nem 
jelenti azt, hogy ő valóban független. Ami nincs felbontva, az 
érvényes, akár a világ, akár Isten előtt keltek is egybe. Szó sincs 
arról, hogy Isten az alkalmi ágyba bújással tanítani szeretne 
valamire, vagy így segítene az új társ megtalálásában. Az em-
bereknek meg kell tudni fékezniük a hústestük vágyait, és 
uralkodniuk kell az ösztöneik felett. Isten csak egy ágyat tud 
megáldani, az pedig a házas-ágy. 

A házasság kiegyensúlyozottságát aláaknázhatja a félté-
kenység és a házasságtörés. A féltékenység nem az isteni fajta 
szeretetből fakad, hanem önzésből, amelynek súlyosabb eset-
ben démonikus háttere is lehet. Az újjászületett keresztények-
nek, akiknek a szívébe kitöltetett az isteni fajta szeretet, nem 
szabadna féltékenykedni, sőt, a társukról a legjobbat kellene 
feltételezni.  

Mindaz, ami a házasságon kívül történik, a paráznaság kö-
rébe tartozik. Legyen az egy házasság előtti kaland, vagy egy há-
zas ember félrelépése, vagy egy válás utáni testi kapcsolat. A 
tisztátalan élettel a keresztények Krisztus Testét szennyezik be, 
és teszik paráznává. (1Kor. 6,9-18) Az Ige világossága és az 
engedelmes szív segít megtérni ebből, azaz visszakanyarodni a 
krisztusi útra.  



Ezek után ugyanazt a dolgot szánt szándékkal már nem 
követheti el. Ne terheld magad olyasmivel, amiről tudván tu-
dod, hogy az nem helyes. Az Úr elvárása szerint rendezd be az 
életedet, mert azon lesz áldás. Amikor van ismereted afelől, 
mit ne tégy meg, akkor már nem teheted meg azt. Ha mégis 
megteszed, learatod annak keserű gyümölcsét. (Gal. 6,7) Fon-
tos még, hogy gyakorold a megbocsátást mind a pároddal, 
mind magaddal szemben! 

 
380. Kié a tested? 

Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó 
Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a 
magatokéi vagytok? – 1Korinthus 6,19 

Keith Moore tanításából következik egy rész: 
‘Ha keresztény vagy, akkor a te tested nem a saját tulaj-

donod. És ha házas vagy, akkor ráadásul még valakié. Házas-
ként a te szavad csak a harmadik a tekintetben, hogy mi törté-
nik a testeddel.  

„Mert drága áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Is-
tent a ti testetekben.” (1Kor. 6,20) „Amik felől pedig írtatok né-
kem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. De a paráznaság miatt 
minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszony-
nak tulajdon férje.” (1Kor. 7,1-2) 

Látjátok a kapcsolatokat? A fenti Ige szerint a tested nem a 
sajátod. Majd férjeknek, feleségeknek szól, mi szerint a testük 
elsősorban az Úré, másodsorban a házastársuké, és csak utol-
só sorban az övék. 

Mindettől nem kell megijedni, mivel az Ige soha nem kö-
töz meg, ellenkezőleg, szabaddá tesz! Ha azt szeretnénk, hogy 
a dolgaink másképp alakuljanak, ha eredményesebbeknek sze-
retnénk azokat látni, ha minőségi kapcsolatokra és harmonikus 
házasságra vágyunk, akkor ezt-azt máshogy is kell tennünk.   

A második vers arra int, hogy kerüljük el a paráznaságot! 
A Gyülekezetben nem sok szó esik erről a témáról, pláne nem 
valódi segítségként. Legtöbbször, ha a paráznaságról hallasz, 
akkor azt hallod, hogy ez bűn, és hogy emiatt – téves értelme-
zés szerint – a pokolba jutsz.’ 

A „nem örökölhetik Isten országát” kifejezést sajnos gyak-
ran félreértelmezik, és úgy vélik, hogy a paráznák a pokolba 
jutnak. (Gal. 5,19-21) Az ezzel kapcsolatos helyes értelmezés: 
az újjászületett, de testi módon élő keresztények a földön nem 
tudják birtokba venni, megtapasztalni az áldások teljességét, 



továbbá veszítenek a mennyei, örökre szóló jutalmukból! Mivel 
a mennyben sokkalta több időt fogunk tölteni, az Úr jutalmait 
sokkal nagyobbra kellene értékelnünk! Tehát a paráznák nem 
az üdvösségüket veszítik el, csupán az áldásaikat csorbítják. A 
„nem mehet be Isten országába” kifejezés vonatkozik az üdvös-
ségre. (Ján. 3,5)  

‘Ennek ellenére a paráznaság nagyon elharapózott a Gyüle-
kezetben, bár nem beszélnek róla. Elhallgatják, eltusolják, szép 
csendben átnéznek felette.  

A paráznaság a korai egyházban is komoly problémát je-
lentett, azért is írták le. Az utókornak üzennek, mert ameddig a 
fizikai testünkben élünk, mindig is lesz probléma ezen a te-
rületen. Nem leszel védelem alatt és biztonságban akkor, ha 
nem tartod kordában a szex iránti olthatatlan vágyat.’ 
 

381. Paráznaság elkerülése 
De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége 
legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. – 1Korinthus 7,2 

A Biblia nagyon nyíltan, célzatosan foglalkozik a szexuális 
vággyal és megmutatja, hogy mit tegyünk. De az előző generá-
ciók féltek erről beszélni. Valószínűleg a legtöbbünk szülei so-
ha nem beszéltek a szexről, még érintőlegesen sem, vagy ha 
mégis, tíz percben letudták.   

A szexről az iskolatársaktól tanultatok, akiknek fogalmuk 
sem volt róla. Vagy olvastatok valami ostoba könyvet, pornog-
ráf képzelgéseket. Pedig ezt a területet nem szabad könnyedén 
vennünk, erről beszélni kell, még pedig nyíltsággal.  

Tekintsünk egy példát, Dávid királyt. A Szentírás szerint 
Isten szíve szerint való ember volt, mivel szerette Istent, oly-
annyira, hogy a Szellemmel áradt, dalokat is írt és énekelt, és 
szent dolgokat vitt véghez. Mégis összezavarta az életét, és 
veszélyeztette a királyságát is azzal, hogy egy nőre vetette sze-
meit. (2Sám. 11. fejezet) 

Ez nem jelenti azt, hogy ne szerette volna Istent, nem je-
lenti azt sem, hogy más területeken nem volt jó ember. Nemes 
érzületű ember volt, aki tudott valamit a tisztességről, a tiszte-
letről és Istenről. És mégis, a nő vonzása nagyon erős volt, és ő 
megnyitotta magát neki.  

Mit mond a második vers? „De a paráznaság miatt…” Te-
hát mi miatt? Hogy elkerüljük a paráznaságot, és ezzel el-
kerüljük az erkölcstelen dolgokat is. Mire tanít még a fenti Ige? 
Hogy legyen minden férfiúnak saját felesége, és minden 



asszonynak saját férje! Csak ez véd meg az erkölcstelen viszo-
nyok és a paráznaság ellen.  

Emiatt legyen egy igazi, Isten szerinti, mindkét felet meg-
elégítő házasságod. Amikor otthon van egy Ferrarid, nem le-
szel megkísértve, hogy elköss egy használt Wartburgot a par-
kolóból. Ugye? Ha egy kicsit is gondolkozol, nem teszel így. 
Nem én találom ezt ki, az Ige mondja, mégpedig azért, hogy el-
kerüljük a paráznaságot. Ezért köss házasságot, és legyen saját 
feleséged, illetve férjed! 
 

382. A testiség 
Az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett. Az 
Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban 
nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr 
a testnek. – 1Korinthus 6,13 

A fenti igevers elvezet minket a házasélet fizikai részéhez. 
Ez bizonyára sokak érdeklődésére számot tartó terület, mivel a 
házasélet és a testiség évszázadokon át tabu téma volt. A 
párkapcsolat fizikai részével ma is hasonló a helyzet, éppen 
csak érintőlegesen foglalkoznak vele a gyülekezetekben, vagy 
teljesen figyelmen kívül is hagyják. Pedig a Biblián keresztül 
Istennek igen sok mondandója van a szexualitásról.  

Amikor az Igét olvasod, emlékeztesd magad arra, hogy ez 
nem csupán egy prédikátor elképzelése, véleménye, vagy teó-
riája. Emlékezz, hogy mindez a Bibliában áll, és már sokkal ko-
rábban le volt írva, mint ahogy megszülettünk.  

Nem én írtam az e témához kapcsolódó igeverseket, és nem 
is mondom meg, hogyan alkalmazzátok. Azt viszont nyomatéko-
san kérem, hogy tiszteljétek az Igét, és amit mondani akar. Ha 
arra szólít fel, hogy tiszteljük a társunk saját testével kapcsola-
tos vágyait és kívánságait, ne vegyük azt félvállról. 

Emlékeztek arra, amikor először megláttátok a párotokat? 
Valamit vonzónak találtatok benne, ugye? A legtöbb esetben ez 
a test illetve azzal kapcsolatos külsőség kellett, hogy legyen, 
mert addig még csak annyit ismertetek belőle. Még nem voltak 
mélyreható beszélgetések, közös programok.  

Egy futó pillantás azonban még csak a felszínt mutatja. 
Hogyan szerethetnél valakit, amikor ezt megelőzően nem is 
találkoztál vele?! Volt egy régi dal, ami jól illusztrálja az ilyen 
hirtelen fellángolást: Hello, szeretlek, megmondanád a neved?  



Tehát, mindegy, hogy a főiskolán, a középiskolában, vagy a 
munkahelyeden pillantottátok meg egymást. Amikor ránéztél a 
másikra, valamiért vonzónak találtad. Ugye, így van?  

Ó, mi szellemi emberek vagyunk, a szeretkezés nem fontos 
nekünk! – állítják sokan! De tévednek, mert az bizony nagyon 
is fontos! Gondoljatok csak bele: ha nem lenne a szex, ha nem 
beszélnénk arról, amint a Biblia is teszi, mindez hová vezetne? 
Isten kitér arra, hogy a házasok ne fosszák meg attól egymást, 
hanem csak ima és böjt esetén, de azokban az esetekben is ál-
lapodjanak meg jó előre a házasélet időleges felfüggesztéséről.  

Mi ez, ha nem alapos gondoskodás Isten részéről e nagyon 
is fontos témában?! A jog is foglalkozik a testiséggel, illetve an-
nak különböző kihatásaival, vagy éppen az attól való tartózko-
dással, ami válóok is lehet. A testiség tehát rendkívül komoly 
része a házasságnak. 
 

383. A testi kapcsolatról 
Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? 
Elszakítva hát a Krisztusnak tagjait, paráznának tagjaivá 
tegyem? Távol legyen. – 1Korinthus 6,15 

Az istentelen világ körülöttünk azt mondja, igen, termé-
szetes, hogy vágyaid vannak, csak tedd, amit kívánsz, ami jól 
esik. Nem! Ne tedd! A test nem a paráznaságnak rendeltetett, 
hanem az Úrnak! Ezt nem igazán hiszik az emberek. De te hí-
vőként megvallhatod: Az én testem a Krisztusnak tagja, Krisz-
tus Testének állandó tagja! Akadnak persze olyanok, akik vitat-
koznak ezzel. 

– A szellemem Krisztusé, de a testem, az nem! A földi tes-
temet elveszítem, és majd kapok egy új testet.  

Vagy így érvelnek: 
– Uram, én nem szeretem ezt a testet, ezt inkább eldob-

nám, és egy másikat szeretnék.  
Helytelen gondolkodás, mivel a tested is Krisztusé. Ez a 

test lesz az, ami meg fog dicsőülni az Úr Jézus visszajöve-
telekor. Sok ember nem örül ennek. De biztosíthatlak felőle, 
amikor a dicsőség bevonja majd a testedet, teljesen elégedett 
leszel ezzel a testtel. Gondolj bele abba is, hogy az Úr olyan 
sokra értékeli a testedet, hogy megvásárolta, a saját vérével 
fizetett érte, és egy állandó részévé tette Önmagának. Meg kell 
majd dicsőülnie, meg kell majd változnia, de ugyanez a test fog 
megdicsőülni.  



Jobban kell tisztelnünk a testünket, mint ahogy eddig tet-
tük. Nagyon sokan megvetik a saját testüket, és lekicsinylően 
bánnak vele. Sanyargatják, rosszul kezelik. A házukkal és az 
autójukkal is jobban törődnek, mint a saját testükkel. Nem 
becsülik, nem szeretik azt. A házasságban pedig a test kiemel-
kedő szerepet játszik. Hogyha lenézzük, és nem becsüljük meg, 
könnyű prédává tesszük az ördög számára, hogy megkísértsen, 
és problémát okozzon.  

„Avagy nem tudjátok-é, hogy aki paráznával egyesül, egy 
test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté. (Ez a 
házasságra vonatkozik.) Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem 
Ővele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az em-
ber cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga 
teste ellen vétkezik.” (1Kor. 6,16-18) 

Tudsz vétkezni a saját tested ellen? Igen! És ezt Isten bűn-
nek nevezi, utalva arra, mennyire fontosnak tartja, hogy tisz-
teljük, óvjuk azt. Ez a nézet ellentmond annak, amit oly sokan 
gondolnak: a testem csakis az én tulajdonom. Mit számít az, 
hogy mit teszek vele, miért fáj ez neked? Ez az én testem. De ez 
így nem igaz, és nem is biblikus. 
 

384. Megelégítés (1) 
A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonló-
képpen a feleség is a férjének. – 1Korinthus 7,3 

Egyes Bibliák fordítói kissé szégyenlősnek mutatkoznak. 
Úgy fogalmaznak: köteles jóakaratot. De vajon mit jelenthet 
ez? Mit értenek köteles jó akaraton? Menjünk vissza az 1Ko-
rinthus 7,2-es vershez, amely arról szól, hogy kerüljük a paráz-
naságot. Világosan beszél, de némely fordító úgy gondolta, 
hogy ne nevezzük ennyire nevén a dolgot. Így burkoltabb meg-
fogalmazásokkal éltek, mondván, az ilyen dolgokról nem illik 
nyíltan fogalmazni, hiszen a gyülekezetekben, a pulpitusokon 
olvassák majd fel azokat.  

Az 1Korinthus 7,3 igeversben a „köteles jóakaratról” olva-
sunk, amely nem egyebet rejt, mint a házasfelek egymás iránti 
szexuális elköteleződését a paráznaság kivédésére. Sajnálatos 
módon a téma tabusága miatt az emberek nincsenek felkészít-
ve e vonatkozásban, így nincsenek felvértezve a kísértésekkel 
szemben sem úgy, ahogy kellene, és ahogyan lehetne! 

Csak tettetik, mintha nem lennének megkísértve, mintha 
ez egyáltalán nem is lenne téma, aztán egyszer csak elbuknak. 
A Biblia így fogalmaz: Minden férfinak legyen meg a saját 



felesége, az asszonynak meg a férje! És adjuk meg egymásnak 
azt, amit kell! Nézzük tovább. 

„A feleség nem ura a maga testének…” (1Kor. 7,4) Hanem 
kicsoda? Előzőleg láttuk, hogy mindnyájunkra vonatkozik, 
hogy a testünk nem a sajátunk, mert áron vétettünk meg, és 
Istenhez tartozik. Ez az igevers azt is nyomatékosítja, hogy ha 
házas vagy, akkor a tested a házastársadhoz is tartozik.  

Nézzünk egy más fordítást: „A feleségnek nincs uralma a 
maga teste felett, hanem a férjnek; ugyanígy a férj sem ura a 
maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, 
hanemha közös akaratból, bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böj-
tölésre, és imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a 
sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem 
tartóztathatjátok.” (1Kor. 7,4-5) 

Ez a paráznaság veszélyére utal. Manapság a paráznaság 
alatt a viszonyt értjük, amikor egy illetőnek szexuális kapcsola-
ta van olyan valakivel, aki nem a hites társa, nem a férje, vagy 
nem a felesége.  

 
385. Megelégítés (2) 

A feleség hatalmat ad a teste felett férjének, és a férj hatalmat 
ad az ő teste felett a feleségének. – 1Korinthus 7,4 (Új Élő 
fordítás) 

A Biblia elmondja, hogyan lehet a paráznaságot megaka-
dályozni. Miként tudod meggátolni, hogy megnyílj a kísérté-
seknek. Milyen hathatós eszközzel tudsz ellenállni? A válasz 
ilyen egyszerű: Legyen egy jó házasságod!  

Talán meglepő, de vannak olyan keresztény házaspárok, 
akiknek évek óta nem volt egy normális testi kapcsolatuk sem 
egymással. Ők teljesen figyelmen kívül hagyják a fenti igei in-
telmeket.   

– Ó tudjátok, minket ez nem érdekel! Mi már olyan szelle-
miek vagyunk! A „férjemet nem érdekli”, „a feleségemet igazán 
nem érdekli”! – mondják. 

Ez nevetséges! Becsapjátok, megtévesztitek magatokat ilyen-
kor. A Bibliának van igaza! Mindenki számára a Biblia igazsága 
az igazság. Közben az emberek mindenféle kifogással, minden-
féle okból visszatartják illetve megvonják egymástól a testi kap-
csolatot. Ezzel pedig teljesen engedetlenek az isteni rendnek.  

Az isteni fajta szeretet nem fog erőszakot alkalmazni vagy 
olyasmit követelni illetve elvárni a másiktól, amit a társ nem 
szeretne. De mégis előadódhatnak problémák, ahogy az idő 



múlik, ahogy helytelen dolgokat teszünk, vagy ha az Igét fi-
gyelmen kívül hagyjuk. Ekkor tudja felütni a fejét a kísértés, 
amelynek felvértezetlenül egyre nehezebb lesz ellenállni.  

A Yung Biblia szó szerinti fordítása nagyon pontos, így 
hangzik: „a feleségnek nincs hatalma a saját teste fölött, ha-
nem a férjnek. Hasonlóképpen a férjnek sincs hatalma a saját 
teste felett, hanem a feleségnek.” (1Kor. 7,4)  

Úgy gondolom, hogy sok ember kicsavarta ezt, és a saját gon-
dolkodásához igazította. Azt próbálták ugyanis bizonygatni, hogy 
ez azt jelenti, a társuknak van hozzáférése a testükhöz – 
időnként. Használhatják a testüket. De a Biblia nem ezt mondja.  

Mit is mond valójában? Az Új Élő fordítás a hatalom szót 
használja. Hatalma van a párodnak, a társadnak a tested felett. 
De ez sokkal több mindent lefed, nem csupán az intim együtt-
létre korlátozódik. A fejlődési ív ez: míg kezdetben idegenek 
voltatok egymás számára, mostanra már nem tudtok egymás 
nélkül létezni. 

 
386. Élvezd az életet! (1) 

Nevete azért Sára magában, mondván: Vénségemre lenne-é 
gyönyörűségem? Meg az én uram is öreg! – 1Mózes 18,12   

Ezen a versen már évekkel ezelőtt is megakadt a szemem, 
érdekesnek, sőt meghökkentőnek találtam, de idővel a követ-
kező értelmet nyerte a számomra: Élj örömmel, a te házastár-
saddal, vidámítsátok fel egymást! A gyönyörűség szó az eredeti 
héber szövegben élvezetet is jelent.  

A fenti igevers alapján látjuk, hogy Sára valami érdekeset 
mondott 80 évesen, amikor az ő ura, Ábrahám is már a ki-
lencvenes éveit taposta! Tehát egy 80-90-es éveikben járó 
párról van szó! Előzőleg ugyanis egy angyal jelent meg Sáránál, 
és kijelentette, hogy a méhében gyermeket fog foganni, mire ő 
megkérdezte: gyönyörűségem lenne? A testi kapcsolatra utal 
így, hogy gyönyörűség, gyönyör, gyönyörszerzés – a 80-as éve-
iben járva! 

A megvidámítás, öröm, gyönyör olyan szavak, amelyek egy 
jó házasságot írnak le. A vitatkozás, a veszekedés ennek pont 
az ellentettje. Ezt azok teszik, akiket a testük indulatai vezérel-
nek. Nem szabadna, hogy mi hívők is beleessünk ebbe! 

Nézzük meg az 1Mózes 26,8-as igeverset, amely több fordí-
tásban is olvasható. „…Abimélek, a filiszteusok királya kite-
kintvén az ablakon, látá Izsákot enyelegni Rebekával, az ő fele-
ségével.” (1Móz. 26,8) Az angol fordítás szerint sportolt az ő 



feleségével, egy másik is az enyelgést említi. A sportolás elég 
furcsán hangzik, de más fordítások más szavakat is használ-
nak: játszik, tréfál, viccel, szórakozik, mulatozik. 

Ha megnézzük az eredetit, tudjátok ez a szó mit jelent? 
Nevetést, hangos, feltörő nevetést. (Bár sokszor szimplán ne-
vetésnek fordítják). Tehát a következők kellene, hogy jellemez-
zék az egészséges házasságokat: öröm, gyönyör, vidámság, ka-
cagás, sőt, hangos nevetés! 

Milyen csodálatos az az otthon a gyerekek számára, ahol 
az anya és az apa hangosan nevetnek, incselkednek egymással. 
Az örömteli hangulat a gyermekekre is kiárad. Ugye mennyivel 
jobb ez, mint a kiabálás, ordítozás, káromkodás, törés-zúzás a 
fizikai és lelki síkon egyaránt… Sajnos, még a keresztény ott-
honokban is látunk világszerte rossz példákat.   
 

387. Élvezd az életet! (2) 
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozás-
sal… – Zsoltár 126,2   

Mit kellene hát hallanunk a perpatvar helyett? Nevetést! 
Kitörő, egészséges, belülről feltörő nevetést. Min nevessünk? A 
társunkkal együtt azon, amit a másikunk tett, vagy mondott. 
Élvezzük, hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában. 

A szerelmes párok leginkább révedező szemmel ülnek az 
asztalnál, és egész este a csekélységeken is nevetnek, nem kell 
semmi különösebb apropó ehhez.  Nincs szükség vicces helyze-
tekre sem. Egyszerűen csak nevetgélnek.  

A felmérések adatai szerint az 5 évesek átlagban naponta 
113-szor nevetnek. Akik körül vannak kicsinyek, meg tudják ezt 
erősíteni. A kicsik folyamatosan készen állnak a nevetésre, 
átlagban 113-szor, s van, aki még ennél is többször nevet. Mi-
ből jön ez náluk? Látnak valamit, vagy tesznek valamit, és jól-
esően nevetnek rajta. Hangosan nevetnek. 1Mózes 26,8-ban 
érintett igeversben az enyelgés szó jelentése szintén: hangosan 
nevetni. Megfigyelték, mire valaki 44 éves lesz, jó, ha egyál-
talán 11-szer nevet naponta. Tehát az idők során 113-ról 11-re 
csökken a nevetés gyakorisága, mert közben felnőttünk.  

Az Ige, ugye azt mondja, hogy ha nem leszünk olyanok, 
mint a kisgyermekek, nem tudunk bemenni Isten királyságába. 
Tehát nem kell, hogy elveszítsük a nevetésre való képes-
ségünket, és főképp nem a házasságunkban. Amikor abba-
hagyjuk a nevetést, és már nem nevetünk közösen dolgokon, az 
jelzés, hogy valamit elveszítettünk idő közben.  



Kiváló feladat a házasoknak: tegyünk valamit, hogy szóra-
koztassuk, mulattassuk a társunkat. Találjunk ki valamit, ami-
vel megnevettethetjük őt, hogy jobban érezze magát. Hatá-
rozzuk el, hogy előcsalunk belőle egy mosolyt, egy nevetést. 
Lássuk meg azt, mi szolgálna ehhez jó eszközül.   

Ha szeretsz valakit, akkor azt szeretnéd, ha ez mindig így 
maradna. Nem csak egy hétig. Ha szereted a párodat, akkor 
boldognak, elégedettnek akarod őt látni. Nevetve, akár han-
gosan nevetve. Mert ebből leszűrhetitek, hogy élvezitek egymás 
közelségét.  

Meséljétek el a barátaitoknak is ezt a lehetőséget! Már ezek 
a felkent sorok is adnak valami plusz jót, ezért hát tanulmá-
nyozzátok tovább a Bibliát. Vannak dolgok, amik jobbak, mint 
gondolnád, és a szellemedbe bekerülve kedvező irányba befo-
lyásolják az életed menetét, mivel felemelnek és motiválnak.  
 

388. Mi az igazi intimitás? 
Igyál vizet a te kutadból [törvényes feleség] és a te forrásod 
közepéből folyóvizet. – Példabeszédek 5,15 

A következő tizennyolc részben Linda Dillow üzenete ad 
betekintést az intimitásba. Ezen a területen sem szabadna szél-
sőségekbe esni, mivel nem szerencsés sem a megbotránkozta-
tó mértékű nyíltság, sem a túlzott szemérmesség. Ez utóbbit 
példázza a következő humoros történet. Egy lelkész felkérést 
kapott egy női szervezettől, hogy tartson előadást a házasélet-
ről. A felesége előtt ezt nem vallotta be, helyette azt mondta, 
hogy a vitorlázásról fog előadást tartani.  

Az előadás résztvevői később elismerésüket fejezték ki a 
lelkész feleségének, hogy a férjének milyen egyéni látásmódja 
van a témában. A feleség a meglepetéstől csak annyit tudott 
válaszolni, hogy „hát ez érdekes, hiszen egész életében csak 
kétszer próbálta, és akkor is hányingere lett, illetve másodjára 
még a kalapja is leesett”! A férj szemérmes titkolózása tehát 
nevetségessé tette a feleségét.  

Tényszerűek, de egyúttal diszkrétek is szeretnénk lenni, 
hogy bölcsen kezeljük azt, amit Isten magánügynek szánt. Is-
ten akarata szerint a szexualitás ajándéka a gyönyörszerzés és 
a meghittség forrása a házaséletben. Az intimitás a következő-
képpen határozható meg: szoros, bensőséges intim kapcsolat, 
amelynek révén a házaspárok a köztük levő testi egységben 
mélyrehatóan ismerhetik meg egymást.  



A Biblia első lapjai egyértelműen állítják, hogy mindaz, amit 
Isten teremtett, jó! Amikor Isten látta, hogy a férfinak nem jó 
egyedül lenni, adott mellé segítőtársat. Akkor ütközik nehéz-
ségekbe a házastársi kapcsolat, amikor a házaspárok nem teszik 
első helyre az intimitást. Kiábrándulást jelez az, ha a feleség a 
házasság első évében ugyan hercegnek nevezi a férjét, de a 
későbbiekben a homlokára csapva azt kiáltja: Óh, Istenem, kihez 
is mentem férjhez? 

Az intimitás sokadik helyre kerülhet akkor, ha a párok túl 
sok időt fordítanak a karrierre, a gyerekekre, a ház körüli teen-
dőkre. Nem szabadna úgy rangsorolni, hogy minden más 
fontosabb, mint a pár kapcsolata. A fontossági sorrendben Is-
ten megismerését követően másodikként rögtön ott kellene 
lennie a házastárs megismerésének és szeretetének.  
 

389. Isten intimitással kapcsolatos terve (1) 
Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod fele-
ségének. – Példabeszédek 5,18 

A nők és férfiak különbözőek, másként kommunikálnak, és 
másként reagálnak az érintésre, a testiségre is. A nők szíve 
mélyén egy nagyobb mérvű vágyakozás, olykor üresség is van. 
Ezért kiált így a lelkük: – Szeress engem! E vágyat aztán sokan 
vagy barátnőkkel, vagy férfiakkal kötött alkalmi kapcsolatokkal 
igyekeznek csillapítani. De ettől még a sóvárgás nem múlik el.  

Isten egy mennyei vággyal teremtette az embert, ezért 
csakis Ő képes ezt kielégíteni. Jézus az élet kenyere. Ezért ne 
csupán csak embertől várd a szeretet-vágyad betöltését. For-
dulj Jézushoz, Őbenne soha nem fogsz csalódni, Ő az Atya 
megtestesült, örökké tartó szeretete irányunkba. És Isten soha 
nem hagy el bennünket.  

Bár a jegygyűrű egyfajta garanciát jelent a társak számára, 
mégis nagy szívfájdalmat okozhat, ha hűtlenség üti fel a fejét a 
házasságban. A hölgyek kedvelik az udvarlást, mert általa érté-
kesebbnek érzik magukat, így általában el is fogadják azt. Van-
nak olyanok is, akik kizárólag csak a férj megbecsülésére és sze-
retetére vágynak. Isten viszont mindenkor kedvesnek, drágának, 
becsesnek nevez bennünket, és soha nem feledkezik meg rólunk. 
(Ésa. 43,4. 49,15)  

Azt szeretné, ha mi az Ő tökéletes akaratában járnánk. 
(Róm. 12,2) Ebbe beletartoznak a szexuális élet apró részletei 
is. Mivel a média zavaros képet tár elénk, ezért jobban tesszük, 
ha a Biblia világosságának fényében és Isten szemszögéből 



nézzük az intimitást is. Az igei igazságokat legjobb még há-
zasság előtt megismerni. Lássuk hát, melyek Istennek a házas-
párok számára készített szexuális ajándékai:  

1/ Életet teremtő képesség – Egy férfi és nő szerel-
méből egy csoda, egy új lény születik. 

2/ Bensőséges egység – A pár egy testté válik a szeret-
kezéskor. (Ef. 5,31-32) Isten is épp ilyen bensőséges kapcso-
latra vágyik velünk. A házaspárok eggyé válása az Úr Jézussal 
való kapcsolatunkra utal. Ő fizikai képekkel világít rá szellemi 
igazságokra. Isten szemében a szexuális kapcsolat szent. Ő 
egyes-egyedül a házas-ágyat tudja megáldani!  

3/ Megismerés – A héber „megismerni” szó a szexuali-
tásban egy egyedülálló lehetőségre utal (1Móz. 4,1; Luk. 1,34), 
mely mélységet ad a férj és feleség kapcsolatának. 
 

390. Isten intimitással kapcsolatos terve (2) 
[A törvényes feleség] …keblei gyönyörködtetnek mindenkor, 
szerelmétől mindig mámoros leszel. – Példabeszédek 5,19 
(Kálvin Kiadó) 

4/ Gyönyör – A Biblia a házasélet örömeiről beszél a leg-
többet, erről egy egész könyv áll rendelkezésre. A Példabe-
szédek 5. fejezetében az apa útmutatást ad a fiának, hogy csak 
a feleségével létesítsen szexuális kapcsolatot, és ne engedjen 
idegen nő kísértésének. Figyelmezteti, hogy a házasságon be-
lül keresse a gyönyört. A feleség legyen a férj örömeinek a for-
rása, az ő testétől mámorosodjon meg – itt magas fokú szexuá-
lis élményről, gyönyörről ír. 

A héber nyelv erős szavakat használ: „A te szerelmed mér-
gezzen meg a feleségeddel átélt gyönyörrel. Élvezd mindig az ő 
szerelmének extázisát!” (Péld. 5,19) A mámoros embert egy 
más erő keríti hatalmába, amely kihat a gondolkodására, moz-
gására, beszédére is. A Biblia valójában arra buzdítja a felesé-
geket, hogy mámorosítsák meg férjüket gyönyörrel! 

5/ Védelem a kísértés ellen – Isten ajándékát használ-
ják jóra és rosszra is. A hűség érdekében Isten ezt az ajándékot a 
házasság kötelékébe csomagolta be. Sokkal védettebbek a kísér-
tések ellen azok, akik megkapják a gyönyört a házastársuktól. 

6/ Vigasztalás célzattal – Dávid felesége búskomor lett 
fia halálát követően. Ekkor férje szexuális szeretetével vigasz-
talta meg. (2Sám. 12,24) 

Akiknek nem helyes (párját indokolatlanul visszautasító) a 
viszonyulása a testi kapcsolatokban, azok eltorzítják azt az is-



teni képet, amit a Teremtő be akar mutatni ember és Krisztus 
között. Ha egy egyedülálló ember házasságon kívül adja oda a 
testét (vagy annak bizonyos részét) valakinek, akkor ő is eltor-
zítja ezt az isteni képet. Mindez azért állítható ilyen bizton-
sággal, mert Isten ajándéka szent.  

Tragédia, hogy a világ sárba tiporja, közönségessé teszi 
Isten ajándékát, amit Ő tisztának teremtett és annak is tart. A 
világ vétkezik ezen a téren azzal, hogy kirakatba teszi a női 
testet és túlhangsúlyozza a szexet. De fontos tudni, hogy Isten 
azt üzeni: Nézz Jézusra, mert Ő a szabadító!  

Mindegy, hogy hány házasságon kívüli szexuális kapcsola-
tot létesített valaki, mindegy, hogy kapcsolatba került esetleg a 
pornográfiával, vagy egyéb módokon csúszott mélyre – Isten a 
hamuból is képes gyönyörűséget előhozni, mert Ő a Jehova 
Raffa – a Gyógyító Isten! (2Móz. 15,26) A szexuális erőszak ál-
dozatainak mély megsebzettségét is Ő tudja begyógyítani, még-
pedig maradéktalanul.   
 

391. Istenfélő és érzéki (1) 
Oh mely szépek* a te lépéseid a sarukban, oh fejedelem 
leánya! A te csípőd** hajlásai olyanok, mint a kösöntyűk***, 
mesteri kezeknek műve. – Énekek Éneke 7,1   

Lehet egy feleség Istent mélyen tisztelő és egyben a szexu-
ális örömökre is nyitott? (Az egyedülállók ezt az információt 
egyelőre raktározzák el.) A Webster szótárban az érzéki szó 
pozitív kicsengésű fogalom. Jelentései: az érzékekre vonatkozó; 
az érzékekre ható, fogékony az érzékekre ható gyönyörre. Vagyis 
a feleség az érzékein keresztül fogékony a férje által nyújtott 
gyönyörre, és persze fordítva is igaz ez. A buja szó kicsengése 
negatív, korlátlan, kielégíthetetlen szexuális étvágyat jelent.  

Egy férj, felismerve a bibliai igazságot, születésnapjára azt 
kérte a hitvesétől, hogy legyen érzékibb. Ugyanis sokakat 
megbénít a bűntudat, a helytelen ismeret, a vallásosság, esetleg 
egy mély fájdalom, vagy bántalmazás okozta sérülések lelkileg, 
testileg is akár. E korlátok megfoszthatják a feleket az együttlét 
élvezetétől. Falat hozhat létre az is, ha két szinten élünk, vagyis 
a szellemi dolgokat az emeleten, kiemelten kezeljük, míg a 
szexualitást az alagsorban tartjuk. A gátlásos feleségek enged-
jék el magukat, és szabadon élvezzék a házasságuk kínálta ero-
tikus gyönyört.  

A Biblia helytelen értelmezése könnyen háttérbe szoríthatja a 
szexualitást. „Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel” ige-



vers téves alkalmazása házaspárokat foszthat meg a testi örömök-
től. (Kol. 3,2) Isten az élet minden területén egyensúlyt akar, így 
nem áll ellentétben az akaratával az intimitás és az örömszerzés 
sem. Dicsőítsük Istent azért a nagyszerű ajándékáért, amellyel a 
házaspárok gyönyörűséget lelnek a fizikai egyesülésben.  

Isten azt szeretné, ha az Ő nézőpontjából tekintenénk a dol-
gokra. Minden jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással fo-
gadjuk. A minden magába foglalja a szellemi, a lelki (ezen belül 
az értelem, érzelem, akarat) és a fizikai területet. A minden fo-
galmába a szexualitás is beletartozik. Élj tehát teljességben, 
ahogyan azt Isten eltervezte! Ha két szinten élünk – külön ke-
zeljük az érzelmi és külön a szexuális életet – akkor valójában 
kettéosztjuk azt, amit Isten együvé, osztatlanná teremtett.  

Egy ilyen hozzáállással azt is kifejeznénk, hogy Isten aján-
dékát nem tartjuk elég jónak. Pedig a Biblia a napnál is világo-
sabban fogalmaz: a világosság Atyjától csak jó származik. (Jak. 
1,17) Tehát miközben hálát adunk Istennek azért, hogy csodá-
latosan formálta meg a testünket, ne feledkezzünk meg hálát 
adni azért sem, hogy ehhez a szexualitás gyönyörűségét is hoz-
zárendelte.    

Óhéber jelentése: *nagyon szép, ragyogó, gyönyörű – szexuális 
bájra, gyönyörűségre utal;  **csípő, ágyék; ***nyaklánc, ékszer 
 

392. Istenfélő és érzéki (2) 
… Egyetek barátaim, igyatok, és részegedjetek meg, szerelme-
seim! – Énekek Éneke 5,1/b 

Isten Igéje megszabadítja mindazokat, akik a test különféle 
indulatai miatt úgy érzik, hogy csak reménytelenül kínlódnak. 
Lapozzuk fel bátran a Bibliát, és minden kérdésünkre megta-
láljuk a választ. József történetében például a megbocsátásról, 
Ruth könyvében a hűségről tanulhatunk, míg az Énekek Éneke 
könyvéből megtudhatjuk, hogyan válhat egy istenfélő feleség 
érzékivé. Ez utóbbi könyv lírai formában íródott, és 15 vissza-
emlékezést tartalmaz. (Nem időrendben jönnek az események.)  

Isten rendkívül kreatív. Az Énekek Éneke könyv több oldal-
ról tanulmányozható: egyrészt bemutatja a vőlegény (Jézus) és a 
menyasszony (Gyülekezet) kapcsolatát, másrészt betekintést 
nyújt egy házaspár érzéki együttlétébe. Az érzékiségre utaló 
jelképek miatt egy kisgyermek nem fogja érteni e hihetetlenül 
szenvedélyes szerelmi költeményt. A felnőttek viszont megért-
hetik a keleti erotika szimbólumainak jelentését, hogy mit érte-
nek a bor, méz, gránátalma, kert, gyümölcs szavak alatt. 



E gyönyörű könyv leírja Salamon király udvarlását, eskü-
vőjét és még a házasságuk első éveit is. Sőt, a Szulamittal meg-
élt érzéki szeretkezésébe is betekintést enged. Harmadik sze-
mélyként megjelenik Isten is, aki áldását adja a párra. (Én. 
5,1/b) Az eredeti héber nyelvben ez ünnepélyes lakomát jelent 
– lakmározzatok, élvezzétek ki a szerelmet!  

Isten az áldásával valójában helybenhagyja, sőt bátorítja a 
szeretkező párt, hogy ne tartsanak vissza a társuktól semmit. 
Egyszer egy fiatal feleséggel történt, hogy szeretkezés közben 
Jézus arca jelent meg előtte, amit ő úgy értékelt, hogy a férjével 
való együttlét kedves dolog Isten számára. 

Amikor a gátlások fala ledől, akkor a házaspárok valóban 
képesek megajándékozni egymást a testükkel. Isten látja a 
szenvedélyt, hallja a suttogást, és így bátorít: igyatok ebből a 
gyönyörű ajándékból. A kérdés az, Te megengeded-e magad-
nak, hogy érzéki és egyúttal istenfélő asszony legyél? Bátorí-
talak, fogadd el Isten ajándékát az intimitással kapcsolatban!  

A fentiekben említett feleséggel ellentétben, egy másik 
asszony a szerelmeskedés előtt befelé fordította az ágyuk felett 
függő Jézus képet. Ezzel valójában azt fejezte ki, hogy nem tar-
totta helyesnek, Isten által nyújtott ajándéknak a házaséletet. 
De Isten igenis örömét leli abban, amikor a házaspárok élnek a 
szexualitás ajándékával!  

 
393. Istenfélő és érzéki (3) 

… fújj az én kertemre, folyjanak annak drága illatú fűszerei, 
jöjjön el az én szerelmesem az ő kertébe… – Énekek Éneke 4,16   

Az Énekek Énekének szövegében rejtett kincsek vannak, 
ezért megéri leásni az Ige mélyére. Isten kegyelme az, hogy a 
házaséletet is belefoglalta az Ő Igéjébe. Istentől kapott ki-
jelentés által tudni fogja a felnőtt olvasó, hogy a „kert” (Én. 
5,1/a) a női, és a „gyümölcs” (Én. 2,3) a férfi testrészre utal. A 
pálmafa óhéber jelentése: egyenesen áll. Így a „felhágok a pál-
mafára” (Én. 7,8) szólás utal a feleség erotikus cselekedetére. 
Olvasd hát az Énekek Énekét, mert szellemi ellátás van benne. 

Az alábbiakban az istenfélő és mégis érzéki Szulamit egyéni-
sége tárul elénk. Szulamit szolgálatkészen és vágyakozva súg-
búg férjének, és felváltva kezdeményeznek. (Én. 4,16) Az ara ka-
landra készen a szabadba invitálja férjét, ó és új gyönyörökkel 
kecsegtetve. (Én. 7,12-14) Gátlásoktól mentesen megmondja 
urának, hogy hol illesse őt. (Én. 2,6; 4,16) Vélhetően ruhátlan 
táncával csábítgatja a párját. (Én. 7,1-4) De ki is mondja, amit 



gondol, amire vágyik, ezzel segítve férjét. (Én. 1,16. 2,3. 2,16) 
Hálás azért, mert az ura kívánja őt. Míg férjére vár, ábrándozik 
annak testéről, így már rá is hangolódik az együttlétre, hogy 
megélhessék az érzéki intimitást. (Én. 5,10-16) 

Kétségtelen, hogy Szulamit a szexualitását megélő nő volt. 
Isten azt akarja, hogy mi is megértsük ezt, és szabadon éljünk 
az intimitásban rejlő örömmel és gyönyörrel a házasság ke-
retein belül. De nem a hálószobában, hanem imával kezdődik 
egy istenfélő asszony érzéki feleséggé válása. Ez döntést igé-
nyel, és folyamatosan megy végbe. A keresztény asszonyoknak 
kellene a legjobb szeretőknek lenniük, hiszen nem csak termé-
szetes emberi öleléssel, hanem az isteni-fajta szeretet-öleléssel 
ölelhetnek. 

Tudd, ahogyan bánsz a pároddal, ő olyanná formálódik. Ha 
értékeled, nagyszerűbbé válik. Gondolkozz el azon, mikor szóltál 
utoljára építően a párodhoz? Szavaiddal hálát vagy kritikát fe-
jeztél ki? Az Ige arra buzdít, hogy építsük fel egymást! Ha a fele-
ség nem építi fel a férjét, akkor egy másik nő fogja azt megtenni.  

Részlet egy nő bizonyságából: „Végre megengedtem ma-
gamnak, hogy érzéki legyek. Így aztán ez egy olyan éjszaka lett, 
amit sokáig meg fogunk emlegetni. Végre közreműködő lettem 
a darabban, és nemcsak passzív résztvevő. Milyen más, ha én 
írom és rendezem is a színdarabot!” Elfogadni és élvezni az in-
timitást nem más, mint elragadtatva lenni Isten ajándékától. 
 

394. A testről (1) 
Kezeid formáltak engem és készítének engem egészen körös-
körül… – Jób 10,8 

Amikor a fizikai testről esik szó, némelyek legszívesebben 
sírva fakadnának, míg mások boldog elégedettséggel nyug-
tázzák azt. A világnak ugyanis van egy elvárása a női testtel 
kapcsolatban, hogy mindenki olyan legyen, akár a topmo-
dellek. De ez teljességgel lehetetlen! Mindenki más testalkatú, 
és az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a 30. életév táján az 
izomzat helyét zsírszövet tölti be, és akkor még nem is be-
széltünk a gravitáció hatásáról, amely a kötőszövet megeresz-
kedését vonja maga után.  

Nagyon kevesen elégedettek a testükkel, mivel a világ olyan 
célzatú üzeneteket zúdít ránk, hogy elégedetlenkedjünk önma-
gunkkal. A cégek azt sugallják reklámozott cikkeikkel, hogy azok 
használatával a modellekhez hasonló kinézetre teszünk majd 
szert. Isten üzenete merőben más: Ő arra buzdít, hogy örülj 



annak a testnek, amit Ő adott neked. És úgy használd, hogy 
azzal az Urat dicsőítsd, és légy vele a hitvesed kedvére! 

Fogadd el az Igét, amely azt mondja, hogy a Teremtő csodá-
latosan alkotta meg a külsőnket! (Zsolt. 139,14) Nekünk viszont 
kötelességünk gondot viselni a testünkről (1Thes. 5,23), mert az 
edényünk egyúttal Isten Szellemének a temploma is (1Kor. 
6,19). Mivel a templom a dicsőítésre szolgál, így a testünk a 
dicsőítés és a szenvedély helye is egyben!  

Az Úrtól kapott pozitívumokra fektessük a fő hangsúlyt, eb-
ben is megtalálva a helyes egyensúlyt. A test Isten akarata sze-
rinti ajándék a házastárs számára, így felelősségteljesen kell ke-
zelnünk! Ismeretségetek kezdetén a külsőnek nagy szerepe volt 
abban, hogy a jegyesed végül is a vonzásodba került. A külala-
kodnak egyértelműen szerepe volt ebben. Ugyan a teljes lényed 
ragadta a párod magával, de a külcsín sem volt elhanyagolható.  

Egy szerencsés asszony arról tett bizonyságot, hogy férje 
még mindig ugyanolyannak látja a testét, mint annak idején, 
mert folytonosan sok örömöt talál benne. Jó tudni: a test 
fokozatos leépülésével egyenes arányban növekszik a szexuális 
tapasztalat, ami sok mindenre kihat. Ha a házaséleted kielé-
gítő, sőt jó a hitveseddel, az elősegíti azt is, hogy a testeddel 
kapcsolatban ne légy negatív irányban elfogult. A boldogító 
szexuális élmények azt fogják eredményezni, hogy a testeddel 
is elégedett leszel.  

Mivel Isten képmására lettünk teremtve, nem létezik csú-
nya nő, csak olyan, aki igénytelen és nem ápolja magát. Vagy 
nem jól sáfárkodik azzal, amivel rendelkezik. Ma már min-
denki megtalálhatja a saját stílusát a frizurára, sminkre és az 
öltözködésre vonatkozóan, így akár teljesen meg is újulhat. De 
e közben azért okvetlenül vedd figyelembe a hitvesed testedre 
vonatkozó kívánságait (hajszín, epillálás, fehérnemű, piercing, 
stb.), hiszen az Ige szerint a te tested az övé.  

 
395. A testről (2) 

Magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál… – Zsoltár 139,14 
Egy másik házasságban a feleségnek a súlytöbblete miatt 

támadtak borús gondolatai, és ebből fakadóan helytelen hozzá-
állása. Magasra tette a mércét magával szemben, és emiatt a 
férjét elutasította magától.  

A férj viszont bölcsen reagált erre: – Kedvesem, nem jól lá-
tod a testedet. Írd ki magadnak a Zsoltár 139,14 igeverset, és 
függeszd ki a fürdőszobában. Vetkőzz le, állj a tükör elé, és a 



fejed tetejétől a lábad ujjáig minden egyes porcikádért adj há-
lát Istennek! 

Ezután a feleség elkezdte új szemszögből látni magát. Te is 
megkérheted Istent, mutassa meg, hogyan szeretheted jobban 
a testedet, és ez által még szenvedélyesebben a hitvesedet! Is-
ten azt tudja megpecsételni, ami az Ő terve szerint való. Csak 
azt tudja megáldani, ami az Ő elveire épül. 

Nehéz úgy a férjünk kedvére tenni a testünkkel, ha nem 
érezzük azt elég vonzónak és szexisnek. E két szó beteljesíté-
sének köze van ahhoz, hogy valaki érzéki szerető lehessen. A 
vonzó szó jelentése: csábítás és varázs erejével bíró; hívogató; 
csalogató.  

Alapigazságok: Hogyha egy férfi szerelmes a feleségébe, ak-
kor alapból tökéletesnek fogja látni annak testét. És, ha emellé 
még a legtöbbet hozod ki magadból, akkor a tested izgalomba 
fogja hozni a párodat. A feleségeknek azoknak a férfiaknak a tet-
szését kellene keresniük, akivel az Úr összekötötte őket.  

A szexis szó magába foglalja a test játékosságát, mint az 
öröm eszközét gyönyör, élvezet céljából. Az érzéki ember, ha a 
teste nem is tökéletes, többet tud nyújtani a testi képességet 
tekintve a nálánál előnyösebb adottságokkal rendelkezőknél. 
Ezért ne csüggedj külsőséges dolgok miatt, akarj és merj érzéki 
lenni, mert ez többre visz! Nincs annál szexisebb, mint amikor 
egy ara átengedi magát az érzékiségnek, élvezve a szeretkezést, 
pláne, ha még az ura tudtára is adja azt, hogy szeret gyönyört 
adni és kapni. Kibeszélhetetlen szépség egy szenvedélytől fel-
izzott asszony arckifejezése. 

Új testet ugyan sehol nem árulnak, de akik a természetes 
adottságaikból kihozzák a maximumot, bensőleg elégedettek, és 
emellett még szexisek és érzékiek is, biztosak lehetnek abban, 
hogy nem maradnak hatástalanok a házastársukra. Hosszú 
távon sem… 
 

396. Amikor nincs hozzá kedvem (1) 
Az asszonynak adja meg a férj, amivel tartozik, az asszony is 
ugyanazt a férjnek. – 1Korinthus 7,3 (Csia Lajos fordítása) 

A házaspárok szexuális étvágya akár igen eltérő is lehet. 
Aki nagyétkű, annak mindig több együttlét kellene, mint ami 
megadatik, míg akinek szerényebb a szex iránti éhsége, az bi-
zony úgy érezheti, hogy ők állandóan szeretkeznek. A prob-
léma gyökere nem a házasság intézményében, hanem a felek 



hozzáállásában keresendő: nem Isten tervének megfelelően 
szánták oda magukat a házaséletre.  

Mit tegyek, ha nincs kedvem hozzá? – fogalmazódik meg 
sokszor e kérdés. Van, aki jelzésekkel, míg a bátrabbak szava-
kkal adják párjuk tudtára az alkalmatlan időzítést. A Biblia igaz-
sága, hogy a szeretet nem egy érzés, nem egy lelkiállapot, hanem 
cselekedet! Az Ige sehol sem mondja azt, hogy csak akkor sze-
ressünk, ha éppen úgy érezzük! A vágyódástól függetlenül is 
szolgálni kellene a testeddel, megajándékozni a kedvesedet és 
gyönyörben részesíteni. Ha az Ige útmutatásának megfelelően 
kívánsz járni, akkor az Ige szerint is kell cselekedned. A szexu-
ális visszautasítás ugyanis fájdalmas lelki sebeket okozhat. 

Az Ige óva int attól, hogy tartsunk valamitől, mert az, 
rendszerint be is következik.  Tehát ne tarts a férjed köze-
ledésétől, és ne mondogasd, hogy: – Jaj, már megint! Hosszú 
távon a fejfájás vagy az alvás színlelése sem jó megoldás. A 
legjobb módszer az őszinte fohász: – Uram, mutasd meg, ho-
gyan szeressem a férjemet! Az 1Korinthusi levél 7. fejezete 
ezzel kapcsolatosan három alapigazságot tár elénk.  

Kívánság (3. vers) – Isten a szexuális vágy ajándékát adta 
az embernek, és Igéjében meg is parancsolja, hogy elégítsük ki 
házastársunk igényeit e téren. Ha a gyermekáldást Isten ajándé-
kának tekintjük, akkor a házaséletet is ugyanebbe a kategóriába 
kellene sorolni. 

Hatalom (4. vers) – A házasságkötést követően a párok 
mintegy megajándékozzák egymást a testükkel. Feladják a saját 
testükhöz való jogukat, és átadják az e fölötti hatalmat a társuk-
nak. Ha visszatartják egymástól a testük ajándékát, visszaélést 
követnek el.  

Hűség (5. vers) – Az Ige erőteljesen fogalmaz: Ne kövesse-
tek el csalást, hűtlenséget azáltal, hogy visszaveszitek azt, amit 
már átadtatok.’ A Biblia kizárólag imádkozás céljából engedi a 
házasélet átmeneti felfüggesztését. A Teremtőnk azért utasítja a 
házaspárokat a gyakori és aktív szeretkezésre, hogy ezzel meg-
óvhassák a házasságukat a kísértéstől.  

 
397. Amikor nincs hozzá kedvem (2) 

A házasság egy döntés arról, hogy a társamat mind az ágy-
ban, mind máshol szeretettel szolgálom. – 1Korinthus 7,4 (The 
Message bibliafordítás) 

Biblikusan nézve a szexualitás szerves része a házasság-
nak, ezért ez nem képezheti alku tárgyát! Mivel a Teremtő ne-



künk adta a szexualitás ajándékát, mi pedig a testünket a hit-
vesünknek, adósai vagyunk egymásnak. Az együttlét nem kény-
szerű kötelesség, hanem kiváltságos lehetőség! Isten rendelte 
el és parancsolta meg a házaspárok intim együttlétét. Ha bár-
melyik fél a házasélet területén nem szolgál a párja felé, enge-
detlenségével megrontja a házasságot. Egyúttal ajtót nyit az el-
lenségnek, s különféle bajok, megpróbáltatások jöhetnek. 

Igaz, hogy a hétköznapi szóhasználatban ismert a házas-
társi kötelesség kifejezés, de helytelen kötelességnek tekinteni 
a hitvesi együttlétet. A kötelesség egy nyomasztó, terhes teen-
dőre emlékeztet. A görög nyelvben ez tartozás, adósság jelen-
téstartalommal bír. Tehát nem egy szívességről van szó, hanem 
törlesztésről, az adósság megfizetéséről. (1Kor. 7,3)  

És miért adósai egymásnak a házastársak? A 4. versben 
foglaltak miatt: mert egyiküknek sincs hatalma a saját teste 
felett. Isten úgy tervezte, hogy az ifjú pár a nászéjszakán aján-
dékot cseréljen, egymás testének átadásával. Az Isten által 
becsomagolt ajándék miatt érdemes kivárni e napot. A világ 
másként gondolkodik e tekintetben is. Amennyiben ezen a te-
rületen vétkezne valaki, jó tudni, hogy az Úrnál mindig van le-
hetőség egy új kezdetre.  

Természetesen, ha valakit megajándékozunk, szeretnénk, 
ha élvezné is azt. A nászéjszakán olyan ajándékot adhat az ifjú 
ara a férjének, amit senki mástól nem kaphat meg. Mivel a 
testük feletti hatalmat átadják egymásnak, ezért a házas éveik 
alatt folyamatosan adósságot kell törleszteniük egymás felé. A 
házaspároknak sok esetben érdemes lenne feltenni saját ma-
guknak a kérdést: – Igazán odaadtam, átengedtem a testemet 
a hitvesemnek?  

Gyakorta csak a hozzáállással van a probléma, ami kiigazí-
tással helyrehozható. De sok helyütt ennél komolyabb problé-
mákkal küzdenek a nők. A férjek erőszakossága miatti nagy fe-
szültség súlyos, veszélyes helyzetekbe torkollhat. Ilyenkor nem 
lenne szabad csendben maradni, segítséget kellene igénybe venni.  
 

398. Amikor nincs hozzá kedvem (3) 
Ne tagadjátok meg a másiktól, hogy a testetekkel szolgáljatok 
neki! […] Ezt azért tanácsolom, hogy a sátán ne tudjon ben-
neteket szexuális kívánságokkal kísérteni. – 1Korinthus 7,5 
(Egyszerű fordítás) 

Egy lány idő előtt osztotta meg az ajándékát másokkal. Jö-
vendőbelijének őszintén bevallotta helytelen tettét, aki megbo-



csátott neki. De ő saját magának nem tudott megbocsátani, így 
bűntudatban, szégyenben élt tovább. Úgy büntette magát, hogy 
nem engedte meg, hogy a férje közeledjen hozzá örömszerzés 
céljából. Így persze mindketten csak gyötrődtek. 

Az, hogy mikor engeded át a testedet a hitvesednek, egye-
dül csak rajtad múlik. De folyamatosan emlékeztetned kell ma-
gad, hogy egyedül a párodé vagy, a tested az övé. Amikor pedig 
az intim kapcsolatban a szenvedély tüze kialszik, megoldást 
kell keresni a felgerjesztésére. Egy feleség egyedi módot talált 
erre: testére az együttlét előtt titokban ajándékdíszítésre hasz-
nálatos masnikat ragasztott. Ez annyira feloldotta a feszültsé-
get, hogy csak nevetgéltek, és csaknem táncra is perdültek.  

A szexualitás területén mindkét fél érzékenyebb, sebezhe-
tőbb, mint más területen. Az ok nélküli visszautasítottság tőr-
döfésként éri a másikat, így sokuknak vérzik a szíve, ha nem is 
mutatják ki. Ez rendkívül veszélyes és kerülendő dolog, mert 
máshol kereshetnek vigasztalást, törődést. Innentől kezdve a 
kísértés csapdája is leselkedik rájuk, amely házasságtörésben, 
vagy netán pornográfiában nyilvánulhat meg.  

Az elutasítás oka lehet például az eltérő szexuális vágy, a fá-
radtság, a stressz, a félelem vagy a dicséret hiánya, amit nem 
kap meg a férjtől. Ha valaki nem mutat érdeklődést a párja 
iránt, a háttérben ott rejtőzhet egy eltorzult lelkivilág is: pornog-
ráfia, homoszexualitás, stb. 

Isten több mindent épített be a női testbe, mint a férfiéba. 
A nők havonta emlékeznek női mivoltukra, és ők kaptak kivált-
ságot a szülésre is. A férfiak testébe egyetlen dolgot épített be 
az Úr: képességet a feleségük szeretésére az intim együttlét 
során. Átadtad már – mint egy ajándékot – a testedet a hitve-
sednek? Megéled Isten gyönyörű ajándékát e téren? Valami na-
gyon fontos, egyéb célja is van Istennek az intimitásban használt 
ajándékoddal: fel fogja használni arra is, hogy bátorítsd és fel-
építsd a párod önbizalmát.  

Hozzatok egy jó döntést és imádkozzatok így Isten színe 
előtt: – Uram, olyan csodálatos szeretője akarok lenni a hitve-
semnek, mint amilyennek Te szeretnél látni! Testünket aján-
dékként adjuk át a házastársunknak. Ha ezt még nem lépted 
volna meg, ne halogasd tovább, kérd meg Istent, segítsen ab-
ban, hogy meg tudd tenni!  
 
 
 



399. A gondolkodás szerepe (1) 
Az az észjárás legyen bennetek, mely a Felkent Jézusban is 
volt. – Filippi 2,5 (Csia Lajos fordítás)  

Az elme a gondolatok tárháza, és természetesen a szexu-
alitással kapcsolatos gondolatoké is. Naponta átlagosan tízezer 
gondolat fordul meg az elménkben. A nagy kérdés az, hogy mi-
ként tudjuk ezeket az ellenőrzésünk alatt tartani, és egyáltalán 
tudjuk-e? Igen, képesek vagyunk a kontrollra, ha megtanuljuk 
a módját. Állítólag a nők 95%-ának nincs helyes látásmódja a 
szexualitásról, mert a világi mintákat veszik alapul, amelyeket 
beléjük sulykolnak. De a jó hír az, hogy a téves gondolatok az 
Ige kimondásával hatástalaníthatók!  

Isten visszahív az Igéhez! A 2Korinthus 10,5 igevers cse-
lekvésre sarkall: ragadd meg és távolítsd el az Igével ellentétes, 
helytelen gondolatokat. Az Úrtól származó, az Igével egyező 
gondolatokat pedig öleld magadhoz, tedd őket teljesen maga-
dévá! A gondolkodásmódunk az eddigi gondolataink gyűjte-
ménye. Befolyással vannak mindenre, amit teszünk, és a dol-
gokhoz való hozzáállásunk is ezekből fakad. Természetesen a 
szexuális életünkre vonatkozóan is megvannak a gondolkodási 
mintáink. Ha helyesen gondolkodunk, korlátok dőlhetnek le. 
Három alapvető emberi viszonyulás ismeretes a szex terén:  

1/ taszítja a szex, 2/ nem igazán érdekli (csinálhatom is, 
meg nem is), 3/ hajlandó a kiigazításra, jobbá tételére. Ez utóbbi 
észjárású ember így fohászkodik: – Uram, kérlek, segíts, hogy a 
szerelmi életem sokkal harmonikusabb, kellemesebb legyen. 
Vagy akár teljesen újuljon meg! (Ha erre van szükség.) Elég 
egyetlen döntést hozni: növekedni szeretnék és olyanná válni, 
amilyennek Isten szeretne látni. De a megfelelő hozzáállás kiala-
kításán munkálkodni kell.  

A rossz hozzáállás megélt élet-eseményeken alapulhat. Pél-
dául, ha egy gyermek soha nem látta, milyen is az igazi szeretet 
anya és apa között – mert csonka családban nőtt fel. Megesett az 
is, hogy egy újjászületett egyetemistát sokkolt társai parázna-
sága, vagy maga az abortusz ténye, és összeegyezhetetlennek 
tartotta a bibliatanulmányt a paráznasággal. Az erkölcstelen éle-
tet élők teljesen különválasztják a szellemi és a testi (szexuális) 
dolgokat, de ez attól még nem tetsző Istennek. 

Az újjászületésünket követően nagy szükség van a gondol-
kodásmódunk megújítására. A görög szöveg egy belülről kifelé 
történő változásról beszél, amely újszerűvé tesz bennünket. 
(Róm. 12,3) A szexuális gondolkodás területén jó, ha átgondol-



juk eddigi életünk megtapasztalásait. Mik estek meg másokkal, 
vagy éppen velünk? Mit szűrtünk le ezekből? Kiktől hallottunk 
és milyen szinten a szerelmi életről? 
 

400. A gondolkodás szerepe (2) 
Az a gondolkodásmód és szándék uralkodjon bennetek, amely 
a Krisztus Jézust jellemezte. – Filippi 2,5 (Egyszerű fordítás) 

Gondolatban képzelj el egy virágágyást, amelybe hullhat-
nak virágmagok vagy gyommagvak. Az első magok többek kö-
zött: milyen gyermekkori emlékeid vannak, mit hallottál elő-
ször a szexről? Vizsgáld meg a virágágyásodat, milyen gondo-
latok növögetnek benne! Kérd meg Istent, hogy a Szent Szelle-
me mutassa meg neked, melyek a gyomok! Szükség esetén 
gyomláld is ki azokat! A felszabadult, üres helyre pedig ültess 
újabb virágokat – azaz, az intimitással kapcsolatos helyes gon-
dolatokat, mert Isten a házasélettel kapcsolatosan is azt szeret-
né, ha felszabadultan élnéd meg.   

A János evangélium 15. fejezete szerint az Úr a kertész, aki 
képes kigyomlálni mindazt, ami nem megfelelő, ha engedjük 
Neki és megkérjük rá. Az ellened elkövetett erőszak gyomnö-
vényét is képes eltávolítani. Az esetleges szexuális bűnt is ké-
pes eltörölni, ha őszintén bocsánatot kérsz Jézustól. Időről 
időre ellenőrizd, hogy tiszta-e a virágágyásod a gyomoktól.  

Még apró gazokat se tűrj meg: semminemű kétértelmű 
tréfát, tisztátalan gondolatot, vagy gondolat-csírát, amely a 
házastársadon kívüli más személyre irányulna. Tépd ki a nem 
szent, múltbéli emlékeket is, zárd ki az önző hozzáállást az 
intimitásból! Ugyanis nem táplálhatsz rossz hozzáállást a pá-
roddal szemben. Engedd, hogy Isten egy új emberré formál-
hasson a gondolkodásmódod megváltoztatásával. Az Úr több-
ször is figyelmeztet az Igében: ne gerjeszd fel idő előtt a szexu-
ális vágyat, fuss el a fiatalkori testi kívánságok elől! (Én. 2,7; 
2Tim. 2,22) Így élhetsz Istennek tetsző módon. Mélyedj el az 
Igében, hogy meglásd: az egyedülállók hogyan őrizhetik meg 
az ajándékukat a nászéjszakáig, és hogy a házasok még több 
ismerettel rendelkezzenek az intim együttlétről. 

Egy feleség többek között a következő gondolati virágma-
gokat ültetheti el: a férjem a szerelmesem, és a legjobb bará-
tom is. Az uramat megszédítem az alakom látványával, és a 
testem nyújtotta élvezettel. Az Ige ugyanis megengedi, hogy a 
feleség erotikus módon ábrándozzon férje testéről. (Én. 5,10-
16) Ha valakit nemi erőszak ért volna, a Biblia tanítása szerint 



bocsásson meg az elkövetőnek, hogy a férjével zavartalan le-
hessen az együttlétük. Mindezek azért nagyon fontosak, mert a 
gondolat – hittel kimondva – teremtő erővel bír. 

 
401. A szexuális bűnről (1) 

Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cse-
lekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste 
ellen vétkezik. – 1Korinthus 6,18 

Az intim testi kapcsolat egy mély kapcsolódás a partnerrel. 
Az ember szexuális életében két eshetőség van: tisztán marad 
vagy vétkezik. Istent ugyan meg lehet kérni, hogy óvjon meg a 
tisztátalanságtól, de a végső döntés mindig az emberé! Gya-
korta felvetődő kérdés: hogyan szabadulhatok meg a múltbéli 
szexuális vétkeim okozta bűntudattól? (1Ján. 2,1) 

A Biblia kétféle bűnről beszél: szexuális bűnről és egyéb 
bűnről. Isten kegyelme ugyanakkor nem különbözteti meg a 
bűnöket, amikor a megbocsátásról van szó. Az Úr Jézus szent 
vére mindegyiket egyformán és folyamatosan eltörli. (1Ján. 
1,7-9). Mégis, a hívőknek feltétlenül tudniuk kell, hogy a szexu-
ális bűn eltér minden más formától.  

A szexuális bűnt elkövető a teste (esetenként a testük) el-
len vétkezik. A szexuális kapcsolat három szintéren is össze-
kapcsolja a feleket: szellemi, lelki és fizikai síkon is. Ezért, ami-
kor egy kapcsolat felbomlik, az érintettek több szinten is hajó-
törést szenvednek, és sokszor csak az űr, egy betöltésre váró 
vákuum marad bennük. 

Ezt a jelenséget bibliai oldalról a „lesznek ketten egy test-
té” igevers világítja meg: mert amikor az eggyé forrt élet ketté-
hasad, az bizony komoly sérüléssel és lelki fájdalommal jár. 
(Márk 10,8) Biológiai oldalról nézve a dopamin nevű hormon 
felelős a szerelem fellángolásáért, amely nagyon erős szálakkal 
képes összefűzni a párokat. Épp emiatt is annyira fájdalmas a 
szakítás. 

A bűntudatról tudni kell, hogy az hitgyilkos, ezért mielőbb 
szabaddá kell válni a szexuális bűntudattól is. A bűntudat jelei 
lehetnek: negatív hozzáállás a testi kapcsolathoz, düh, keserű-
ség, evésnél kontroll-hiány, önbüntetés, szégyenérzet. A bűn-
tudat gyökerei sokrétűek: házasság előtti szex és ennek ellené-
re fehér menyasszonyi ruha viselete, szeretkezés közben álmo-
dozás más valakiről, hiányérzet az együttlét során, a szex túlér-
tékelése, a szexuális örömök elnyomása.  



Az Úrral időt töltve, mintegy Vele sétálva elmondhatod 
Neki, hogy mi nyomja a lelkedet: az első fiú olyan helyen érin-
tett meg…, messzebb mentem a kelleténél, olykor visszajönnek 
az első kapcsolatom emlékei. Az oldás-kötés hatalmát használ-
va tiltsd meg a nem kívánatos érzelmeket, vágd le a fogva tartó 
kötelékeket és kérd meg az Urat, hogy segítsen valóban sza-
baddá válni azoktól.  
 

402. A szexuális bűnről (2) 
Ne csapjátok be magatokat! Sem a szexuális bűnökben élők… 
sem, akik házasságtörők, prostituáltak, sem homoszexuá-
lisok, sem tolvajok, sem pénzimádók, sem részegesek… nem 
lehetnek* részesei Isten Királyságának. – 1Korinthus 6,9-10 
(Egyszerű fordítás)  

Elsőként határozzuk meg, hogy a Biblia szerint mi számít 
szexuális bűnnek: Isten szemében mindaz szexuális bűnnek mi-
nősül, ami egy házaspár hitvesi ágyán kívül történik. Ide sorol-
hatók többek között azok, akik függetlenként léptek szexuális 
kapcsolatra valakivel, a házasságtörés, az azonos neműekkel 
folytatott testi kapcsolat, és mindaz, ami a házassági szövetség 
megsértésével hűtlenséget, zavart és szakadást idézhet elő. 

A Bibliában olvashatunk parázna asszonyokról. Egy bűnös 
asszony Jézus lábaihoz borult le. (Luk. 7,36-50) Ő a zsidó kul-
túrában növekedett fel, ahol halálbüntetéssel (megkövezés) 
sújtották a házasságtörő személyt. Arról nem tudni, hogy mi-
kor és hogyan vesztette el az ártatlanságát. De amikor elvesz-
tette a szüzességét, elvesztette az értékét is. Abban az időben 
ugyanis árat fizettek a szűz menyasszonyért. Prostituáltnak te-
kintették és kivetették azokat, akik pénzszerzés céljából bocsá-
tották áruba a testüket.  

Ez az asszony az Úr jelenlétében mélyen megindult és zo-
kogott. Egy-egy könnycseppje felért egy-egy bűnmegvallással. 
Háláját Jézus lábaira adott csókokkal fejezte ki. A nála lévő 
illatszert valószínű, hogy az együttlétei előtt használta, de azzal 
most a Mester lábait kente meg. Jézus meg is bocsátott az 
asszonynak, aki örömmel és felszabadulva távozott.  

Egy másik esetben vallásos emberek egy paráznaságon ka-
pott asszonyt vittek Jézus elébe, hogy megkövezzék őt. (Ján. 8,1-
11) Érthetetlen, hogy miért csak az egyik felet állították elő. Jé-
zus szavaira különös fordulat történt, ugyanis a vádolók mind-
annyian vétkesnek tartották saját magukat, és végül egyikőjük 
sem ragadott követ. Azt, hogy Jézus mit írt mindeközben a por-



ba, biztosan nem lehet tudni. Feltételezhető, de nem bizonyított, 
hogy Jézus azok neveit írta a porba, akikkel korábban testi kap-
csolatuk volt az ott álló férfiaknak. A lényeg úgyis az, hogy az Úr 
ebben az esetben is irgalmasságot gyakorolt. (Mát. 9,13) 

„Jézus pedig lehajolván, az ujjával írt a földre. […] Felegye-
nesedve monda nékik: „Aki közületek nem bűnös, az vesse rá 
először a követ.” És újra lehajolván, írt a földre. Azok pedig ezt 
hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kime-
nének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus 
maradt és az asszony a középen állva. […] Jézus pedig monda 
néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!” 
(Ján. 8,6-11) 

*Helyes értelmezés: Nem tapasztalhatják meg a földön az áldások teljes-
ségét, s veszítenek az örökre szóló mennyei jutalmukból. 

 
403. Megszentelt élet (1) 

Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket 
az Isten. – 1Thessalonika 4,7 

Az élet szeretet nélkül céltalan és értelmetlen. A világ azt 
hangsúlyozza, hogy szeress szabadon, míg a Biblia tanai arról 
szólnak, hogy mindennek rendelt ideje van. Ez a testi kapcsola-
toknak is megadja a keretét. Számtalanszor elhangzik a kérdés: 
hogyan maradhatok tiszta e szennyes világban? A testi vágy 
ugyanis erős, és esetenként uralmat is vehet az emberen, de Is-
ten a szexuális kapcsolatot a házaspárok számára rendelte.  

Aki idő előtt belekóstol a szexuális örömökbe, az nagy va-
lószínűséggel testi kívánságokkal fog küzdeni. A vágyainkat vi-
szont Istennek tetsző módon illene betölteni. Teremtőnk na-
gyon szeretné, ha megértenénk, mennyire szép is a tisztaság. 
Ezért ne add be a derekadat a test kívánságainak. (Gal. 5,19-21) 
A Biblia óva inti még a házas embereket is arra, hogy a szexuális 
gondolataik tárgya csakis a saját hitvesük legyen.   

Aki a testi vágyait követi, és teret enged azoknak, az tudato-
san elutasítja Istent! (1Thes. 4,1-8) Félvállról veszi az erkölcsi 
tisztasággal kapcsolatos útmutatásokat. A bűnös vágyakat vá-
lasztva Istent elveti, és ezzel szándékosan megbántja Őt. Dávid 
király is felismerte, hogy vétkezett, amikor házasságtörést kö-
vetett el a kiszemelt Bethsabéval. (2Sám. 11,1-5) A Zsoltár 51-
ben bevallotta Istennek, hogy olyat tett, ami nem volt kedves az 
Ő szemében, és mély fájdalmat okozott ezzel feleségének is. 

A paráznaság nem tud megelégedést adni, csakis az Úr je-
lenléte képes erre. Hosszabb távon a test mind többet és többet 



kíván. A megtévesztés kint van a világban, és ezzel az a téves 
szemlélet is, hogy Isten a szabad szex korlátozásával valami jót 
akar visszatartani tőlünk. Van, aki nem tud várni és beadja a 
derekát. De a Biblia egyértelműen fogalmaz: „az Úr, nem vonja 
meg a jót”! (Zsolt. 84,11) Ő óvni akar, és egyúttal még jobbat, 
még teljesebbet, még örömtelibbet szeretne átnyújtani nekünk! 

Az emberek a vágyak nyomására teret engedhetnek a test 
kívánságainak, de ezzel kizárhatják az Úr testiséget meghala-
dó, mindennel megelégítő jelenlétét. Emlékezz, Isten jelenlété-
ben vég nélküli nagy öröm és gyönyörűség van! (Zsolt. 16,11)  
 

404. Megszentelt élet (2) 
… legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjá-
ra. – Filippi 1,10 

Aki a testi vágyakat választja az Úr dicsősége helyett, az tu-
datosan elutasítja és megbántja Őt; tévesen úgy gondolja, hogy a 
testi vágy önmagában is képes megelégíteni. Emellett, az isme-
ret hiánya miatt úgy gondolja, hogy a testi öröm jobb, mint amit 
a mennyei Atyja adhatna. Ha úgy gondolod, hogy nincs rád ha-
tással egy kis sóvárgás, egy kis fantáziálás, pornográfia, akkor 
nagyon-nagyon tévedsz! A szellemedben (bensődben) egy olyan 
lenyomat marad minderről, mint fényképezéskor a filmen!  

Ha Isten parancsainak tudatosan ellenszegülünk, akkor a 
saját csalárd kívánságaink könnyedén lépre csalhatnak. (Jak. 
1,14) De csak akkor tudunk ellene fellépni, ha felismerjük azt, 
hogy a bűnös vágyak forrása mi magunk vagyunk. A testi vá-
gyak ördögi körébe kergethet például a test nyereségvágyból tör-
ténő áruba bocsátása. (Ef. 4,19)  

Az erkölcstelenség minden fajtája kerülendő! (Ef. 5,3) Meg-
kérdezhetjük, miért ilyen magas a mérce e téren (is), amikor pe-
dig Istentől kaptuk a szexuális vágyat? A válasz: Ő ismer, szeret 
bennünket, és nem akarja, hogy bajunk essen. A tökéletes mér-
cénk az legyen, hogy Isten szemével nézzük a szexualitás kérdé-
sét. Ehhez tanulmányozhatod az Énekek énekét, amely csodála-
tos képet nyújt Isten teremtéséről, amelyre Ő maga mondta, 
hogy jó. Ez a könyv felmagasztalja Istent az intimitás terén is.  

A mai kultúránk szexualitással túlfűtött. A világi impulzu-
sok szerint: tedd, ami jól esik. Szemléletváltásra van szükség 
ahhoz, hogy helyesen tekinthessünk a szexualitásra. Meg kell 
köszönnünk Istennek mindazt, amit teremtett, és fel kell is-
mernünk, hogy Ő szent és hatalmas. Ez segít megtartani a 
tisztaságunkat, hogy ne adjuk át magunkat idő előtt a testi 



vágyainknak. Ahhoz, hogy megfelelően tekinthessünk a szexu-
alitásra, alá kell rendelni azt annak, Aki teremtette.  

Hálát adunk Istennek a szexualitás ajándékáért, de a há-
zasságon kívüli szexuális impulzusokkal szemben önmegtar-
tóztatást szükséges tanúsítanunk. Az erkölcstelenség elszívhat-
ja az ember minden erejét, ami nem ritkán katasztrófába tor-
kollik. Ezért a nemkívánatos vágyakat, mint minden más gon-
dot is, add át Istennek! (1Pét. 5,7) Kész vagy megengedni a meny-
nyei Atyádnak, hogy a szexualitás szentségébe burkoljon be? 
 

405. Megszentelt élet (3) 
… azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat [testrészei-
teket] szolgáiul az igazságnak a szentségre [Isten céljaira va-
ló elkülönülésre]. – Róma 6,19 

Helytelen az Igétől eltérően gondolkodni. (Fil. 4,8) Míg 
nálunk vannak, akik arcpirítónak tartják, addig a nyugati ke-
reszténység nyíltan foglalkozik a maszturbáció tömegeket érin-
tő kérdésével, és igyekszik bibliai látást nyújtani e területen is. 
Az onániát (Júda fia, Ónán nevéből ered) a test kívánságai és 
cselekedetei közé sorolják. (1Móz. 38,9)  

Sokaknak jelent ez problémát, amelyhez tisztátalan gondo-
latok, az idők során pedig gonosz szellemek is társulhatnak. Az 
Írás egyértelműen fogalmaz: „szellem szerint járjatok, és a 
testnek kívánságát véghez ne vigyétek”! (Gal. 5,16) A Biblia 
rendszeres olvasása erősíti az ember szellemét (belső embe-
rét), így könnyebben uralhatóak a test kívánságai, így az önké-
nyeztetés is!  

A Biblia szól a mértékletességről és a rendelt időről. Józa-
nul kellene kezelni a fiatalkori szexuális tevékenységeket is: az 
önkielégítést, a pettinget és a szex házaságyon kívüli bármilyen 
formáját. (2Tim. 2,22) A homoszexualitás sem új keletű jelen-
ség, a bibliai időkben is előforduló, démonikus befolyású meg-
tévesztésről van szó. (Róm. 1,26-27) 

 Miként tehetjük le a voksunkat egy tiszta élet mellett? Imá-
ban megkérheted Istent, hogy ébresszen benned vágyat a tiszta 
élet iránt: a gondolatok, az érzelmek és a cselekedetek terén egy-
aránt. A tisztaság Istentől származik. A tiszta élet a saját akara-
tunk és Isten bámulatos kegyelmének kombinációja. Ez segít az 
Ő útján járni és szentségre törekedni. Mondd el az Úrnak, hogy 
milyen szexuális érzés, vágy okoz neked problémát.   

Kérd a Szent Szellem megerősítését, hogy ellen tudj állni a 
házaságyon kívüli szexuális fantáziálásoknak, és imádkozz így: 



Testem kielégülésért kiált, ezért kérlek Uram, segítsd lecsen-
desíteni. A testem ugyanis szentségre teremtetett, nem pedig 
szexuális kilengésre. Segíts, hogy az „edényemmel” is Téged 
dicsőíthesselek! Nagy a kísértés, hogy a testi vágy kielégítésé-
ben keressek vigaszt. Segíts, hogy Benned találjak teljes meg-
elégedettséget és megnyugvást is. 

  
406. Megszentelt élet (4) 

Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszí-
tették a régi természetüket, annak szenvedélyeivel és vágyai-
val együtt. – Galata 5,24 (Egyszerű fordítás) 

Ha még nem tartozol Krisztushoz, akkor bizony tudnod kell, 
hogy Isten alkotása vagy és a Teremtődnek egy csodálatos terve 
van az életeddel. Ha már újjászülettél, akkor a Szent Szellem 
templomává váltál. Egyedülálló hívőként a mennyei Atyád elvár-
ja, hogy megzabolázd a tested kívánságait. (Gal. 5,24) Házas hí-
vőként pedig nem te, hanem a párod a jogos tulajdonosa a tes-
tednek. (1Kor. 7,4) Tehát a testünk nem a miénk: elsőként Iste-
né, s ha házas vagy, akkor másodsorban a hitvesedé és csak har-
madsorban a tiéd.  

Egy tanítvány egyszer megkérdezte a lelkipásztorát az ön-
kielégítés dilemmájával kapcsolatban, amelyre a következő vá-
laszt kapta: Az újjászületett szellemed vezetésére figyelmezz, 
mert az biztos vezetőd! Neked kell megmondanod a testednek, 
hogy mit tehet és mit nem! Egy neves prédikátortól származó 
elgondolkodtató történet nagyon jól szemlélteti ezt: 

Egy újjászületett hívőt a vonaton megszólított két fiatal. Meg-
kérdezték tőle, hogy becsatlakozna-e egy kártyapartiba, amit 
csak hárman lehet játszani. Azt válaszolta, hogy sajnos nem 
teheti. Megkérdezték, hogy miért nem? Azért, mert nem hoz-
tam magammal a kezeimet! – mondta. Néztek rá csodálkozva, 
és mondták neki, hogy hiszen itt vannak a kezeid. De nem te-
hetem, mert nem hoztam magammal a kezeimet, ezek a kezek 
nem az én kezeim! – felelte. Teljesen értetlenül néztek rá és 
kérték, hogy magyarázza el, miért nem tud ővelük játszani.  

Rátért az Evangéliumra és elmondta: bennem a Krisztus 
lakik, az én testem a Szent Szellem temploma lett, az én keze-
im az Ő kezei, és én az Ő kezeivel nem tehetek meg bármit. Én 
az Ő kezeivel ilyen játékot nem játszhatom, mert az nincs az Ő 
tetszésére. Ezért mondtam azt, hogy nem hoztam magammal a 
kezeimet, mert az én testem meghalt a Krisztussal.  



Nem minden cselekedetünk van a Szent Szellem tetszésé-
re. Őt nem tanácsos megszomorítani, mert akkor a Vele való 
közösségünk megsérül. A Szent Szellem könnyen megszomo-
rodik. Csak olyanokat tanácsos tenni az életünkben, amelyek-
kel a közösséget tudjuk ápolni Vele, hogy növekedhessünk ab-
ban, mert az a leggyönyörűségesebb. 

 
407. Megszentelt élet (4) 

… szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szelle-
mi tisztátalanságtól, Isten félelmében jussatok tökéletességre 
a szentségben. – 2Korinthus 7,1   

Isten azt szeretné, hogy a gondolataid tiszták legyenek. A 
nem házas ne engedje a gondolatait az intimitás területére ka-
landozni. A házasnál helyénvaló, hogy a párjával kapcsolato-
san az erotikus ábrándjait szabadjára engedje. Köszönd meg, 
és kellően értékeld Isten testiségre kiterjedő ajándékát. Ismerd 
fel, hol vannak a gyenge pontjaid, és, hogy mit tehetsz ezek el-
len. Sokan nem értékelik a testüket, mert nem ismerik fel, hogy 
ők Isten templomai. 

A testi vágyak kiélése különböző módokon nyilvánulhat meg. 
A két véglet: a pornográfia és az ártatlannak tűnő romantikus 
regény. A közös bennük az, hogy mindkettő tisztátalan gondola-
tokat ébreszt. Az olvasó képzeletben szeretkezhet olyannal, aki 
nem a házastársa, s ezt akár tett is követheti. Holott elmélkedni 
az Igén kellene! Ahhoz, hogy el ne essünk, szükséges az elbukás 
eshetőségével tisztában lenni. A Krisztust öltsétek fel, a testi vá-
gyat vessétek le! (Róm. 13,14) 

Menekülj a szexuális erkölcstelenség elől! Ha szereted a 
mennyei Atyádat, tudatosan dönts úgy, hogy nem engeded 
meg, hogy az elmédet tisztátalan dolgok bombázzák: nem né-
zel tabu műsort, vagy erkölcstelen jelenetnél más csatornára 
kapcsolsz, kerülöd a romantikus regényeket, a buja zenét, és 
ellenállsz az internet erotikus tartalmának. Aki bölcsekkel jár, 
az bölcs lesz és ennek az ellenkezője is igaz. (Péld. 13,20)   

Vizsgáld meg, kik a barátaid, mert te is hasonlóvá fogsz vál-
ni! Ha együtt jársz valakivel, és túl sok időt töltesz a társasá-
gában, az könnyen a kísértés forrásává válhat. Ezért a randizás 
során szükséges lehet korlátok felállítása. Kísértés esetén biza-
lommal fordulj Jézushoz! Mivel Ő „megkísértetett mindenek-
ben”, ezért megért és megindul az erőtlenségünkön, és minden 
kegyelmet megad ahhoz, hogy ellenállhassunk a kísértésnek. 



(Zsid. 4,15) Fontos, hogy a hívők építsék és bátorítsák egymást e 
téren is! (Ef. 4,29) Te tagja vagy egy gyülekezetnek?  

Istennél szabadság van! Párbeszédet is folytathatsz Vele: Ó, 
Uram, köszönöm, hogy szexuális vágyakkal teremtettél! Arra 
kérlek, segíts abban, hogy a szenvedély meghagyása mellett a 
gondolataim és a tetteim kedvesek lehessenek előtted.  
 

408. Testi vágyak (1) 
Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a sze-
mek kívánsága, és az élet kérkedése, nem az Atyától van, ha-
nem a világból. – 1János 2,16   

Ez a rész Luther Márton (1483-1546) életrajzára épül, aki 
1517-ben elindította a reformációt. Luther arra a következte-
tésre jutott, hogy egyetlen módja létezik annak, hogy a nemi 
vágyakat Istennek tetsző módon élhessük meg, ez pedig a 
házasság. Már jóval nősülése előtt is sokat foglalkozott a té-
mával. Élete alkonyán egyik legfontosabb eredményének azt 
tartotta, hogy visszaadta a házasság méltóságát. 

A házasság terén igyekezett mind több engedményt adni, a 
házaséletet minél inkább népszerűsíteni, ugyanis szerinte sen-
ki nem élhet bűntelenül nemi életet a házasságon kívül. Vagyis 
a házasságot úgy fogta fel, mint egy intézményt, amely kordá-
ban tartja a szexuális vágyakat, továbbá azok megfelelő me-
derbe terelésével beteljesíti Isten akaratát, a „szaporodjatok és 
sokasodjatok” parancsát. (1Móz. 1,28) 

Ugyanakkor a házastárs szerinte nem egyszerűen nemző 
partner, hanem társ is az intim együttlétben, és ő a legjobb 
barát. A szex és a szeretkezés nem említhető egy lapon. Mert 
összehasonlíthatatlanul más a jellege a kizárólag fizikai szintű 
aktusnak, és megint más az érzelmekkel fűtött szerelmeske-
désnek. Luther a nő szexuális örömének beteljesedését ugyan-
olyan fontosnak tartotta, mint a férfiét.  

A lutheri családmodellre (tekintélyes férj, gyengéd feleség, 
sok gyerek) épült évszázadokon át a keresztény házasság esz-
ményképe. Ez példaként működött lelkészek és hívők tömegei 
számára egészen a 20. századig, amikor is gyökeres változás 
állt be a nyugati társadalom szexuális kultúrájában. 

Ma sokkalta több a szexuális tartalom a médiában, mint ed-
dig bármikor! A mai, szexualitással túlfűtött nemzedék ezt na-
gyon is élvezi. Szerintük a szex sokkal másabb, mint régen, a 
világ pedig ehhez idomulva túlzottan is nyílttá vált. Ami valaha 
tabu volt, az mára rutinná lett. A mai generáció a végsőkig ki-



tolja a szexuális korlátok határait. Gátlások nélkül mindent ki 
akar próbálni – tisztelet a kivételnek, mert azért ilyen is akad. 
 

409. Testi vágyak (2) 
Ezek azok a dolgok, amelyek a világban vannak: a régi em-
beri természet vágyai, a szem kívánságai és az élet kérkedése. 
Mindezek nem az Atya-Istentől, hanem a világból származ-
nak. – 1János 2,16 (Egyszerű fordítás)   

A Biblia rávilágít arra, hogy a külső ember (test) és a belső 
ember (szellem) szándékai szöges ellentétben állnak egymás-
sal. Az, hogy melyik kerekedik felül, csakis rajtunk múlik, hogy 
melyiknek engedjük meg. Ha a szellemünket kellőképp mege-
rősítjük Isten Igéjével, akkor képesek leszünk a testünk kíván-
ságait uralni. (Kol. 3,5) 

Ha növekszünk az isteni-fajta szeretetben, akkor könnyeb-
ben le tudjuk vetkőzni az önző testi vágyakat. Az agapé szeretet 
jellemzője, hogy mindig ad és soha sem vesz el semmit illeték-
telenül. Cselekedeteinkkel kell kinyilvánítania a szeretetünket, 
amelyben örömünket is fogjuk lelni. A házasság, a család egy-
ségének a kulcsa – az önzetlen adás. A szeretet őrzi meg a kap-
csolatot, és rekeszti kívül az ördögi mesterkedéseket.  

Nem elég a szeretetről csak elvétve beszélni, mindig az aga-
pénak kellene irányítania az életünket. Így most újra felelevenít-
jük, hogy a szeretet nem egy érzés, nem egy kellemes viszonyu-
lás – hanem elhatározás! Napi döntést igényel! A földi szeretet 
csak töredéke a mennyeinek, ezért nem is fog majd hiányozni az 
örökkévalóságban a házasság. (Luk. 20,35)  

Soha ne alapozz az érzésekre és kívánságokra, mert azok köny-
nyen megváltozhatnak. Amnon betege lett a szerelemnek, amint 
megpillantotta Támárt. Ahogy a gondolatait a lányon járatta, 
teste egyre jobban gerjedezett érte. Megeshet, hogy a vőlegény-
betegség tünetei is jelentkeztek nála. (2Sám. 13,2) Ez egy olyan 
felfokozott érzelmi és túlfűtött testi állapot, ami alhasi pana-
szokkal is járhat. Ezért nem ajánlatos a testi vágyat erkölcstelen 
gondolatokkal tovább gerjeszteni. Végül is Amnon a lányon csel-
lel vett erőszakot.  

Ezt követően láthatjuk, mily nagy hirtelenséggel változott 
meg az emberi természet. Az aktus előtt még szerette a lányt, 
de közvetlenül utána már gyűlölte áldozatát. De ez nem az 
isteni-fajta szeretet megnyilvánulása volt a széptevő részéről, 
hanem csak testi vágy és kívánság. Csupán a leány testéért epe-
dezett, amit tévesen szeretetnek gondolt. Az önzőségéről volt 



csak szó: jól akarta érezni magát. Manapság is nagyon sok lány 
esik áldozatául ilyen felszínes széptevésnek. 

 
410. Testi vágyak (3) 

… többé ne embereknek kívánságai [ne emberi vágy, kíván-
ság, szenvedély], hanem Isten akarata szerint éljétek a test-
ben hátralevő időt. – 1Péter 4,2   

Ahol a házaspárok mindegyike üdvözült, az ő helyzetük 
sokkalta könnyebb, mert a szívükbe kitöltetett az isteni fajta 
szeretet, amit bármikor munkára foghatnak. Ha netán azt 
tapasztalnák, hogy meghidegült bennük az egymás iránti sze-
retet, a tüzet újra fel tudják gerjeszteni. Vissza tudnak lépni 
abba a szeretet-állapotba, amelyből figyelmetlenségük folytán 
kiléptek. (Jel. 2,5) Fontos újra és újra hangsúlyozni, hogy az 
agapé elsősorban a társ megelégítésére figyel. (1Kor. 10,24)  

A nem üdvözült emberek a bensőjükben levő ürességet 
minden egyébbel, sokszor helytelen dolgokkal igyekeznek be-
tölteni. De nincs az a pénz, hobbi, káros szenvedély (alkohol, 
drog, szex) amely meg tudná elégíteni a szellemüket. A pótcse-
lekvés nem megoldás, nem hoz jobb életet. Mert tudvalevő, 
hogy Isten a saját képére teremtett bennünket, és ezt a belső 
ürességet csakis Ő tudja betölteni, aki minket megalkotott. És 
Vele igazi öröm jön a szívbe. 

Le kell szögeznünk, hogy a szex önmagában nem a szere-
tet, hanem annak csak egy kifejezési módja a házasságban! 
Milliók sérülnek amiatt, hogy szeretetet keresnek a puszta 
szexben. Amíg az aktus egy fizikai cselekedet, addig a szerel-
meskedés mellé érzelmek is társulnak. A test és a szemek kí-
vánsága nem Istentől származik. (1Ján. 2,16) Ezért nekünk a 
szeretet parancsolatának gyakorlása által szükséges növeked-
nünk. (1Thes. 4,9-10)  

A test szerint járó ember szeme akkor sem tud megelégíttet-
ni, amikor megtalálta az igazi párját. Mert óhatatlanul másra is 
tekint. A házasságtörés problémája abban keresendő, hogy a test 
folyton az újabbat keresi. De idővel megszokottá válik az is, és 
így kapcsolatról-kapcsolatra váltanak. Egy idő elteltével min-
dennek megszűnik az újdonság varázsa.  

Csak Istenben felnövekedve garantált az újdonság pezsdí-
tő érzése! Akkorát növekedhetünk szellemben, hogy a párunk-
kal kerülhetünk újra és újra új kapcsolatba ez által. Krisztus 
Testében folyamatosan megújulunk, megjobbulunk szellem-
ben. A Példabeszédek több helyütt is óva int az idegen asz-



szonytól, aki ismeretlen számunkra. (Péld. 7,5) A hústest min-
dig újat keres, és ennek csak az agapé szeretet vethet véget, ha 
átengedjük neki magunkat.  

Aki az Úr Jézust akarja szolgálni, annak uralnia kell a ki-
csapongó szexuális vágyait is. (Róm. 6,12) A házas-ágy nyúj-
totta örömök és biztonság mellett kell maradnia. Másként nem 
képes az Úr minősíteni a szolgálatra. Márpedig Isten arra vá-
gyik, hogy beteljesítsük az elhívásunkat, és véghezvigyük az Ő 
tervét itt a földön, az utolsó időkben! 
 

411. Hitvesi kötelékek (1) 
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégít téged […] és olyan 
leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek 
vize el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, […] és 
neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának… – 
Ésaiás 58,11-12   

Mindig arra kell tekinteni, amit az Ige mond egy adott hely-
zetről, így a házaséletről is. A mutatkozó problémákról nyíltan 
és őszintén kell beszélnünk, hogy megoldást találjunk azokra, és 
a kapcsolat ne legyen támadásnak kitéve. Az Énekek éneke is ez-
zel foglalkozik. Ha Istennel karöltve jársz, Ő megelégíti a lelke-
det (érzelmeidet) is, és olyan leszel, mint a burjánzó virágos-
kert. Romok és ösvények megújítójának nevezi a Biblia azt, aki 
az Ő útjain halad előre. (Ésa. 58,11-12) 

Isten sokfajta ösvényt készített a számunkra, amelyek men-
tén gyümölcsfák állnak. A termésük öröm, boldogság, épülés, 
megelégedettség, áldás – és ezek mind-mind Isten akarata az 
életünkre nézve! De az ellenség néhánytól megfosztott, mert el-
takarta és bemocskolta azokat. Ezért nem találja számos ember 
a békességét és a beteljesülését a kapcsolataiban. Elizeusnak is 
arról panaszkodtak, hogy Jerikó gyümölcse idétlen, de az Úr 
kegyelme által egészségessé lett a termés. (2Kir. 2,19-22) Ide 
sorolandó a házassági intimitás is.  

A házasság Isten akarata szerint való dolog, melynek elvá-
laszthatatlan része a házasélet. Az Úr teremtette férfiúvá és 
asszonnyá az embert. A Teremtő mindent valamilyen kifejezett 
céllal hozott létre, így a testrészeinket is, beleértve az erogén 
zónáinkat is. Az ezekkel való élést megfelelő keretek közé hely-
ezte. Így a szexualitással az ember élhet, de vissza is élhet. A 
Biblia legelső kijelentései közé tartozik az, amikor a két nem 
egy testté lett. (1Móz. 1,24)  



Az emberiség évszázadokon át nem volt képes felismerni és 
elfogadni az Ige igazságát. Ennek oka a tudatlansága, túlzott 
szégyenérzete és kulturálatlansága volt. A házasélettel kapcsola-
tosan még mindig sok helyen óriási a sötétség. Meg kell tehát 
újítani az ösvényünket, tiszta forrásból kell merítenünk, hogy 
Isten terve szerint áldás szállhasson ránk. Amikor az emberek 
felszabadulnak a bűntudat és a gátlások nyomása alól, kevésbé 
sebezhetőek a kapcsolataik is.  
 

412. Hitvesi kötelékek (2) 
Mikor én olyan leszek, mint a kőfal, és az én emlőim, mint a 
tornyok; akkor olyan leszek őelőtte, mint aki békességet nyer. 
– Énekek éneke 8,10   

Sok családi konfliktus mögött a szexuális kielégületlenség 
áll. Az idézett versben a héber békesség szó további jelentései: 
nyugalmas, békés, csendes, harmonikus. Mindenkinek ilyen 
házasságra kellene törekednie. A kielégületlenség feszültséget 
gerjeszt, ami valahol előbb-utóbb ki fog törni. Lehet, hogy épp 
a leves lesz rossz aznap, vagy valami másba fog belekötni a hit-
vestárs. Ha például egy férj morgolódik, ennek oka lehet, hogy 
a munkahelyén felbosszantották, de az sem zárható ki, hogy 
valami más igénye nincs betöltve odahaza.  

Egy visszautasított férj könnyen megalázottnak érzi ma-
gát, és van, hogy emiatt szégyell újabb szexuális igényével a fe-
leségéhez fordulni. De ez ugyanígy visszafelé is érvényes. A 
köztudattal ellentétben a férfiaknak is van lelke – látjuk ezt az 
Énekek énekében –, és nekik is éppúgy vannak érzelmeik, mint 
a nőknek. Az érzelmek koronája a szeretkezés, ami felteszi az 
„i” betűre a pontot. Mindkét félnek vigyáznia kell arra, hogy a 
társ lelki igénye is be legyen töltve! Amennyiben ez nem követ-
kezne be, fizikailag hiába jut el a pár a csúcsra, attól még kielé-
gületlen marad. Leszögezhető, hogy az érzelem nélküli testi kap-
csolat csak az egyszerű fizikai aktus szintjén marad.   

A helytelen szemlélet következtében az embert akár egész 
életére könnyen leépítheti mindaz, ami a testiséggel, mezítelen-
séggel kapcsolatos – mert tévesen előítélet, félelem, szorongás 
társulhat hozzá. Az emberek élete meglopott, kifosztott, meg-
nyomorított, amikor a vallásos kötelékekben vannak, és nem 
tudják szabad fantáziájuk alapján megélni vágyaikat a házas-
ágyban. A törvények által behatárolt házaséletben hol lelhető fel 
a szexuális élet gyönyöre?  



Holott az a belső értékrend, a helyes hozzáállás és gondol-
kodásmód, az egészséges viszonyulás talaján tud kibontakozni. 
A gondok, gátlások, előítéletek eredete lehet egy frigid anya 
példája is, aki esetleg undort táplált a gyermekébe a szexuali-
tással kapcsolatban, vagy negatív jelzővel illette a szeretkezést. 
Az is megeshet, hogy valaki erőszak áldozata lett, vagy a pornó 
hagyott túl mély sebeket benne. De ne feledjük, az Ige a tanú-
lásunkra adatott és felszabadít! 
 

413. Hitvesi kötelékek (3) 
És ismét megásá Izsák a kutakat, amelyeket ástak az ő atyjá-
nak, Ábrahámnak idejében, de amelyeket Ábrahám holta után 
behánytak a Filiszteusok... – 1Mózes 26,18   

Az 1960-as években az Egyesült Államokban bekövetkezett 
szexuális forradalom a hagyományos egyházakat az álláspontjuk 
megváltoztatására késztette. Míg évszázadokon át azt tanították, 
hogy a szex állatias és ezért csak gyermeknemzés céljából élhet-
nek vele a párok, addig 1967-től már azt hirdették, hogy Isten 
örömszerzésre adta a szexualitást a házaspároknak. A hosszú 
évszázadokon át képviselt helytelen szemlélet feszültséget szült. 
Az Istentől való vágy, a házastársak jogos szexuális igénye egy-
szer csak robbant, mert a történelmi egyház lezárta a legális 
utat, és ez a törvénytelen kapcsolatok tömkelegét eredményezte. 

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Istentől való és he-
lyes út a házasságon belüli szexuális élet, amely által Isten sok 
áldást és örömet szeretne adni a pároknak. A föld jó lakóhely 
lenne, de ehhez a kút forrását (ismereteinket) meg kell tisztí-
tani. (2Kir. 2,19-22) Szemléletváltásra van szükség a belső 
értékrendben, a hozzáállásban. Ha valami újnak tűnőt hallasz, 
azt ne az értelmeddel vizsgáld, hanem az Igével ellenőrizd le, 
mert az a mérőzsinór.  

Izsák örökségként kapott földjén az ellenség a kutakat újra 
és újra betemette, amit neki ki kellett tisztítania, hogy friss 
vízhez (kijelentéshez) juthasson. (1Móz. 26,18) Az idők végén 
több kijelentés érkezik Krisztus Testéhez, mint eddig valaha. 
Számodra is eljött a forrásod (gondolkodásod) kitisztításának 
az ideje. Ne hagyd, hogy az ördög meglopja a házasságodat! 
Mindent, amit Isten adott, azt megtisztította és megszentelte, 
ezért te nem nyilváníthatod tisztátalannak a házasélet egyetlen 
részletét sem. 

A házas embernek döntést kell hoznia, amit imába is fog-
lalhat. Így az Úr képes lesz a nyoszolyát megáldani! – Atyám, a 



Jézus nevében, kérlek, támogasd imámat. A házasságom, a 
családom és a magam gyönyörűségére kész vagyok Tőled 
megtanulni, hogyan kell a házasságon belül – a Te akaratod 
szerint – örömet nyújtó szexuális életet élni!  
 

414. Hitvesi kötelékek (4) 
És igyekezzetek a városnak jólétén, […] és könyörögjetek 
érette az Úrnak; mert annak [békessége] jóléte lesz a ti [bé-
kességetek] jólétetek. – Jeremiás 29,7   

A feleségek szeretik, ha megdicsérik őket, amit a férjek 
szavak, gyöngédség és ajándékok által is kifejezhetnek. Az Ige 
szerint a férjnek ugyanúgy kell szeretnie a hitvesét, mint saját 
magát. A feleség akkor szenved szeretethiányban, ha a férj sze-
retet-tankja üres. Ilyenkor nincs értelme követelőznie, mert a 
társának nincs miből adnia. A bölcs feleség ilyenkor elkezd 
munkálkodni házastársa szeretet-tankjának feltöltésén. Mert 
tudja, hogy ez azt eredményezi, hogy a szeretet túlcsorduló mó-
don árad majd vissza rá, mivel a férj megelégedettsége visszahat 
a feleségre.   

„A bölcs asszony építi a maga házát…” (Péld. 14,1) A családi 
kapcsolatok, a rend fenntartása, a harmónia biztosítása a feleség 
feladata és felelőssége. Mint a bevezető igeversből látjuk, a saját 
jólétünk érdekében szükséges, hogy munkálkodjunk a települé-
sünk jólétéért is. Ennek mintájára nélkülözhetetlen, hogy a 
házasságunkért is megdolgozzunk, hisz az nem jön automatiku-
san. A jólét témába vágó héber jelentései: nyugalom, békesség, 
csend, teljesség, biztonság, siker, harmónia. Mindezek elérésé-
hez elsősorban a férj áldottságát kell növelni.  

A feleségek kezében több eszköz is rendelkezésre áll ehhez. 
Sok múlik a hozzáállásukon, ami lehet pozitív, mindig jobbat 
munkáló, vagy csupán önigazoló. De aki az Ige szerint akar él-
ni, annak alávetettséget kell tanúsítania. Nézzük meg Ahasvé-
rus király és két felesége, Vásti és Eszter történetét, amely ket-
tejük szembeszökően eltérő hozzáállására ragyogó példa. (Eszt. 
1,10-2,20) Vásti szép volt, de kiesett a király kegyeiből, mert 
arra való hivatkozással, hogy más dolga akadt, engedetlen volt 
urával szemben. Eszter ugyanakkor, bár a férje ugyanaz volt, 
hajlandó volt engedelmeskedni neki.  

A mai feleségek is hányszor utasítják vissza alaptalanul 
férjük kezdeményezését azzal az indokkal, hogy most más dol-
guk van? A szexuális visszautasítás pedig sokkal durvább dolog, 
mint sok más! Jákóbnak két felesége volt. (1Móz. 29,16-30,24) 



Első feleségének, Leának, cselhez kellett folyamodnia testvéré-
vel, Ráchellel szemben a Jákóbbal való szexuális együttlétért. A 
mai riválisok sokszor nem is hús-vér emberek, hanem a tévé, a 
foci, a túlterheltség. Nem vágyfokozó szerekre lenne szükség, 
hanem vissza kellene térni a bibliai alapelvekhez. Meg kellene 
küzdeni számos kihívással is, melyek közül az egyik legrombo-
lóbb a megszokás! Ha szükséges, időnként meg kell újítani a 
ruhatárat, és le kell cserélni a 30 éves pizsamát. 
 

415. Hitvesi kötelékek (5) 
Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jön ki; 
örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. – Zsoltár 19,5 

Ha hosszú távon kiegyensúlyozott és jól működő házasságot 
akarunk, akkor ennek feltétele a harmonikus szexuális élet. Ez 
pedig nem hull csak úgy az emberek ölébe. Tudatosan meg kell 
dolgozni érte, ezért olykor áldozatot is kell vállalni, amely bizo-
nyosan áldást fog hozni. Az intim kapcsolat mindkét felet, így a 
férjet is nagyban építi (Zsolt. 19,5), míg a feminizmus irányzata 
nem épp az Igét követi.  

A folyamatosan jó szexuális együttlétek még a varangyos 
békából is kihozzák a királyfit. A házas-ágy nemcsak a fizikai 
gyönyörök helye, hanem a férj jellemének, személyiségének, 
karakterének a táptalaja is. (Fordítva is áll.) Ezzel minden nő-
nek tisztában kellene lennie! A szexuális életen keresztül rom-
bolni is lehet a férj önazonosságát, önbecsülését, férfiasságát, 
önérzetét, de egy roncs férjből is lehet hőst faragni.  

A cégvezetőknek illene tudniuk: minden sikeres férfi mö-
gött egy nő áll! Egy férfi nem igazán tud sikeres lenni nő nél-
kül. Ha egy férfi nem eredményes, utána kell nézni, hogy a prob-
léma gyökere nem a feleségben keresendő-e? Megtett-e min-
dent azért, hogy a férje felépüljön, hőssé váljon, törekvő, öröm-
teli és tettre kész legyen?  

A jó házaséletben a férj ugyanis feltöltődik ambícióval, kre-
ativitással, lendülettel, ötletekkel. Sok esetben a tétlenség, a 
közömbösség mögött a szexuális kielégületlenség, megalázott-
ság áll. De az Ige alapján a feleség fel tudja építeni a férjét. A 
házasélet ugyanis nem a bűntudat, hanem a férfijellem megé-
pítésének az eszköze.  

Az engedelmes hozzáállás elfordítja az indulatot, tanítja a 
Biblia. (Péld. 15,1) Abigail megalázkodott Dávid lábai előtt, így 
Isten rajta keresztül meg tudta akadályozni az öldöklő elégté-
telt. Tehát a feleségek ne kevélykedjenek a férjeikkel szemben. 



A jó feleség alávetésben tud élni férjével, és ez az egyik feltétele 
a jó házaséletnek is. Egy kevély feleséggel nem tud a férj jó in-
tim kapcsolatot ápolni, mert sérül az isteni rend, amely úgy 
szól, hogy a nőt teremtette a férfi mellé.  

A jó szexuális élethez meg kell a feleségnek találnia a helyét, 
amiképpen Mária Jézus lábainál foglalt helyet. (Luk. 10,39) Dá-
vidnak nem volt igaza, de Abigail mégis megalázta magát előtte. 
Isten nem egyforma elhívással bízta meg a férfit és a nőt. A hu-
manizmusban, a feminizmusban vannak megtévesztő gondola-
tok. Abigail szép ábrázatú nő volt, de Dávid nem a szexuális 
vonzalom miatt vette feleségül. Az az alázatosság érintette meg 
őt, ahogy a nő közelített hozzá. Olyan feleségre volt szüksége, 
aki nem oktatja ki, és nem bánik vele lekezelően.  
 

416. Hitvesi kötelékek (6) 
Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; mert a te sze-
relmeid jobbak a bornál. – Énekek éneke 1,2   

Biblikus az a kép, amikor a feleség alázatos hozzáállással 
áldáscsatornává válik a férje számára. Még varangyos békából 
is királyfit tud előcsalogatni. Nem az a fontos, hogy a férj ki-
rályként menjen a hitvesi ágyba, hanem, hogy királyként tud-
jon távozni onnan! A nászágy ugyanis az adás helye, ahol a fe-
leség hőssé tudja előléptetni a férjét. És mindaz a jó, ami ebből 
származik, visszaárad rá!  

Ha a feleség így jár el, a férjében csakhamar ismét fel fogja 
ismerni azt, akibe korábban beleszeretett. Isten akarata szerint 
így válhat a puszta virágzó rétté. A kiábrándulás oka nem egy-
szer a helytelenül kimondott szavak, mert a vetés-aratás törvé-
nye a házasságban is működik! A jó házaséletbe be kell fektetni! 

Eszter királyné nem volt akaratos, ő szolgált, amiként Is-
ten is segítőtársként rendelte az asszonyt a férje mellé. Vásti 
egyenrangúnak érezte magát a királlyal, és volt bátorsága el-
lentmondani neki. A Vásti-típusú modor következménye a ki-
vettetés, az Eszter-típusú viselkedés eredménye a felmagasz-
talás. Ez alapján mindenki ellenőrizheti, hogy melyik típusba 
tartozik és megteheti a szükséges kiigazítást.  

Esztert idősödő korában sem cserélte le a király. A házas-
ság ugyanis sokkalta többről szól, mint a szeretkezés. Az intim 
együttlét hasonlíthatatlanul több, mint a hitves szépségében 
gyönyörködni. Egy újjászületett férj 30 évnyi házasság után 
sem selejtezheti le a feleségét. A jó házasélet megelégedettsé-
get nyújt, és mélyíti az isteni fajta (agapé) szeretetet.  



Az agapé erős elkötelezettséget és kielégültséget eredmé-
nyez. Így akár egy 60 éves feleséget sem tud kiszorítani egy 
nálánál csinosabb, fiatal nő. A hosszú évek alatt ugyanis kiépül 
a szoros lelki-szellemi kötelék, amelynek koronája az intim 
együttlét. Érzelmek nélkül ugyanis egyszerűen csak párzásról 
beszélhetnénk.  

A Példabeszédek figyelmeztet, hogy a paráznaság sokakat 
megsebesít és elejt. (Péld. 7,26) Kevesebb házasság válna áldo-
zattá, ha harmonikus lenne az intim kapcsolat. Az együttlétek 
számát és gyakoriságát a Biblia nem korlátozza. A mind több-
szöri szeretkezés mélyíti a ragaszkodást és elkötelezettséget, 
amely egyben védelmet is nyújt a házaspároknak. Ahogy a spor-
toló erőnléte az edzéstől függ, ugyanúgy fontos a házaséletben 
is mind nagyobb gyakorlatra szert tenni, mert ezáltal az mind 
jobbá válik. 
 

417. Hitvesi kötelékek (7) 
A te drága keneteid jók illatozásra; a te neved kiöntött drága 
kenet; azért szeretnek [gyönyörködnek, szeretetreméltónak 
tartanak] téged a leányok. – Énekek éneke 1,3   

A házaspárok egymás iránt kimutatott tisztelete növeli a 
kettejük közötti vonzalmat. A hitves nevéből áradó varázs olyan 
hódító, mint az illatos olaj, amely maga után vonz. Az Énekek 
énekében az olaj a szívet megittasító tulajdonság jelképe. Követ-
kezésképp évek elteltével sem törvényszerű, hogy csökkenjen a 
szexuális vágy. Nem célszerű a másik fejéhez vágni a hibáit. Aki 
szidja, vagy csúnyán beszél a párjával, az pont az ellenkező ha-
tást éri el.  

Sok házastárs vetőmag nélkül várja el a szeretetet. De ez 
így egyáltalán nem fog működni. A jó szexuális élet agapét és 
megelégedettséget eredményez. A hosszú távú harmonikus, 
boldog házasság feltétele, hogy akár még 60 évesen is mindkét 
félnek oda kell figyelni a másikra. Egy fiatal szépség felé nincs 
meg az a teljes vágyódás, amely kialakulhat a hosszú évek so-
rán a párunkkal. Ezt megértve csökkenne a házasságtörések és 
a válások száma.  

Megeshet, hogy az alkoholizmus mögött is a kielégületlen-
ség rejtőzik. A szerelem jobb a bornál (Én. 1,2), azonban itt nem 
a kocsmai ivászatra kell gondolni. De ha hetente meg kell har-
colni az együttlétért, az már könnyen az italozás felé hajthat. A 
király ágyasházába menni, egyedül rajtad múlik. A te döntésed, 
hogy kivel kötöd össze az életedet!  



A feleség dolgozzon azon, hogy a férje királyfi maradjon, 
vagy azzá tudjon válni. A jó intim együttlét olyan, mint az íny-
csiklandó ebéd felszolgálása, miközben kedvesen elbeszélget-
nek. A ház úrnője 40 év múltán is adjon magára, ne csak sza-
kácsné és jó anya legyen, hanem feleség és igazi társ a házas-
ságban. Az intimitásban szolgálja a férje nyugodt étkezését. 
Ugyanígy igaz kell, hogy legyen a férj esetében is, figyeljen és 
adjon önmagára!  

A hitves keblei között hálni (Én. 1,13) nem más, mint ruhát-
lanul egymáshoz bújó alvás. Ez tartós, harmonikus kapcsolatot, 
mély kötődést eredményezhet. A ruha bizonyos választófalat ké-
pez, amely megfoszt az érintés örömétől. Tehát az Írásokkal nem 
ellentétes, ha a házaspárok mezítelenül alszanak. 
 

418. Hitvesi kötelékek (8) 
Íme, te is szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges, és a mi 
nyoszolyánk [nászágyunk] zöldellő. – Énekek éneke 1,16   

Helye van egymás dicséretének, elbájolóan szépnek kell 
látnunk a hitvesünket. Az „ímé’ szó lásd és nézd jelentéstarta-
lommal bír. A zöldellő jelző jelentése: zöld (buja), friss (vir-
gonc), üde (hamvas), zsenge. De egyúttal a házasélet termé-
kenységére is utal.  

Bölcs előrelátást mutat a család alapjainak megerősítésé-
hez a következő vers: „Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, 
ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet; egy 
esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a felesé-
gét, akit elvett.” (5Móz. 24,5) E rendelkezés célja a tanulás, 
hogy a fiatal házasok az intim kapcsolatuk elmélyítésével meg-
alapozzák a frigyüket. A bibliai időkben ehhez egy év szabad-
ságot kaptak a férfiak „nászajándékként”.  

Figyelni kell arra, hogy a munkahelyről hazavitt gondok ne 
terheljék a házasságot. A jó házasélet megerősíti az együvé tar-
tozást, és még többet akar. A hitvestársak meg kell, hogy adják 
egymásnak a felüdülést. Rebeka idejében nem voltak prűdek és 
vallásoskodók az asszonyok, jól főztek és mesterei voltak férjük 
intim szükségei betöltésének is. Salamonról tudjuk, hogy hat-
van testőr kíséretének védelmében ment szeretkezni. (Én. 3,7 
Megannyian kardforgatók, hadban járatosak; mindnek kard 
van az oldalán az éjszakai zsiványok miatt. Isten ajándékát, a 
szexualitást a világ vétkes módon éli meg, a vallásos emberek 
pedig gyakran lekorlátozzák és értékén alul kezelik azt. 



Mindenki szabadon eldöntheti, hogy az Ige által szabad-
ságban él, vagy marad a régi kerékvágásban. De sokkal jobban 
jársz, ha megragadod, amit az Ige mond, kitisztítod a kutadat 
és a világosság ösvényén jársz. Mindez jó dolgokhoz, és egy 
boldog életbe vezet majd el. Bevisz a borozó házba, ahol ked-
vesed szerelme zászlóként leng feletted. (Én. 2,4)  

Meg kell adni a módját is az intim együttlétnek. A szeret-
kezésen túlmenően szükség van az együtt eltöltött, minőségi 
időre. Az együttlét ne összecsapott, kényszerszült legyen. Ne a 
bekapok pár falatot gyorséttermi étkezést utánozd. A házaspá-
roknak tudni kell nyugalomban beszélgetni, élvezve egymás 
társaságát, miközben a szerelem poharából kortyolgatnak. A 
borozó ház a belső bizalmi kapcsolat helyszíne.  

Ehhez, ha megoldható, gyermekmentes napokat, estéket 
kell biztosítani, hogy a házaspárok zavarmentes légkörben, 
kizárólag egymásra tudjanak figyelmi. A szex összekapcsolható 
más örömszerző programmal is (pl: üdülés, vacsora). A testi 
kapcsolat a testi örömszerzésen túl, egy mély érzelmi (lelki) 
szál is, a kötődés, elfogadás, ragaszkodás koronája és pecsétje. 
Valójában egy önmagát gerjesztő kör.  
 

419. Hitvesi kötelékek (9) 
Kicsoda az, aki feljő a pusztából, mint a füstnek oszlopa? 
mirhától és tömjéntől illatos, a patikáriusnak minden jó illatú 
porától. – Énekek éneke 3,6   

A szexuális vágy érzelmekkel átszőtt kielégítése elkötele-
zett és mély érzelmi (lelki) kötődést hoz létre, ami még na-
gyobb szerelmi vágyat gerjeszt. S ahogy ez újfent beteljesedik, 
működésbe lép a vetés-aratás törvénye. Aki következetesen 
visszautasítja házastársa közeledését, ezzel valójában megaláz-
za, megsebzi őt. Aki a szeretkezést tisztátalannak tartja – ho-
lott az Ige szerint a szeretkezés tiszta –, az könnyen bűntudat 
és kárhoztatás alá kerülhet, ami a hitét is alá fogja ásni. Az 
elutasítást az elhidegülés követi, amely alapot ad a veszekedés-
nek, viszálynak, szakadásnak. 

Több évtized házasság után is meg kell adni a módját, han-
gulatát az együttléteknek, hogy az kedves illat legyen mindket-
tőjük számára. (Én. 3,6) Az Énekek énekében Salamon házas-
életét tanulmányozhatjuk. Salamon építette az ágyasházat, de 
Sulamit párnázta ki azt szeretettel. A minőségi együttlétért 
mindkét fél felelős, hogy mennyi kreativitást, aktivitást, kezde-
ményezést visznek be tudatosan a hálószobájukba. 



A Biblia világosan mondja, hogy ügyeljünk a szavainkra, 
mert azoknak komoly súlya van! A durva, trágár beszéd miatt 
elidegenedhetnek a párok, sőt ez lanyhulást is eredményezhet 
a házaséletben. Ugyanakkor a kedves beszéd következtében a 
párja szebbnek látja hitvesét. A feleség szépségét a férj szemé-
ben nagyban meghatározza beszédének stílusa. Tehát egy von-
zó külsejű nő nem lesz oly kívánatos, ha ízléstelenül beszél, 
míg egy kevésbé csábító hölgy szeretetre méltóvá tud válni, ha 
kedves beszéd hagyja el ajkát.  

Amikor az egyik fél megnyitja a szívét a szeretkezésben, de 
a másik belegázol a lelkivilágába, akkor valójában megsebzi őt. 
Ha ez többször is előfordul, a seb elhegesedik, s a vastagodó 
var mind érzéketlenebbé teszi. Ha nem is mindig látható raj-
tuk, de a férjek is érző lelkű emberek, szívük megnyitásával 
mély, tartalmas kapcsolatra vágyódnak.  
 

420. Hitvesi kötelékek (10) 
Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, és az én 
kezeimről mirha [illatszer] csepeg vala, és az én ujjaimról 
folyó mirha a závár kilincsére. – Énekek éneke 5,5 

Aki számtalanszor belegázol a férje lelkivilágába, ezzel azt 
éri el, hogy az magába zárkózik. Ilyenkor érzelem nélkül csak 
használni fog téged. Te pedig úgy éled meg ezt, hogy már nem 
szeret, és erőszaknak veszed az együttléteket. De a probléma 
gyökere lehet, hogy nálad keresendő, mert történetesen a gát-
lásosságod miatt óhatatlanul megsebezted, megaláztad, meg-
sértetted. A kagyló becsukódott, élessé, sértővé lett. A nyitott 
kagyló viszont puha és sima. (Természetesen ellenkező esetben 
is hasonló a folyamat kimenete, amikor a nő lesz megalázott.) 

Tehát megeshet, hogy a magad hibája miatt kapsz vérző 
sebeket. De nem az a kérdés, hogy ki miatt történt, hanem 
akarsz-e tenni azért, hogy a kapcsolatod visszanyerje áldott 
voltát? Világosan kell látnod, hogy adott esetben veled lehet a 
baj (prűd, tartózkodó, szemérmes) és nem az isteni alapelveket 
tartalmazó Igével.  

A férj garanciára vágyik, hogy nem megalázással fog szem-
besülni az ágyban, hanem felesége szeretni, építeni, segíteni fog-
ja abban, hogy hőssé váljon. Ne békaként táplálkozzon szúnyo-
gokkal, hanem Dávidként Góliátokat győzzön le. Megalázó az 
állandó elutasítás. Így nemcsak a beteljesedés marad el, hanem 
a bizalomvesztés is bekövetkezik. 



A férjek reakciói erre többfélék lehetnek: 1/ összeomlik, je-
lentéktelen emberré válik; 2/ őrjöngő dúvaddá lesz, nem riad 
vissza még a bántalmazástól sem; 3/ alkoholba fojtja bánatát.  

Hogy milyen is a férjed? Olyan, amilyen magot vetettél! 
Sulamit nem háborgott a késői bebocsátás miatt sem. (Én. 5,2-
5) Természetesen a férj nem lehet erőszakos, hanem kedves 
szavakkal, helyes hozzáállásával nyerje meg a feleségét. Akkor 
nem azt kapja válaszul: elfáradtam, elálmosodtam, alkoholos a 
leheleted, megint hagymát ettél… 

A mennyben nem lesz szex, úgyhogy használd ki a házas-
ság keretei között a hátralevő időt az Úr Jézus visszajöveteléig. 
Ez hozzáállás, döntés kérdése mindkét fél részéről. Könnyen 
meglehet, hogy Isten buzdít erre az Énekek éneke 5,1 versének 
utolsó mondatában. Fel kell ismerni, hogy ez egy vetési idő, és 
a Biblia helyénvalónak nevezi a házaspárok intim kapcsolatát. 
Férjed közeledésekor az jusson az eszedbe: – Még most is en-
gem kíván!  
 

421. Hitvesi kötelékek (11) 
És az én galambom, az én tökéletesem, az ő anyjának egyet-
lenegye, az ő szülőjének választottja. Látják a leányok, és bol-
dognak mondják őt, a királynéasszonyok és az ágyasok, és 
dicsérik őt. – Énekek éneke 6,9 

A Biblia int minket, hogy ne legyünk tudatlanok az ördög 
szándékaival kapcsolatban. (2Kor. 2,11) Ha eddig meglopott 
volna a hitvesi ágy bensőséges, mindent kielégítő örömeitől, 
akkor a jövőben ne hagyd! Az igaz felkel, még ha hétszer is 
esett el! (Péld. 24,16) Soha ne irányítsanak az érzelmek (düh, 
harag)! Helyette együtt tanuljátok meg a pároddal, mit mond 
az Ige a helyes, megelégítő házaséletről. Hiszen ez egyértelmű-
en a házaspáron múlik! 

Szükség esetén kedvesen jelezd a párod felé, mire figyeljen 
jobban, vagy mit ne tegyen, hogy ne kelljen elutasítónak len-
ned… Még eredményesebb, ha dicséred őt a „sokkal jobb lett 
volna, ha” helyett… Előbb lakjon jól a hitvesed, akár kétszer-
háromszor is, sőt, megtetézheted egy repetával is. (Eszter két 
vacsorát is adott.) Légy hajlandó tanulni és változni.  

A hit és a szex nem egymástól független dolgok, a hit szerves 
része a házaséletnek is. Ugyanis a jó házassághoz és a szeretke-
zéshez szükség van a hitre is. Soha ne hagyatkozz mások meg-
tapasztalására (barátok és szülők véleménye), hanem azt tedd, 
amit az Ige mond. Isten útmutatása alapján kezdj egy új életet!  



 A házaspárok legyenek készek megdicsérni egymást. Nem 
azért, mert a másik feltétlen kiérdemelte azt, hanem amiatt, 
hogy ez által képes legyen (meg)változni. A munkából hazaér-
ve ne számonkéréssel kezdd, hogy mi mindent felejtett el… In-
kább légy kedves, és mutass érdeklődést. Előbbre visz… A 
kommunikáció fontos része, hogy mindig nézz arra, akivel épp 
beszélsz, vagy akit kiszolgálsz. Ezzel megtiszteled őt.  
 

422. Hitvesi kötelékek (12) 
Én elaludtam, de ébren volt szívem, és íme az én szerelme-
semnek szava, aki zörget, mondván: Nyisd meg nekem, én 
húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem. – Énekek 
éneke 5,2   

A férjek könnyen áldozatul eshetnek a titkárnőknek, mert 
munkaköri kötelességből megadják azt, amit esetleg nem kap-
nak meg a feleségüktől. (A titkárnő ugyanis a főnöke kívánsá-
gait fürkészi.) A titkárnő nem nyúzással kezdi, hogy miért 
késtél? Hanem mosolyogva kérdezi, mit szeretnél? Te is szen-
telj figyelmet a hitvesedre. Egy ilyen gesztus leveszi a lábáról a 
párodat. De ha a titkárnő kedvessége veszi le a lábáról más 
férjét és netán az ágyban kötnek ki, az bizony paráznaság. 

Isten nem egy időben teremtette a férfit és a nőt, elsőként a 
férfit alkotta meg, majd utána a nőt a férj segítőjeként. (1Móz. 
2,18) A feleség feladata a kiszolgálás, amit a férje örömmel vesz. 
(Ez benne van a nők génjeiben, amint erről ez egyik lelkész-
társam bizonyságot is tett: ő vágyakozott arra, hogy megháza-
sodjon és gondoskodhasson férjéről.) A gondoskodás koronája 
a szeretkezés.  

De ha a férj napi stressz után otthon állandó szekálással 
szembesül és a feleségének fontosabb a mosogatás, a barátnők 
és a telefonok, akkor egy gyengébb jellemű férfi könnyen a 
kocsmában vagy egy másik nő karjaiban köthet ki. Egyetlen 
megoldás, ha elkezded építeni, feltölteni a kedvesedet! Ez per-
sze fordítva is kell, hogy működjön! 

Az idős kor ellenére is fenségesen megelégíthetitek egy-
mást! A kielégült házastárs szépnek látja a párját. (Én. 7,6) 
Ennek az ellentettje is igaz: egy fiatal szépséget rövid időn 
belül el fog hagyni a férje, ha a férfi kielégületlen. Az Énekek 
énekében a szerelmesem kifejezés a férjre, a mátka pedig egy 
aktív nőre utal, aki nemcsak passzív elviselője az együttlétnek. 
A „neked megtartottam” szókapcsolat egyértelműen a hűségre 
mutat rá. (Én. 7,13) 



Látnunk kell a különbséget az „almafa” (gyümölcstermő) 
és az „erdő fái” (nagyobb, zöldebb, lombosabb) között. Ebben 
benne rejlik a házastársi hűség is: én csak a férjem gyümölcsét 
eszem, csak az ízlik nekem, és a kedvesem sem fogyaszt min-
den fáról. Lehet, hogy a férjem nem a legsudarabb, de egyedül 
ő az én gyümölcsfám! (Én. 2,3) 

 
423. Hitvesi kötelékek (13) 

A mandragórák illatoznak, és a mi ajtónk előtt vannak min-
den drágalátos gyümölcsök, ók és újak, melyeket, oh én sze-
relmesem, néked megtartottam! – Énekek éneke 7,13   

A házaspárok intim együttlétében lehetnek jól bevált egyé-
ni technikák, de az Ige szerint emellett a mátka újat is tartogat. 
A „drágalátos gyümölcs” alatt érthetünk módokat, szokásokat, 
régieket és újdonságokat egyaránt. Erre utalnak a túláradó, 
zöldellő szavak. A házaspárok kérjenek tanácsot Istentől, ho-
gyan lehetnek a másikat megelégítő férjek, illetve feleségek a 
házaséletben.  

A bibliai idők férje így szólt szerelméhez (Én. 8,2): „te ok-
tatgatnál engem, én meg borral itatnálak, fűszeressel, gránát-
alma borral”. (A mandragóra termésének szexuális serkentő-
erőt tulajdonítanak.) Mint látjuk, a feleség tanítgatja párját az 
intimitás részleteire, miközben a férj fűszeres borral kínálja őt. 
Az oktatgatásnak természetesen mindkét irányban működni 
kellene. Aki szégyenlős, és nem nyitott az újra, az ne panasz-
kodjon, hogy nem élvezi az együttlétet. (A görög nyelvben a 
szeretkezésre az eros szót használják.)  

Tehát bölcs dolog átgondolni, kiigazítani a hitvesi ággyal 
kapcsolatos nehézségeket, ami szabaddá tehet a bűntudattól is. 
Nem vezet megoldáshoz a húzódozás, vagy felháborodás. Aki 
ezt teszi, az valójában csak konzerválja a problémát.  

Isten a házasélet területén is meg akarja újítani az ösvényt. 
Járhatóvá akarja tenni azokat az évszázadok óta elhagyott uta-
kat, amelyeket kezdetben Ő adott az embernek, amelyek jó és 
áldásos helyre visznek bennünket, a kapcsolatainkat, a házas-
ságunkat. Ne tekints arra, hogy Isten ajándékával kik és ho-
gyan éltek vissza. Arra fókuszálj, amit Isten készített a házas-
párok számára. A Teremtő a szexualitást a házasságon belüli 
áldás forrásául adta.  

Biztonsággal állítható, hogy nincs frigid nő, csak egyes fér-
fiaknak hiányos az ismerete az intim testrészek működésével 
kapcsolatban. Isten mindent céllal teremtett vagy hozott elő, 



így az erogén zónákat is. Az ember a szexualitással Istennek 
tetsző módon élhet, de vissza is élhet. A Biblia az eddig köz-
zétett részeken kívül további ismereteket is tartalmaz a házas-
élettel kapcsolatban, de nyilvánosan ettől mélyebb részletekbe 
nem bocsátkozhatunk.  
 

424. Nyakamon a gyerekekkel (1) 
Az ő bal keze az én fejem alatt, és jobb kezével megölel engem. 
– Énekek éneke 8,3   

A következő három rész forrása Linda Dillow & Lorraine 
Pintus Intim kérdések című könyve. 

Sok anyuka úgy gondolja, hogy szülés után minden – bele-
értve a házaséletet is – visszatér az eredeti kerékvágásba. De 
tudomásul kell venni, hogy minden megváltozik: a szülők és az 
intimitás is. A házaspárok 80%-a úgy ítéli meg, hogy a szülés 
után romlott a szexuális életük.  

A fiatal feleség sokszor gondban van, hogyan tudna nagy 
gyorsasággal az anyaszerepből átváltani szexis feleséggé, mivel 
egy anya általában késő este jut el az ágyig. Ilyenkor, ha mégis 
odabújik hozzá a férje, vagy háríthat, vagy átadhatja magát.  

A bölcs házasok a fontossági sor elejére helyezik az intim 
együttléteket, mivel a házasság minden olyan területe, amit 
semmibe vesznek, idővel eltűnik. Egyértelmű, hogy nem halo-
gatható egészen addig a házaspárok szeretkezése, amíg a gyer-
mekek felnőnek. De ha fontosnak tartják, hogy karjaikba zárják 
egymást, akkor fognak is találni ehhez megfelelő lehetőségeket.  

Olykor ez azt is jelentheti, hogy valamelyiküknek erőt kell 
venni a fáradtságán. Tény, hogy az együttlétek öröme arányos 
a bele fektetett gyengédséggel. A figyelem és szeretet jele az is, 
ha a fáradt társunkat karjainkba vesszük, és semmi egyebet 
nem kívánunk akkor tőle. 

A feleség Szulamit, a férj Salamon szavait vallhatja meg az 
Énekek énekéből, hogy ezzel felélessze magában a szenvedély 
lángját. Különbséget szükséges tenni a szeretet, mint érzés és a 
szeretet, mint cselekedet között. A más javát szolgáló öröm-
szerző cselekedet mindössze egy döntést igényel! 

A fontos dolgok között tartsd számon a hitvesi szexuali-
tást. Erőfeszítéssel még fáradtan is lehet most jobb, mint eddig 
bármikor. Helyezd feltűnő helyre a következő imát, hogy gya-
korta elmondhasd: Uram, az Igéd azt mondja, hogy lakmá-
rozzak a hitvesemmel való szeretkezésből, hogy kortyoljak 
nagyokat a testi örömökből. Kérlek, mutasd meg, hogyan tu-



dom ezt megtenni a kimerültség közepette is! Mutasd meg, 
hogyan lehetek kreatív szeretője a páromnak, hogyan gazda-
gíthatnánk szexuális kapcsolatunkat. (Én. 5,1; 5,16) 
 

425. Nyakamon a gyerekekkel (2) 
Én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyém, 
aki a liliomok közt legeltet. – Énekek éneke 6,3 

A következő ötletek házon belüli tárházából mindenki a 
maga ízlése és igénye szerint válogathat. A következő öt téma-
pont üzenete: számomra fontos, hogy szeressem a hitvesemet!  

Privát terület — Hogy zavartalan, otthoni „túrákat” tud-
jatok tenni, a hálószobátokat a szeretkezés főhadiszállásává 
kell kineveznetek. Elsőként vissza kell szereznetek a háló-
szobátokat a szeretkezés céljára, majd zárhatóvá tenni, hogy 
háborítatlanul tudjatok kettesben lenni. A gyerekek szeretnek 
a szülők mellé, a takaró menedékébe bebújni, de helytelen ezt 
rendszeressé tenni, hogy a házas-ágy egyben a családi találko-
zó helye is legyen.  

A gyermekek – mint kedves kis ékecskék – befészkelése 
tönkreteheti a házaséletet. Az ágyatok a szülők privát helye 
legyen, ahová csak olykor-olykor megengedett a bejárás. A 
gyermekeknek meg kell érteniük, illetve rá kell vezetni őket, 
hogy a házas-ágy a kettőtök számára egy elkülönített hely! E 
helyett Ehelyett a gyerekszobában is lehet tartani családi ösz-
szejöveteleket. 

Hálószoba randevú — A visszaszerzett hálóban havonta 
töltsetek el egy különlegesen meghitt, hangulatos estét. Figyel-
jetek a környezet varázsának kialakítására és arra is, hogy le-
gyen valami újdonság az étlapon. Válj olyan kreatívvá, hogy a 
párodnak leessen tőle az álla. 

Otthoni találkák — A romantika megőrzése érdekében a 
gyerekeket, ha ez megoldható, havonta egyszer bízzátok másra. 
Az egyedül maradt szülők így a ház bármely részében elfo-
gyaszthatják a vacsora utáni desszertet. Ne engedd meg, hogy 
ilyenkor az elmaradt munkák elvonják a figyelmedet, csak a 
hitvesedre koncentrálj! 

Villámszex — Ha ritkán tudtok kettesben maradni, egy 
gyorsmenet is többet ér a semminél. Egy találékony asszony – 
hogy a gyermekek ne fogjanak gyanút – a fürdőszobából kikiál-
tott a férjének, hogy csöpög a csap. Amikor a párja a segítségé-
re sietett, ő megragadta és behúzta őt, majd magukra zárta az 
ajtót. A későbbiekben már csak a jól bevált ”hívó szóra” volt 



szükség: – Drágám, csöpög a csap! – és a férje egy szempillan-
tás alatt ott termett. 

Gyermekmegőrzés — Hasznos dolog baráti körben egy 
gyermekvigyázó hálózatot létrehozni, hogy szükség esetén 
egymás gyermekeit felügyelhessétek. Amíg a gyermekeitek pár 
órát a parkban töltenek a felvigyázóval, ti addig egymás társa-
ságát élvezhetitek.  
 

426. Nyakamon a gyerekekkel (3) 
Az én szőlőmre [termékeny föld], mely énreám néz, nékem 
gondom lesz… Fuss én szerelmesem, és légy hasonló a vad-
kecskéhez… – Énekek éneke 8,12; 8,14 

A házon kívüli együttléteknek az „ugyan otthon a legjobb, 
de másutt viszont megismételhetetlen” lehetne a mottója. Az 
intim kapcsolatok helyszínének határait kiszélesíthetitek az ál-
tal, hogy romantikus kiruccanásokat terveztek be. A lényeg 
mindig az, hogy a párunkkal lehetünk!  

Kiruccanás — A megszokott terep elhagyása biztosítja, 
hogy új körülmények között lehessetek együtt kettesben. Ra-
bold el a párodat az esküvőtök emlékünnepén! Egy idegenben 
töltött hétvége nagyot lendíthet a szexuális életeteken. Miköz-
ben közelebb kerültök egymáshoz, az emlékek is sokasodnak, 
melyekre később is élénken fogtok emlékezni.   

Házcsere — Nemcsak a kisbabák szükségei a fontosak, de 
a házastársunké is! Ünnepeljétek meg a házassági évforduló-
tokat oly módon, hogy az egyik barátotokkal házat cseréltek 
egy hétvégére. Ők átjönnek vigyázni a gyermekeitekre, míg ti 
odaát gondját viselitek egymásnak és felügyeltek a lakásra.  

Kikapcsolódás — Ütemezzetek be havonta egy felnőtt 
kikapcsolódást. Menjetek el csinosan kiöltözve vacsorázni. 
Ilyenkor a párod szemébe nézz, és ne a gyerekekről, és ne az 
aktuális problémákról beszélj. Következő lépésben kereshettek 
egy olcsóbb szállodát. A lényeg az, hogy valamilyen módon 
kiszakadjatok egy kicsit otthonról. 

A gyerekek ugyanis azonnal beékelődnek, ahogy a szülők 
csókot próbálnak lopni egymástól. Ilyenkor maguknak köve-
telik a figyelmet. Ezért szükséges megragadni minden meghitt-
ségre adódó alkalmat. Mint az előbbi példákból látjuk, ez lehet 
otthon vagy máshol. A lényeg az, hogy kettesben tudjatok ma-
radni egymással. Szükség van a nevetésre és a rugalmasságra 
is. De mindez úgy lesz teljes, ha kihasználjátok a romantika 
fokozásának eszközét, az imát is. 



Mondjatok köszönetet az Atyának minden Tőle származó 
dologért, így a házasság életben tartásáért is. A teendők kö-
zepette lélegzetnyi imák is elégségesek, hálát adva ezekben a 
szexualitásért, a gyermekekért, a hitvesi ágyban élvezett kreati-
vitásért. A helyzetetekkel kapcsolatban megvallhattok bibliai 
idézeteket is. A gondjaitokat pedig adjátok át Istennek, ahogy 
Ő ezt tanácsolja is. Vágyjatok arra, hogy istenfélőkként érzéki 
szeretőkké váljatok.  
 

427. A férj szexualitása (1) 
Az én szerelmesem fejér [tiszta, tüzes] és piros, tízezer közül is 
kitetszik. – Énekek éneke 5,10   

Az alábbi négy részben hasznos gondolatok sorakoznak Stor-
mie Omartian Az imádkozó feleség hatalma című könyvből. 

Egy olyan nőszolgáló gondolatai és tapasztalatai következ-
nek, aki két évtizede imádkozik házassági problémákkal küsz-
ködő asszonyokkal. Megállapítása szerint a férfiak életében 
nagy általánosságban a szexualitás előnyt élvez minden egyéb 
életterülettel szemben. Ez az elsődleges örömforrásuk. Ha a fe-
leségek boldoggá teszik a férjeiket e területen, akkor nagyobb 
sikerrel haladhatnak előre más dolgokban.  

A kudarccal teli házasságokban megfigyelhető, hogy az 
asszonyok rangsorában a szexualitás a sor végén áll. A gon-
dolataikban is. Ez könnyen adódhat abból, hogy sok más dolog 
köti le erőforrásaikat: gyermeknevelés, munkahely, háztartás, 
fáradtság, érzelmi viszonyok, stb. Néhányan nem törődnek 
azzal, ha hetek, hónapok, sőt évek múlnak el intim együttlétek 
nélkül. S amikor beüt a katasztrófa, csak megdöbbenve állnak.  

Gyakran megesik, hogy a feleség elégedett a ritka házas-
élettel, és fel sem tűnik neki, hogy a férje szenved az együttlét 
hiányától, aki mellőzöttségében, a magányosság érzésével go-
rombává válhat a párjával szemben. Ezzel persze megint hát-
ráltatja az eredeti célt, hiszen a nő számára a szeretkezés el-
sősorban érzelmi szükséglet, és így végképp nem lesz kedve egy 
durva társsal gyengédnek lenni.  

A szexuális igényeket tehát össze kell hangolni. Nem sza-
bad szem elől téveszteni azt, hogy az isteni fajta szeretet nem 
önző, az mindig a másik érdekeit tartja a szeme előtt. 

A férfi számára a szex természetes szükséglet, színtelen 
lesz az élete, ha ezen igénye nem nyer kielégítést. Sok pár hely-
telenül úgy véli, hogy előbb az egyéb ügyek megoldásával kell 
foglalkozni, és csak azokat követően a szexszel. Holott a sor-



rend megfordításával sokkal nagyobb lenne az esély minden 
egyéb terület kezelésére. 

Olykor a körülmények nem ideálisak a házasélethez, és a 
feleségnek esetleg kedve sincs hozzá, de ha megérti a szex fon-
tosságát, akkor férje szükségleteinek kielégítésével kinyitja az 
ajtót minden egyéb párbeszédre. A férfi számára az együttlét a 
beteljesedés legfontosabb formája. Ugyanakkor tudni kell, 
hogy a megsebzett, összetört szívű férj könnyen kísérthetővé 
válik. Természetesen ez ugyanígy áll a feleségekre is, ha meg-
tört a szívük. 
 

428. A férj szexualitása (2) 
Az ő [szerelmesem] orcája hasonlatos a drága füveknek táb-
lájához, amelyek illatos plántákat nevelnek; az ő ajkai lilio-
mok, melyekről csepegő mirha foly. – Énekek éneke 5,13   

A szexuális problémák azért gyakoriak, mert sok házaspár-
nak nincs kellő világossága Isten házasságra vonatkozó ter-
véről. A Biblia pedig tisztán fogalmaz e tekintetben is: férj és 
feleség között a testi kapcsolat Isten rendelése. (1Kor. 7,4-5) 
Semmi kifogás nem hozható fel a szexuális érintkezés elhanya-
golására, kivéve: az ima, továbbá a fizikai akadályok (betegség, 
távollét).  

Mivel a Biblia szerint a házasságban a testünk felett a há-
zastársunk gyakorol jogot, így fizikai törődéssel tartozunk 
egymás felé, és nem vonhatjuk meg egymástól önmagunkat. A 
házasélet gyakoriságának elsősorban a házastárs igényétől 
kell függnie. Miért? Az isteni fajta szeretet ugyanis nem önző, 
és mindig a másik érdekeit tartja szem előtt.  

Nem rendelkezik Isten látásmódjával az a házas ember, aki 
csak azt veszi figyelembe, hogy saját magának épp akkor mekko-
ra az igénye és van-e kedve hozzá. Az Úr úgy tervezte, hogy a 
testünkkel szolgáljuk és kiegészítsük a párunkat. A házasság és a 
társ(ak) személyisége is megerősödik, ha a szexuális szükséglet 
be van töltve. Az ezzel ellentétes hozzáállás gyengíti a frigyet.   

Aki elhanyagolja, vagy rosszabb esetben még meg is veti 
az intim együttlétet, hatalmasra tárja az ajtót a rombolás és a 
kísértés előtt. Tehát szükséges imával lefedni az intimitás te-
rületét is. Itt is nagy fontossággal bír a megelőzés. Ha te vagy 
az, aki az együttlétet hárítod, imádkozz engedelmes szívvel, 
hogy Isten segíteni tudjon ebben megváltozni.  

A tapasztalatok szerint akkor a legnehezebb az intimitással 
foglalkozni, amikor kicsik a gyerekek. Míg az anya ilyenkor 



rendszerint fáradtan esik az ágyba, addig az apának egészen 
más tervei vannak. A hozzáállást tekintve négy lehetőség adja 
magát ilyenkor: 

 1/ Elutasítás a fáradtságra hivatkozva. 2/ Megértően 
elnapolásra kerül az együttlét. 3/ Haragot szül a durva 
elutasítás. 4/ Kérj egy kis időt, hogy átlényegülhess a hajszás 
nap után, és ez lelkileg is előkészít (fürdő, kozmetikumok, 
frizura, csábító fehérnemű). 

Készülés közben imádkozz, hogy Isten adjon erőt, újítsa 
meg életkedvedet, és öröm születhessen a hitvesi ágyban. Biz-
tos lehetsz benne, hogy így a párod ellenállhatatlannak fog ta-
lálni! Tudd, hogy e kis időráfordítás hatalmas nyereség lesz a 
házasságod számára!  
 

429. A férj szexualitása (3) 
Az ő [szerelmesem] kezei aranyhengerek; melyek befoglal-
tattak topázba; az ő teste elefántcsontból való mű, zafírokkal 
megrakva. – Énekek éneke 5,14   

Előfordul, hogy a férj hanyagolja el a feleségét. A szexuális 
érdeklődés hiánya mögött számtalan – fizikai, lelki – ok rejtőz-
het. Ha egy férfi hónapokig szex nélkül él, ott valami nincs 
rendben. Az esetlegesen eltitkolt betegség mellett szóba jöhet 
kudarcérzés, depresszió vagy olykor szélsőséges szexuális haj-
lamok. Az ima ezekben az esetekben is segítség a problémák 
feltárására és megoldására. Minden szempontból kifizetődőbb 
egy halódó házasság orvoslására segítséget igénybe venni, 
mint a nagy rombolással járó válást választani.  

A feleség ne meneküljön önsajnálatba, helyette törődjön az 
egészségével és tegyen meg minden tőle telhetőt azért, hogy 
vonzó maradjon! A Biblia figyelmeztet bennünket, hogy fele-
lősek vagyunk a testünk állapotáért. (1Thes. 5,23) De ne csak e 
miatt viseld gondját a testednek, hanem a férjed kedvéért is. 
Természetesen minden megállapítás és javaslat mindkét nem-
re áll. Fontos, hogy legyen igény a megújulásra és annak meg-
cselekvésére! Akár alkalmi fehérneműk bevetésével, akár új 
ötletekkel az intim együttlétekhez.  

Nagyon rossz irányt vehet egy házasság, ha a szexualitás 
háttérbe kerül. Ne engedd, hogy hosszú idő teljen el együttlét 
nélkül. Soha nem késő imádkozni a szexuális élet helyreállítá-
sáért. Néha ezek a problémák a múltban gyökereznek, vagy a 
házasság előtti szexuális élet következményei.  



Imádkozzatok, hogy a gyötrő és káros emlékektől megsza-
baduljatok. Akár átéltekről, akár csak látottakról van szó. A 
tisztaság helyreállítása szintén imával kezdődik. Ne hagyjátok 
eltékozolni mindazt a jót, amit Isten szeretne adni képes 
számotokra a házaséletben – imádkozzatok együtt tehát! 

A mindent átható pornófüggőség erősebbnek tűnik még a 
kábítószer függőségnél is.  Teljesen tönkretehet életeket. Ha a 
férjeden ilyen jeleket látsz, tudd, hogy az ellenség ejtette fog-
lyul és tartja rabságban őt. De te ki tudod szabadítani, mert ha 
azokról a nőkről fantáziál, akiket lát, még függőbbé teszi. (A 
romantikus művekkel is ugyanez a helyzet: a valóság megszé-
pítésére működésbe lép az ábrándozás.) 

Ilyen esetekben mindig segítségre van szükség! Jézus nevé-
ben gyakorolj hatalmat a helyzet felett, kötözd meg a bujaság 
szellemét, aki fogva tartja őt! Választania kell közted vagy a 
kényszerítő sötét erő között, ami teljesen leuralja a lelkét (gon-
dolatvilágát). A silány és taszító pornófilmek állati szintre zül-
lesztik le Isten szexualitásra vonatkozó csodálatos tervét. A meg-
oldás adott: Jézus nevére meghajlik minden térd! (Fil. 2,10) 
 

430. A férj gyengédsége 
A férj mutassa ki érzéseit a felesége iránt, hasonlóan a feleség 
is a férje iránt. – 1Korinthus 7,3 (Az angol fordítás alapján) 

Sajnos még hívő körökben is előfordul, hogy érzelmek hiá-
nyában számos házasság tetszhalott. Az asszonyok gyakran 
csendesen, megadóan viselik el ezt a helyzetet, mert a férjük 
egyébként más téren jóravaló, de az is megesik, hogy saját ma-
gukat sem tartják méltónak a gyengédségre.   

A következő történet egy olyan házaspárról szól, ahol a férj 
nem tudta kimutatni érzelmeit a felesége iránt, bár tetteiben 
csodálatos férj volt, és rajongott a feleségéért. Gyermekkoruk-
ban mindketten érzelemmentes légkörben nőttek fel, és az ér-
zelmek kinyilvánításának hiánya miatt most csak gyötrődtek. 

Végül az asszony imatámogatást kért, és az Úr a nőtestvé-
rek közbenjárásának köszönhetően elkezdett munkálkodni a 
szívében. Ahogy engedelmeskedett Istennek, kezdte mind job-
ban érezni magát és felismerte, hogy igenis megérdemli a férje 
gyengédségét, törődését.   

Isten vezetését követve, szeretettel átitatva újra elbeszél-
getett férjével kettejük sorsáról. Bár az ima előtt nem sok esélyt 
látott a változásra. Most, hogy az Úr adta a férjét megerősítő 



szavakat a szájába, felcsillant a remény. A párja ezek után a sa-
ját imatársaihoz fordult támogatásért.  

Ő is hajlandó volt a változásra és tudta, hogy gyökeres for-
dulat csak a Szent Szellem hatalmával történhet meg. Barátai 
bátorították őt, és ötleteket is kapott tőlük az érzelmeinek ki-
mutatására. Mivel mindkettőjük szívét előkészítette az Úr, nyi-
tottak voltak a változásra. Az áttörést követően ma már a haza-
érkezéskor a férj első dolga, hogy átölelje és megcsókolja fele-
ségét, ami a nejét csaknem új asszonnyá teszi.  

Megvan az ideje az ölelésnek – írja a Prédikátor 3,5 verse. 
Ha házas vagy, akkor ennek határozottan itt az ideje! Az érzel-
mek a férfiak többsége számára nem elsődleges fontosságúak, 
mert a szexet összemossák az érzelmekkel. A nők viszont kü-
lönbséget tesznek a kettő között, és igényt tartanak az érzel-
mek kimutatására. Ha olyan házasságban élsz, ahol ez hiány-
zik, imádkozz bátran a Szent Szellem átformáló erejéért.  
 

431. Szexuális tévelygések meghatározása 
Ne tévelyegjetek: se paráznák… se házasságtörők, se kéjencek, 
se férfiszeplősítők… nem örökölhetik [nem tudják birtokolni] 
Isten országát [az áldások teljességét]. – 1Korinthus 6,9   

A fejezet zárásaként nézzük meg a szexuális eltévelyedések 
fogalom-körét. A dőlt betűs részek a Magyar Értelmező Kézi-
szótárból származnak. 

Paráznaság: Erkölcstelenség, bujaság. A görög értelmezés 
szerint: házasságtörés, fajtalanság, prostitúció. Minden olyan 
szexuális kapcsolat, amely a házasság szövetségén kívül történik, 
beleértve az olyan eseteket is, amikor maga az aktus nem követ-
kezik be. (2Móz. 20,14. 1Kor. 5,1. 6,9; 6,13. Mát. 5,28) 

Bujálkodás: Kicsapongó nemi életet élés, buján szeretke-
zés. A görögben: kicsapongás, féktelenség. Minden természetel-
lenes szexuális cselekedet, akár házasságon belül is. Többek kö-
zött természetellenes aktus, vérfertőzés (3Móz. 18,6-18), por-
nográfia vagy a mezítelenség bármely formája (Mát. 5,27-28), 
prostitúció (5Móz. 23,17), nemi erőszak (5Móz. 22,25-27).  

Perverzitás: visszás nemi hajlam, cselekedet vagy szokás. 
Homoszexualitás (3Móz. 18,22. 20,13. Róm. 1,26-27. 1Kor. 6,9), 
szodómia /állatokkal űzött fajtalankodás/ (2Móz 22,19. 3Móz. 
18,23), transzvesztitizmus /az ellenkező nem sajátosságai sze-
rint élő/ (5Móz. 22,5) továbbá minden fajtalanság, ami súlyosan 
sérti a nemi erkölcsöt. 



Tisztátalanság: Erkölcstelenség, erkölcstelen életet élés. A 
görögben: erkölcstelenség, aljasság. (1Móz. 38,9. 3Móz. 15,16-18. 
Róm. 1,24. Gal. 5,19) 

Házasságtörés: A házassági hűségnek a házasságon kí-
vüli nemi viszonnyal történő megsértése. Házasságban élő sze-
mély(ek) szexuális kapcsolata házasságon kívül; házasságban 
nem élő személy(ek) szexuális kapcsolata házasságban élő-
vel. (3Móz. 18,20. 5Móz. 22,22) 

Végezetül következzen egy erőteljes ima: Jézus nevében 
megkötöm a sötétség erejét és minden megnyilvánulási for-
máját, amely a hitvesi ágyunk tisztasága ellen irányul! Kér-
lek Atyám, áldd meg a házaséletünket és tedd azt számunkra 
a beteljesedés forrásává. Legyen a testi kapcsolatunk folya-
matosan megújuló és friss, hogy betölthesse azt, amire Te 
rendelted; segíts, hogy nyitott szívűek lehessünk, és ki tudjuk 
fejezni érzelmeinket egymás felé. Segíts abban, hogy a Szel-
lemed ereje által túláradóan be tudjuk tölteni házastársi köte-
lességünket. Változtass bennünket olyanná, amilyennek Te 
szeretnél látni! Ámen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



IX. GYERMEKEINK 
  

432. A küldetés kezdete 
És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és 
sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok 
alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a föl-
dön csúszómászó mindenféle állatokon. – 1Mózes 1,28 

A földi küldetésünk kezdete a megszületés, ami azt jelenti, 
hogy Isten teremtményeivé váltunk. Születésünk nem véletlen-
szerű, a Teremtőnk mindannyiunknak egyedi elhívást készített. 
A mennyei Atya örömét leli abban, hogy napvilágot látunk, hi-
szen a csecsemő szelleme közvetlen kapcsolatban van Ővele.  

Születésünk pillanata a földi életünk kezdete. Teljes életet 
csak az élhet, aki ráhangolódik Isten tervére. Ahhoz, hogy tartal-
mas életet élhessünk, vissza kell tekinteni a kezdetekhez, s fel 
kell fognunk születésünk célját. Igyekezzünk úgy élni, hogy éle-
tünk minden egyes pillanata értékes és jelentőségteljes legyen.  

A születés az első, s talán a legnehezebb feladat, amellyel 
szembe kell néznie minden emberpalántának. Nincs annál na-
gyobb áldás, mint egy új élet adásának képessége, életadásá-
nak képessége, mert ez az egyetlen lehetőségünk saját húsunk-
ból-vérünkből egy új életet felmutatni. A terhesség egy végtele-
nül titokzatos esemény, amely során a nem kézzel foghatóból 
kilenc hónap elteltével megszületik egy csoda.  

A születés egyben a végtelenség kulcsa, végtére is az em-
beri faj folyamatos fenntartásáról van szó. Gyermeket nemzeni 
és szülni az egyetlen lehetőség arra, hogy betöltsük Isten elhí-
vását: szaporodjatok és sokasodjatok. Hatalmas felelősséget ró 
a szülőkre az, hogy a születés pillanatától Isten ajándékaként 
bánnak-e a gyermekükkel. (Kol. 3,20-21) 

Bizonyított, hogy azok a gyerekek, akik tizenéves korukban 
Jézus befogadásával elnyerik az örök életet, kevésbé züllenek 
el, ritkábban lesznek bűnözők. Sokkal könnyebb felnevelni és 
vezetgetni az újjászületett gyermekeket, mert sokkalta fogéko-
nyabbak Isten Igéjére. A velük való beszélgetés erősíti a szü-
lőkhöz való kötődést. 

A gyermekkor az élet hajnala, ami egy átmeneti állapot a 
felnőtté válás felé. A csemeték nagy örömforrások, akikben egy 
egész jövő rejlik. A születésnap a kezdet felidézéséről és az élet 
örömének megünnepléséről szól. Ilyenkor egyúttal kifejezhet-
jük Istennek a hálánkat azért, hogy megszülethettünk az Ő szí-
véből a saját képmására.  



433. Különbségek 
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, 
és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, 
vagy változásnak árnyéka. – Jakab 1,17 

Minden kedves, gyermeket váró asszony figyelmébe ajánl-
juk Jackie Mize: Gyermekszületés természetfeletti módon cí-
mű, sok-sok bizonysággal alátámasztott könyvét, amelyből köz-
readunk pár értékes gondolatot a következő hét részben.  

A Biblia tartalmazza Isten ígéreteit a fogamzásra és a szü-
lésre vonatkozóan is. Az életet lehet Isten útjai szerint is élni, 
fájdalom és szenvedés nélkül. Isten terve az, hogy téged meg-
áldjon! Jézus a földi szolgálata során bemutatta az Atya ter-
mészetét. Ő soha nem tett átkot (betegséget, fájdalmat, sze-
génységet) senkire, hanem mindig megáldott. Ebből követke-
zik, Isten nem gonosz, nem tesz ránk súlyos terheket (Jak. 1,17). 
Tanulmányozd az Igét és elmélkedj rajta: 
– Fedezd fel az Igében, hogy igenis születhet gyermeked, az Is-
ten által beindított törvény működtetése által, 
– Fedezd fel az Igében, hogy nem csak fájdalmak, problémák 
árán hozhatod világra a gyermekedet, 
– Fedezd fel az Igében a kincset érő igazságokat, és mélyedj el 
azokban, 
– Fedezd fel az Igében, hogyan hozhatod összhangba a szavai-
dat Isten Beszédével, 
– Fedezd fel az Igében, hogyan beszélhetsz a testrészeidhez, 
hogy azok összhangba kerüljenek Isten tervével, 
– Fedezd fel az Igében, mit tartogat Isten a megváltási tervé-
ben a gyermekszületéssel kapcsolatban. 

Ha megengeded, hogy az élő Ige a szellemedbe hatoljon, 
gyökeres változást fog hozni! A világi negatív szemlélet szerint: 
a terhesség 9 hónapig tartó nyűg, illetve a szülés pedig több 
órányi gyötrelmes vajúdás. 

Ha a hitedet Isten Igéjébe veted, radikális változások fog-
nak bekövetkezni az életedben! Problémák (meddőség, vetélés) 
esetén Istené legyen az utolsó szó, ne a világé. Ha az orvos azt 
mondaná, nem lehet gyermeked, Isten ezzel szemben azt állít-
ja, hogy igen, lehet! 

A hangsúly az egészséges anyán és gyermeken legyen, vala-
mint a fájdalommentességen. A legjobbat tűzd ki célul a babád 
megszületésével kapcsolatban, s ebben pedig a határ a csillagos 
ég! Az viszont teljesen biztos, hogy minden a te hited szerint 
fog működni.  



 
434. Kétféle átok 

Krisztus váltott meg… Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jé-
zusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyer-
jük hit által. – Galata 3,13-14 

A Biblia említést tesz az Édenkert átkáról és a Törvény át-
káról. A Törvény átka az 5Mózes 28-ban található, amely alól 
Krisztus megváltotta az alatta levőket. (Gal. 3,13) Drasztikus 
változás következett be, amikor Ádám bűnbeesésével a föld 
átok alá került. Ez kihatott a kígyóra, Ádámra és Évára:  
– Kígyó: átok száll rá, hasán jár, port eszik, de Jézus később 
lerontja a hatalmát. (1Móz. 3,14-15) 
– Férfi: földre átok száll; szomorúság, bánat, nehéz munka lett 
az osztályrésze. (1Móz. 3,17) 
– Nő: mivel a világ gonosszá vált, ezért bánatosan szüli meg a 
gyermekét, továbbá a Bibliával összhangban engedelmességgel 
tartozik férjének. (1Móz. 3,16)  

Az embernek le kellett aratnia bűne keserű gyümölcsét, 
mégis a kígyóhoz szólt az Úr először. Isten az ügyet a saját ke-
zébe vette és magára nézve, illetve a kígyóra vonatkozó kér-
déssé tette. Az Úr csodálatos könyörületességét láthatjuk:  
– Ádám hallhatta Istennek a kígyóhoz intézett szavait, így nem 
merült el a kétségbeesésben. 
– A kígyó a romlás forrása, az „asszony Magva” (Jézus) a meg-
váltás leendő forrása. 

Ádám hitte ezt, és ennek erejével nevezte feleségét Évának, 
aki anyja minden élőnek. Az átok igazából azt jelenti, hogy a 
bukás után az ember nem élhetett, nem sütkérezhetett tovább 
az Édenkertben Isten dicsőségének sugaraiban. 

Az Édenből való kiűzetést követően az emberiségnek kint 
kell élnie a világban és szembe kell néznie a problémákkal, 
betegséggel, szegénységgel, a sötétség erőivel. Isten ellátásáról 
leszakadva e világban meg kell keményen dolgoznia a megél-
hetésért.  

Valójában az asszonyok számára az jelent szomorúságot és 
bánatot, hogy erre a sátán uralma alatt levő gonosz világra 
kell megszülniük gyermekeiket. (Jer. 20,18) De Jézus megvál-
tott bennünket, hogy Isten fiai és áldottjai lehessünk. Az Ószö-
vetségben a törvény azért adatott, hogy az engedelmesek men-
tesülhessenek az átok alól. 

 
 



435. Alapok 
A bábák pedig mondának a fáraónak: Mert a héber asszonyok 
nem olyanok, mint az egyiptombeliek: mert azok életerősek; mi-
nekelőtte a bába hozzájuk eljutna, már szülnek. – 2Mózes 1,19 

Kezdd az alapoknál, újítsd meg az elmédet (gondolkodás-
módodat) az Igével a gyermekáldással kapcsolatban is. (Róm. 
12,2) Az érzékszervek uralta ember nem képes megérteni Isten 
szellemi dolgait. Isten jobbat tartogat, mint ami a természetes 
világban van (pl: szülésre felkészítő légző gyakorlatok). 

Az Ige működtetése képessé tesz arra, hogy a dolgok ter-
mészetfeletti módon megváltozzanak: fogantatás, kihordás 
panasz és mellékhatás nélkül, szülés fájdalom és vágás nélkül. 
Az 1Mózes 1,28-ban olvashatók Isten első szavai a családala-
pítással kapcsolatban. 

Az ember elbukásának következménye a szomorúság és 
bánat, amely az átok része. A bukás után máris elhangzott Is-
ten ígérete egy Megváltó küldésére. (1Móz. 3,15) Ábrahám ál-
dásai a pogányokra (a nemzetekre, nemcsak izraelitákra) is 
kiterjednek! (Gal. 3,14) Jézus viselte és elhordozta a fájdalma-
inkat a megváltó munkája során. (Ésa. 53,4-5) Jézus sebeivel 
nyertünk gyógyulást, a szent vére pedig megmosott és igazzá 
tett! (1Pét. 2,24. Róm. 5,9) Gyakran valld meg ezeket az Igéket, 
hogy részeddé váljanak! 

A héber asszonyok ismerték az Ábrahámmal kötött szövet-
séget és annak áldásait. (5Móz. 28,1-14) Akik betartották, a 
törvény áldásában jártak, könnyen és gyorsan szültek. (2Móz. 
1,19) Ma ennél is jobb szövetségünk van Jézus által! A Biblia az 
Újszövetséget egy jobb szövetségnek nevezi! (Zsid. 7,22. 8,6) 
Szüléskor az asszony megtartatik, ami azt jelenti, hogy bizton-
ságban, nyugalomban van. (1Tim. 2,15) 

Az Igéket hangosan valld meg magadnak, Istennek és az 
ördögnek, s így: 
– a hited növekedni fog az Ige hallása által, 
– Jézus megcselekszi a megvallásaidat, mert az Ige mögött Ő áll. 

Legyél imában egy akaraton férjeddel a leendő gyermeked-
del kapcsolatosan, és légy tudatában annak, hogy minden a te 
hited szerint fog működni. (Ám. 3,3) Ha az ördög az Igével ellen-
tétes, téves gondolatokat ad, azt az Igével hatástalaníthatod. 
 

436. Meddőség 
Családba helyezi még a meddő asszonyt is, hogy boldog legyen, 
mint sok gyermek anyja! – Zsoltár 113,9 (Egyszerű fordítás) 



Általában két fő okra vezethető vissza a gyermektelenség: 
magtalanság és vetélés. A meddőséget a keresztény száműz-
heti az életéből, ha kifejleszti a hitét ezen a területen.  

Isten Szava azt mondja, hogy igenis lehet gyermeked! (Zsolt. 
113,9) A gyermek az anyaméh gyümölcse. (Zsolt. 127,3-5) A 
feleséget a Biblia termő szőlőhöz hasonlítja. (Zsolt. 128,3.) Is-
ten ígérete szerint nem lehetsz meddő! (5Móz. 7,13-14) A tized-
fizető egyik joga, hogy nem lesz meddő. A föld gyümölcse alatt 
a magzat értendő. (Mal. 3,10-11) Ikreket adott az Úr egy med-
dőnek, feljebb, mint kérnénk… (Ef. 3,20)  

Isten Igéjét használva annyi gyermeked lehet, amennyit 
csak akarsz. Fontos egyetértésben lenned Istennel, mert az 
egyet nem értés ellened dolgozik. Közös ima előtt egyetértésre 
kell jutni, ezért tisztázni kell a kismama hitszintjét: 
– Képes-e hinni abban, hogy a láthatók ellenére szülni fog? 
– Képes-e hinni más imájában (férj, pásztor)? 
– Egyetért-e abban, hogy a Biblia Isten Igéje, az Ige pedig az 
igazság? 
– Egyetért-e azzal, amit a Biblia mond? 
– Egyetért-e az imatárssal, hogy ő imádkozik? Megfogan, idő-
re megszül, mert meg van váltva az átoktól. 

Hitmegvallás: Hiszem az Ige igazságát, teherbe esek, kihor-
dom a magzatomat, áldott állapotomat problémamentesnek 
nevezem, mert testem természetesnek veszi a terhességemet, a 
Jézus nevében! Ezért nem vetélek el, Isten szent időzítésében és 
oltalmában problémamentesen szülök. A gyermekem a fogan-
tatástól kezdve szent egészségben fejlődik. Békességem van az 
Úrban, minden a legnagyobb rendben megy végbe, mert Krisz-
tus megváltott a meddőség, vetélés átkától, a feltámadt Jézus 
hatalmas nevében! 
 

437. Négy téma 
Gyönyörködjél az Úrban, és Ő megadja néked szíved kívánsá-
gait. – Zsoltár 37,4 

Fogantatás – Az Úr a szívedre helyez kívánságokat, te 
imádkozz azokért és Ő megadja neked. (Zsolt. 37,4) Ha meg 
szeretnéd határozni a gyermeked nemét, akkor a fogantatás 
előtt imádkozz érte. Én tudok olyan asszonyról, aki csupán a 
hitét használta a születésszabályozásra. Mindig akkor lett ter-
hes, amikor ő akarta.  

Ha megálltok hitben és imában, meg lesz annak a gyümöl-
cse, csak kitartástok legyen! A gyermekszületést lehet szabá-



lyozni fogamzást gátló eszközökkel, szerekkel, amelyek meg-
akadályozzák a fogantatást. 

Rendszeresen szólj a hit szavával a testedhez és a mag-
zathoz a kihordás és a szülés folyamán. Ne a láthatókra nézz, 
hanem Istenre tekints, így tudsz végig hitben maradni. (2Kor. 
4,18. 5,7) 

Vetélés – Egy hívő számára a vetélés, a meddőség lehe-
tetlen. (2Móz. 23,26) Minden lehetséges annak, aki hisz! – írja 
a Szentírás. (Mát. 19,26. Márk 9,23. Márk 10,27) Fejleszd ki a 
hitedet abban, hogy ki tudod hordani a babádat. Az anya szá-
mára a fogantatástól kezdve élő valóság a szíve alatt növekedő 
gyermek. (Ésa. 49,1) Ezért egy vetélés az anya számára egy va-
lóságos gyermek elvesztését jelenti. (Ésa. 49,5)  

Ugyanilyen érzelmi sérülést és lelki megrázkódtatást jelent 
az abortusz is egy anyának. A legtöbb férfi nem érti a vetélés 
traumáját, mert számukra még nem valóságos a magzat. Ezért 
úgy próbálják vigasztalni feleségüket, hogy majd ismét meg-
próbáljuk. De ez egyáltalán nem a legjobb vigasz egy gyerme-
két elvesztő anyának. 

Koraszülés – Hálát adunk Istennek az orvosokért, de az 
orvostudománynak sajnos még korlátai vannak, Istennek vi-
szont nincsenek. Előfordul, hogy az orvos koraszülést diag-
nosztizál a fizikailag láthatók alapján. Ha ezzel szemben a ke-
resztény hitben marad, és működteti is azt, győzedelmes ered-
mény jön elő. Istennek ugyanis minden terve tökéletes. (Zsolt. 
139,13. Ésa. 44,2) Így 9 hónap szükséges egy baba tökéletes ki-
fejlődéséhez.  

Valld meg a tizedfizetők jogait, ha valóban az vagy. (Mal. 
3,10-12): nem veszítem el gyümölcsömet (magzatomat), mert 
Isten oltalma vesz körül bennünket!  

Túlhordás – Egy anyuka oly szilárdan megállt az Igén, 
hogy 2 héttel túl is hordta magzatát, és emiatt az orvos már 
éppen be akarta indítani a szülést. De a szülők bíztak abban, 
hogy a szülést Isten majd természetfeletti módon fogja beindí-
tani. Imádkoztak a megfelelő időzítésért, tágulásért, a gátvá-
gás elkerülése végett. 

A vajúdóba érve elkezdődtek az izom-összehúzódások. Csak 
a burkot kellet megrepeszteni, és a baba egyetlen nyomásra 
megszületett. Aki az érzéstelenítőt adta volna, azt nyilatkozta: 
sohasem látott még ilyen szülést! A világ látni fogja a különbsé-
get, és tudni akarják majd az okát. Használd ki te is az ilyen le-
hetőségeket és beszélj nekik az Úr jóságáról és csodálatos dolgairól. 



438. Szülőszoba 
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden ja-
vukra van… –  Róma 8,2 

Tiéd a döntés, hogy hol fogsz szülni, otthon vagy orvosi felü-
gyelettel a szülészeten. A legjobb, ha a Szent Szellem vezet téged 
ebben is. (Róm. 8,14) Bárhol is szülsz, hinned kell Istenben, 
mert Nála minden lehetséges és Ő mindent a javadra fordít! 

A bizonytalanság nem hit (pl. félelem a farfekvéstől). In-
kább a hited sérüljön, minthogy károsítsd a gyermekedet. A hi-
ted visszaállítható, de az elveszített gyermek nem pótolható. 

Légy tisztában a hited erejével. Ha átlag alatti a hited, idő-
ben növekedj fel szellemben, ehhez táplálkozz az Igével. A hit-
megvallásokat a szülészeten is mondogathatod suttogva. 

Csökkenti a félelmet az, ha mind többet tudsz a tested ter-
hesség- és szülés alatti működéséről. Az információ halmazból 
ki kell szűrnöd az Igével és hiteddel ellentétes dolgokat. Figyelj 
a kimondott szavaidra, építő megvallásokat tegyél. Például a 
fájások helyett – izom-összehúzódás kifejezést használhatsz, 
hogy szavaiddal jó magokat vess.  

Nem kell, hogy fájdalommal járjon a kinyomáshoz szüksé-
ges izom-összehúzódás! A fájdalmas szülés félelemből és tu-
datlanságból is fakadhat, és ez meglopja a szülő asszonyokat 
Isten békességétől és az örömtől. A fájdalom Ádám bukását 
követően jött be a világba, az Édenben nem volt betegség, fáj-
dalom, ahogy a mennyben sincs. Minden fájdalom a bukás ered-
ményeként bejött átoknak a következménye. 

De Jézus megváltott a fájdalomtól is, ezért kerekedj fölé és 
űzd el azt, Jézus nevében! A szülés levezetéséhez kérj az Úrtól 
újjászületett és Szellemmel teljes orvost, ápolót.  

Továbbra is valld meg hittel: Az átok (a fájdalom) nem tar-
tozik hozzám! Isten terve a számodra a fájdalom-, varrat- és komp-
likációmentes szülés. A szülés utáni fájdalmakat se tűrd meg.  

A félelem, az ijedtség ajtót nyit az ördögnek, illetve a fáj-
dalomnak. Nem feltétlen kell mindenkit beavatnod abba, hogy 
te miben hiszel. Nincs szükség a rokonaid, ismerőseid kétkedő 
kérdéseire, mert romba dönthetik a hitedet. 

Légy biztos abban, hogy Isten meghallgatja az Ő akarata 
szerint mondott imákat. (1Ján. 5,14-15) Légy ura mindenkor a 
helyzetnek és maradj kedves, szeretetteljes a környezeteddel. 
 

 
 



439. Félelem – öröm 
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erő-
nek és szeretetnek és józanságnak szellemét. – 2Timótheus 1,7 
… az Úrnak öröme a ti erősségtek. – Nehémiás 8,10 

A félelmek gyakran téves képeken alapulnak (például: anya 
és nagymama elbeszélései, filmek, könyvek által alkotott ké-
pek). Akik elhiszik a borzalmas történeteket, azok negatív dol-
gokat fognak megvallani. 

Az újjászületett keresztények nem e világból valók. (Ján. 
17,14) Ne magad ellen munkálkodj, ezért pozitívan láss és be-
szélj. Egy állapotos legveszélyesebb ellensége a félelem, amit 
kiválthat a rossz orvosi jelentés is. A félelem ellentéte a hit. 
Amikor az Igében vagy, akkor hitben vagy.  

Feltétel nélkül bízz meg Istenben és az Ő Igéjében! (2Tim. 
1,7. 1Ján. 4,18) A félelmet már a kezdetén parancsold el ma-
gadtól, Jézus nevében. Állj ellen az ördög félelemmel teli gon-
dolatainak, mert az ellenség játszótere az elménk. (Jak. 4,7) 

Az új élet adásának eseménye örömmel kellene, hogy be-
töltse a szülő asszonyokat. De a sátán sok asszonyt megfosztott 
az új élet adásának örömétől. (1Móz. 3,15) Különösen utálja az 
asszonyokat a várt „Mag” miatt, aki megfosztja hatalmától.  

Az ördög mindig pánikba esett, amikor egy próféta (pl. 
Jézus) született. Hála és dicsőség Istennek, az Ő Fiának meg-
testesülése, halála és feltámadása által legyőzte és megfosztot-
ta sátánt az Ádámtól csellel átvett hatalmától. 

Egy kismama elmondta hozzáállását, aki a terhesség min-
den percét élvezte, s a magzatra már valóságos gyermekként 
tekintett. Te is valld meg ezt az Igét magatok felett: Az Úr örö-
me az én erősségem! (Neh. 8,10) Tehát az örömben egy szel-
lemi erősség rejlik, amit ki kell aknázni. 
 

440. A születés 
Azután monda Isten: Hajtson a föld zsenge füvet, maghozó fü-
vet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, 
amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lett. – 1Mózes 1,11 

A Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy Isten milyen meg-
határozott rend szerint szólította elő a természeti világot. Az 
Atya legutoljára az embert alkotta meg a föld porából, majd a 
saját életét lehelte belé. Ahhoz, hogy mély betekintést kapjunk 
Isten rejtett dolgaiba, vissza kell mennünk a kezdetekhez. A he-
lyes válasz érdekében az Igéket mindenkor a szövegkörnyeze-
tükben ajánlatos vizsgálnunk, mert azokat kiragadva téves kö-



vetkeztetésre juthatunk. Isten célja pedig az Igével az, hogy mi 
megvilágosodjunk.  

Kérlek, vedd észre az 1Mózes 1,11 versben, hogy Isten úgy 
gondoskodott a teremtésben, hogy az élővilág képes legyen ál-
landóan reprodukálni önmagát. Minden élőlénynek valamilyen 
formában van magja, a növényeknek, az állatoknak és az em-
bernek egyaránt. A magban pedig benne van az a képesség, 
hogy a saját fajtája szerint meg tudja sokszorozni önmagát. 
Isten tehát olyan bölcs módon hívta életre a világot, hogy a te-
remtményeiben benne található a mag az újrateremtéshez.  

Ha Ő nem így tervezte volna, akkor csak annyit kellett vol-
na mondania, hogy legyenek fák, állatok, stb. – s nem többet. 
De így Ádám bűnbeesése után mindent újra kellett volna te-
remtenie, mert az átok következtében valamennyi élőlény idő-
vel elpusztult volna.  

Naponta újra meg újra kellett volna teremtenie mindent, 
ha mindjárt kezdetben nem gondoskodott volna a reprodukáló 
magról. Az igazság az, hogy Isten az eredeti teremtés óta nem 
teremtett. Isten tehát nem csak megteremtette az élőlényeket, 
hanem megadta nekik azt a képességet, hogy önmagukat ismé-
telten előállítsák. Isten áldása és kenete ma is képessé teszi az 
embert arra, hogy szaporodjon és sokasodjon. 

 
441. A születés csodája 

És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: szaporodjatok és 
sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok 
alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a föl-
dön csúszómászó mindenféle állatokon. – 1Mózes 1,28 

Amikor egy csecsemő megszületik, akkor az valójában a 
szülők részéről a teremtés. Közvetlenül nem Isten teremti a 
csecsemőt. Ő eredetileg Ádámot és Évát szólította életre. So-
kan mondják, hogy az új élet Isten ajándéka. De ez helytelen 
felfogás, mert egy csecsemő nem közvetlenül Istentől való új 
teremtés. Aki azt mondja, hogy Isten adott nekem egy tucat 
gyermeket, az nem jutott el a felismerésig, hogy a születést le-
het szabályozni is. 

A rendszeres nemi életből fakadóan számtalan utód szület-
ne, ha a párok nem védekeznének. A nem kívánt terhesség el-
kerülésére ma már számtalan módszer, eszköz és pirula áll 
rendelkezésre. A fogantatás megakadályozásával egyszerűen 
csak nem jön létre az új élet, ezzel szemben az abortusszal egy 
éppen útjára induló új élet semmisül meg. Óriási különbség 



van a kettő között! A születésszabályozás nem helytelen dolog. 
A fogamzásgátlással megszüntethető a nem kívánt terhességtől 
való félelem is, így a házaspárok szexuális élete kiegyensúlyo-
zottabbá válhat. 

Isten nem közvetlenül adja a gyermeket ajándékul, ha-
nem egy törvény működik ebben, amelyet maga Isten hozott 
működésbe. Amikor a férfi és a nő szexuális kapcsolatba lép, 
akkor normális körülmények között egy gyermeket hoznak létre.  

Ha Isten egyedi ajándékként adta volna az utódokat, akkor 
Ő nem adott volna gyermekeket az arra méltatlanoknak. Ha 
Isten valóban így adná ajándékként a gyermekeket, akkor csak 
azoknak osztogatná, akik méltók rá. Egy alapelvet kell megér-
tenünk. De Isten eredendően Ádámnak és Évának adta az újra-
teremtés képességét, s rajtuk keresztül mindannyiunknak, hogy 
képesek legyünk önmagunkat megsokszorozni.  

 
442. Születésszabályozás 

Azután megáldotta őket: „Legyetek termékenyek, szaporod-
jatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet,   és vegyétek 
birtokba! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a 
többi állatokon,  amelyek a földön élnek és mozognak.” – 
1Mózes 1,28 (Egyszerű fordítás) 

Gyakran felmerül a kérdés, hogy Ádám közvetlen leszár-
mazottai – miközben Isten parancsának engedelmeskedtek – 
vajon vérfertőzést követtek-e el? Korántsem. A helyes követ-
keztetés érdekében egy kérdést mindig az adott társadalmi 
helyzetben kell megvizsgálni. A válasz a törvény érvénybelé-
pésének időpontjában rejlik. Isten törvénye – amely megtiltot-
ta a családtagok közötti testi kapcsolatot – sokkal későbbi ere-
detű, ami kizárja Éva gyermekeinek a törvényszegését. (3Móz. 
18,7-17)  

Egy másik szembetűnő dolog, hogy a Biblia csak a fiúkat 
említi az első emberpár kapcsolatából, a lányokat nem. Ez ab-
ból ered, hogy abban az időben csak a fiúgyermekeket tartották 
számon, s a lányokat nem minden esetben említették meg. 

Amikor egy csecsemő megszületik, Istentől van, de rajtunk 
keresztül, egy törvény működtetése által, amit Ő hozott műkö-
désbe. Ezek fizikai törvények, amelyeket belénk helyezett Is-
ten. Annyi gyermeked lehet, amennyit szeretnél, mert ezt te 
szabályozod. Nem áldás az, ha a kívántnál több gyermek szü-
letése aránytalanul nagy terhet ró a szülőkre. Nem áldás az, ha 
valaki csak szűkölködve, nagy nehézségek árán tudja felnevelni 



a gyermekeit. Az 5Mózes 28 szerint a szegénység átok. A körül-
ményeidhez és az anyagi helyzetedhez mérten, szabad akara-
todnál fogva (1Kor. 10,23) te határozhatod meg, hogy hány 
gyermeket tartasz ideálisnak. 

Ma nem megy ki Isten a mezőre növényeket és állatokat 
teremteni, mert ezt már megtette az eredeti teremtéskor. Isten 
az eredeti teremtés óta nem teremtett semmit. Vannak ugyan 
új járművek, új bútorok, de az ezekhez szükséges elemek itt 
találhatóak a környezetünkben a földkerekség kezdete óta. Az 
emberek meg felhasználják a nyersanyagokat, hogy hasznos 
dolgokat alkossanak belőlük. Isten eredeti teremtése tehát 
újrateremti önmagát, és ez a törvény előhozza az előttünk levő 
dolgokat. Isten már a teremtéskor elvégezte az Ő részét. 

Isten az embert is így teremtette, és hatalmat adott neki 
arra, hogy képes legyen újrateremteni önmagát. Az ember hár-
mas felépítésű szellemi lény. Az ember igazi valója a szelleme, 
van lelke és testben él. (1Thess. 5,23) Megszülettünk testileg a 
szüleinktől. De a szellemünknek is meg kell születnie Isten 
Szellemétől, hogy a mennyei örök élet részesei lehessünk.  

Amikor egy ember behívja Jézust az életébe, s elmondja az 
üdvösség imáját (Róm. 10,9-10), akkor Isten újjáteremti a szel-
lemét (2Kor. 5,17), a belső emberét. Ez a szellemi újjászületés, 
ami által igaz kapcsolatba kerülhetsz a mennyei Atyáddal, és 
megértheted az élet célját, a szabadságot, amit Isten a gyerme-
keinek adott, hogy örömmel teljesedjenek be a földön. 
 

443. A születés fizikai oldala 
Íme, az én markaimba metszettelek fel [formáltalak] téged, 
kőfalaid [védőfalaid] előttem vannak szüntelen [egyfolytá-
ban]. – Ésaiás 49,16 

A születésünk szellemi oldalára Igével és egymástól függet-
len két bizonysággal szeretnénk rávilágítani.  

Elsőként nézzük meg, hogyan kerültünk a földre. A Biblia 
tanítása szerint az embert Isten a saját képmására alkotta. Az 
ember földi élete azzal a pillanattal kezdődik, amikor napvi-
lágot lát. Az egészségügyi intézményekben a születés időpont-
ját jegyzik fel, holott az élet valójában kilenc hónappal koráb-
ban kezdődik. Az új élet keletkezése egyrészt fizikai, másrészt 
szellemi síkon megy végbe. Ahhoz, hogy mély betekintést kap-
junk Isten rejtett dolgaiba, vissza kell mennünk a kezdetekhez. 

Kezdjük a fizikai oldallal. Kérlek, vedd észre Isten gondos-
kodását a teremtésben: az élővilág képes állandóan reprodu-



kálni önmagát. Minden élőlénynek valamilyen formában van 
magja. A magban pedig benne van a képesség, hogy a saját faj-
tája szerint megsokszorozza önmagát. Isten áldása ma is ké-
pessé teszi az embert arra, hogy szaporodjon és sokasodjon. 

Amikor egy csecsemő megszületik, az valójában egyfajta 
„teremtés” a szülők részéről. Ugyanis nem Isten teremti köz-
vetlenül a csecsemőt. Eredetileg Ádámot és Évát alkotta meg. 
Sokan mondják, hogy az új élet Isten ajándéka. De ez helytelen 
felfogás, mert egy csecsemő nem közvetlenül Istentől származó 
új teremtés. Amikor egy csecsemő megszületik, Istentől van, de 
rajtunk, embereken keresztül, egy törvény működtetése által. 
Ezek fizikai törvények, amelyeket Ő az emberbe helyezett. 

 
444. A születés szellemi oldala 

Az Istennek Szelleme teremtett engem, és a Mindenhatónak 
lehelete [Szelleme] adott nékem életet. – Jób 33,4 

Most nézzük meg a szellemi oldalt. Az ember hármas felépí-
tésű: az ember szellem, van lelke és testben él. Az ember a szel-
lemét Istentől kapja az Írások szerint: az Úr „az ember kebe-
lébe szellemet alkotott”. (Zak. 12,1) Szilárd meggyőződésem, 
hogy Isten a fogantatás pillanatában helyezi az embrióba az élet-
adó szellemet. (Jób 33,4) A legfőbb bizonyíték erre a Jakab 2,26 
igeverse: „a test halott [élettelen] szellem nélkül”. De az orvostu-
domány is egyértelműen állítja, hogy a magzat élő lény! Ez csak 
úgy lehetséges, hogy a fogantatás pillanatában az Istentől érkező 
szellem egyesül a fizikai résszel, az embriókezdeménnyel. 

Az ember szellemét és testét a lélek kapcsolja egy egység-
be. A halál pillanatában az ember szelleme és lelke kiköltözik a 
testből, amelyben lakott, a teste pedig újra visszakerül a földi 
elemek közé. (Luk. 16,19-31) Az újjászületett és üdvözült hí-
vőkre ilyenkor azt mondják, hogy „hazaköltözött” az Úrhoz. Ez 
annál is inkább kézenfekvő, mert Istentől kaptuk a szellemet és 
az Hozzá is tér vissza, ha rendelkezik a mennyei útlevéllel, azaz 
Krisztushoz tartozik.   

Ez a tény alaposan a helyére teszi a reinkarnáció kérdését, 
amelyet a Biblia egyáltalán nem támaszt alá. Az Írások szerint 
ugyanis egyszer halunk meg: „És amiképpen bizonyos az, hogy 
az embereknek egyszer kell meghalniuk, az után pedig ítélet 
következik…”   (Zsid. 9,27 – Dr. Budai Gergely ford.) S mint a 
Lukács 16-ban látjuk, az elhunytak a szellemi világban a két 
hely közül véglegesen az egyik helyre (menny vagy pokol) ke-
rülnek, amit soha többé nem hagyhatnak el. A mennybe jutott 



üdvözültek egyáltalán nem kívánkoznak vissza, mert ott sokkal 
jobb. (Fil. 1,23) A pokolba került Krisztus nélkülieket pedig a 
sátán nem engedi vissza, mert fennállna a veszélye, hogy üd-
vözülhet, és ezzel ő elvesztené a „katonáját”. 
 

445. Két bizonyság 
Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet 
a te karodra; mert erős a szeretet… lángjai tűznek lángjai, az 
Úrnak lángjai. – Énekek éneke 8,6 

Részlet Kim Walker gyülekezeti énekes bizonyságából:  
‘Hirtelen egy látomásban találtam magam: ott álltam a 

gyülekezeti teremben, és megláttam Jézust, ahogy énekel. 
Jézus mind közelebb és közelebb jött, a szívem pedig egyre 

szaporábban dobogott, és ahogy végül is odaért, csak megölelt 
és a karjaiban tartott. Két kérdés volt az elmémben, amit meg 
akartam kérdezni Jézustól, de félszeg voltam, zavarban voltam 
és féltem ezeket előhozni.  

Hirtelen meghallottam, hogy a természetes világban a 
pásztorom azt mondja a mikrofonba: „Azt akarom, hogy kér-
dezzétek meg Jézustól azt a két kérdést!” És ő hangosan feltet-
te azt a két kérdést szóról szóra, amire én gondoltam. Kérdezd 
meg Jézust: „Mit gondoltál, amikor teremtettél engem?” és 
„Mennyire szeretsz engem?” 

Tehát még mindig féltem kissé, de végül megkérdeztem: 
„Mennyire szeretsz engem?” És akkor kinyújtotta a karját, és 
csak nyúlt és nyúlt, mint a gyurma. Tehát csak nyúlik az örök-
kévalóságig, azt se láttam, hol végződik. És Ő csak nevetett és 
mondta: „Hát ennyire szeretlek!” – és nyúlt ki vég nélkül. 

Egy reggel az imaházban szokásomhoz híven kezdtem ol-
vasni a Bibliát. És akkor hirtelen a szellemi szemeimmel meg-
láttam Jézust, ahogy besétált az imaterembe! Hallottam, ahogy 
azt mondja: „Azt akarom, hogy gyere el velem! Azt akarom, 
hogy kérdezd meg azt a kérdést!” És végül, amikor már nem 
bírtam tovább a kenet súlya alatt, leestem a földre. És ahogy 
leestem, már nem is voltam ott. A mennyben voltam Jézussal 
és láttam Istent, az Atyát egy asztalnál.  

Jézus így szólt: „Na, ezt figyeld!” És láttam, ahogy az Atya 
kitépett egy darabot a szívéből. Nem a dobogó szív értendő alat-
ta, hanem az egész lénye. Hiszen Isten Szellem – mondja a Já-
nos 4,24 igevers. Elsőre olyannak tűnt, mint az agyag, rátette az 
asztalra és elkezdte alakítani, s akkor megformált „engem”! 



És akkor nézett „rám” boldogan, tartva engem a kezében és 
akkor betett egy amolyan ékszerdobozba, abba a fajtába, amit 
ahogy kinyitsz, egy kis balerina forog rajta és zenél. És „én” el-
kezdtem táncolni és énekelni és imádni Őt.  

És akkor Isten: „Igeeeen!” – annyira izgatott volt és neve-
tett. Aztán becsukta, és megint kinyitotta. És körbetáncolt és 
tapsolt. Megint becsukta, és megint ezt tette újra és újra. Min-
dig olyan felvillanyozott volt, ugrált és örült. „Nézd már, de cu-
ki!” – örvendezett.  

Jézus így szólt: „Annyira izgatott lesz, amikor imádod az 
Atyát! Annyira szereti!” Nekem meg a könnyeim hullottak, mi-
alatt ezt szemléltem. És akkor kivett engem a dobozkából, be-
letett a tenyerébe. Ilyen kicsike voltam… És akkor én át lettem 
helyezve az Atya kezébe és csak bámultam rá. Ő meg közelebb 
és közelebb húzott. És láttam valamit a szívében, de nem lát-
tam pontosan. Próbáltam közelebbről nézni, és ott volt egy 
lyuk, ahonnan azt a darabot kitépte. És ahogy közelebb értem, 
bele lettem abba nyomva. És pontosan beleillettem, mint egy 
tökéletes öntőforma. 

Ott annyira biztonságban és melengetve éreztem magam. 
Ő azt mondta: „Ez az, ahonnan teremtettelek, és ahova tarto-
zol, és ahol maradsz. Ez az a hely, ahol tartalak, közel a szívem-
hez. És ez az, amit gondoltam, amikor teremtettelek, hogy 
mennyire boldoggá teszel majd. Mennyire boldog leszek majd, 
amikor imádsz. Annyira szeretem, ahogy imádsz, ahogy táncolsz.” 

Ő csak ontotta rám a szeretetét. Nahát, ez volt az a pilla-
nat, amikor végül is elhittem, hogy igazán szeret engem, hogy 
igazán szerelemben van velem, bolondulásig, és hogy teljesen 
sajátossá tett engem a maga számára, és boldog velem, kedvét 
leli bennem. És innen kezdődött az áttörésem. Ez az, ami 
„sínre tett” az imádásban, beállított egy „normát” nekem, hogy 
Ő igazán szeret, és erre lettem teremtve. Ez az elhívásom, hogy 
imádjam Őt, és engedjem, hogy szeressen.   

Az alábbi részlet Jesse Duplantis evangélista Mennyei ta-
lálkozások című beszámolójából származik: Isten trónja körül 
láttam a kis lelkeket, a méretük kb. 40 cm volt, és hálóinghez 
hasonló volt rajtuk. Tudtak repülni. Berepültek a Mindenható 
jelenlétébe, és hallottam, ahogy a következőket mondogatták: 
Lehetünk emberi szellemek? Lehetünk mi is szellemek? 

Küldj bennünket a földre, hogy emberi szellemek lehes-
sünk. Megváltottak szeretnénk lenni, szellemek szeretnénk 
lenni. Világos tehát számomra, hogyan küldi Isten a csecsemő-



ket a földre. Ilyen kis valamik ők, akik Isten leheletéből (Szel-
leméből) jönnek elő. Ilyen egy kisbaba, mielőtt szellemmé szü-
letne le a földre. Ajándékok ők.’ 

 
 

446. Isten szándéka a gyermekneveléssel 
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert 
ez az igaz: Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ez az első pa-
rancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked dolgod és hosszú éle-
tű légy e földön. Ti is atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, ha-
nem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. – Efézus 6,1-4 

Jimmy és Karen Evans tanítása a Hölgyek, beszéljünk ró-
la! sorozat részeként íródott, elsősorban nőknek, anyáknak, de 
ugyanúgy érvényes a férfiakra, apákra is.  

‘Az anyaság az egyik legfontosabb feladat a nők életében. 
Gondold csak meg, hogy édesanyád milyen hatással volt az éle-
tedre. Gondoskodó volt, törődő — olyan valaki, akire ma is fel-
nézel? Vagy megfogadtad, hogy soha nem fogod úgy nevelni a 
gyermekeidet, ahogy téged neveltek? 

Időnként túl nagynak is tűnhet az anyasággal járó felelősség 
súlya. De ha ismered Isten célját a gyermekneveléssel kapcsolat-
ban, akkor már nem lesz olyan nehéz feladat. Isten minden 
szükséges eszközzel felruházott téged, hogy csodálatos anya 
(vagy apa) légy! Képességet adott neked, hogy Isten útján járó, 
boldog, jól kezelhető gyermekeket nevelj. Ha Isten szándéka 
szerint neveled őket, otthonod a béke és öröm hajlékává válhat.’ 



446. Isten szándéka (1) 
Az ifjakat hasonlóképpen intsd, hogy józanok legyenek: Min-
denben magadat add példaképül a jó cselekedetekben; a taní-
tásban romlatlanságot és komolyságot mutatván. – Titus 2,6-7 

1. Istent tükrözöd vissza 
‘Az elsődleges feladatunk az, hogy segítsünk a gyermeke-

inknek megismerni Istent. Segít nekik megérteni Isten feléjük 
irányuló szeretetét, ha megtapasztalják a te szeretetedet. Min-
den arcukra adott puszival Tőle kapnak puszit. Minden értük, 
felettük elmondott ima, minden megerősítés arról tesz bizony-
ságot nekik, hogy Isten velük van. 

Minden cselekedeteddel hozzájárulsz ahhoz, hogy jobban 
megismerjék Istent. Ahogyan a férjedről beszélsz, amit máso-
kért teszel, az életed, a viselkedésedben megnyilvánuló könyö-
rületesség és kegyelem — mindezek együtt adják azt a képet, 
amit a gyermekeid elsődlegesen ismernek meg Istenről. 

Kedves anyuka (vagy apuka), amikor Istent keresed, imád-
kozol, a Bibliádat olvasod és eljársz a gyülekezetbe, nemcsak 
magad miatt keresed Őt — a gyermekeidnek jelented ki Őt. 
Meg fogják tudni, hogy Isten a „szeretet, öröm, békesség, béke-
tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség” Iste-
ne. (Galata 5,22) Mivel te Őt tükrözöd vissza, ilyennek fogják 
Őt megismerni. 

Ha balett- vagy gitártanfolyamra járatod a gyerekeket, vagy 
a lehető legjobb oktatásban részesíted őket, az önmagában még 
nem fogja sikerre vinni az életüket. Ha azonban segítesz nekik 
megismerni Istent — azzal, hogy Őt tükrözöd vissza rájuk, az 
biztos győzelmet hoz nekik az életben.’ 
 

447. Isten szándéka (2) 
Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak 
építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. – 
Zsoltár 127,1 

2. Te vagy a ház őrzője 
‘Előfordult-e valaha, hogy az édesanyád hallgatózott, bele-

pillantott a naplódba, vagy ellenőrizte, valóban a barátaiddal 
vagy-e a megbeszélt helyen? Ha igen, az téged bizonyára fel-
háborított! Pedig valójában csak felelősségteljes szülőként vi-
selkedett. 

A nőknek megvan a „megérzés ajándéka” — az a képesség, 
hogy összhangban tudnak lenni a gyermekeikkel és tudják, ha 
valami nincs rendben. Ez azért van így, mert ő a ház őrzője. 



Ádám és Éva nem bizonyult jó őrzőnek. Beengedték az ör-
dögöt és ennek következményeképpen a családjuk szenvedett 
sérelmeket. Ahhoz, hogy kint tartsd az ellenséget, józannak, 
ébernek kell lenned, „mert az ellenségetek, az ördög, mint or-
dító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el”. (1Pét. 5,8)  

Imádkozz és kérd a Szent Szellemet, hogy minden fenye-
gető veszélyt képes légy meglátni. „Vigyáz a háza népe dolga-
ira”. (Péld. 31,27) Mindent vizsgálj meg alaposan! Mielőtt kia-
lakul egy nagyon szoros barátság, ismerd meg jól gyermeked 
leendő barátját. Ne légy ítélkező, viszont megtéveszthető sem, 
hiszen: „Ne tévelyegjetek: a jó erkölcsöt megrontják a rossz 
társaságok”. (1Kor. 15,33) 

Te vagy a ház őrzője. Győződj meg róla, hogy a gyermeke-
idet érő hatások összhangban vannak-e Isten Igéjével.’ 
 

448. Isten szándéka (3) 
Neveld a gyermekedet hozzá illő módon, s akkor még idős ko-
rában sem tér el tanításodtól. – Példabeszédek 22,6 (Egyszerű 
fordítás) 

3. Te vagy a gyermekeid útjának előkészítője 
‘Vízisíztél már? Ha igen, akkor tudod, hogy a legkönnyeb-

ben az előtted haladó hajó nyomvonalának közepén lehet ha-
ladni. Nos, a te életed ilyen nyomvonalat ad a gyermekeid szá-
mára. A te hatásod vagy győzedelmes erő lesz az életükre néz-
ve, vagy olyan akadály, amit le kell majd győzniük. 

A Példabeszédek 22,6 így hangzik: „Tanítsd a gyermeket az 
ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem 
távolodik attól.” A tanítás, nevelés azt jelenti, hogy példát mu-
tatsz neki a helyes viselkedésről. A gyermekeid úgy tanulnak 
meg sikeresen élni, hogy látnak téged, ahogy sikeresen mész 
előre az életedben. Ha szeretitek egymást a férjeddel, a gyer-
mekeitek megtanulják, hogyan éljenek boldog házasságban. 
Ha szeretnéd, hogy közeli, meghitt kapcsolatuk legyen az Úr-
ral, ezt neked kell megmutatnod a saját életedből. Szeretnéd, 
hogy kedvesek legyenek másokkal? Légy kedves te magad is az 
emberekkel. 

Neked kell tanítanod őket a házassággal, gyermekvállalással, 
Istennel, szellemi dolgokkal, erkölccsel, anyagiakkal, stb. kapcso-
latban. Tanítsd őket azon a példán keresztül, ahogy te Isten útja 
szerint élsz. Ha így teszel, nem fogják elhagyni ezt az utat.’ 
 

 



449. Isten szándéka (4) 
Aki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; aki pedig 
szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. – Példabeszédek 13,24 

4. Te adod nekik az útravalót a jövőre 
‘A sikeres embereknek megvannak azok a készségeik, ta-

pasztalataik, amikre szükség van ahhoz, hogy a valós világban 
éljenek. Kitartanak céljaik mellett, jó a munkaerkölcsük, be-
csületesen dolgoznak és tudják, hogyan kezeljék bölcsen az 
embereket. Ezek a készségek nem csak úgy lesznek — tanul-
ni kell őket. 

Kedves anyuka, te már egészen kicsi kortól kezdve rend-
kívül fontos szerepet játszol ebben azzal, hogy segítesz nekik 
elsajátítani e készségeket. A gyerekek felelősségteljesek lesz-
nek, ha megtanítod nekik, hogy a család tagjaiként ki kell, hogy 
vegyék részüket a házimunkából. A koruknak megfelelően adj 
nekik feladatokat, és várd el tőlük, hogy el is végezzék. A te-
vékeny, eredményes gyerekek boldogabbak is. 

 „A gyorsaknak (angolban: szorgalmasaknak) keze ural-
kodik, a rest pedig adófizető lesz (munkára adatik)”. (Péld. 
12,24). A valós életben a szorgalmasak jutalmat kapnak, a res-
tek pedig nehézségekkel, nélkülözéssel találják szemben ma-
gukat. Ha szereted a gyermekeidet, megfegyelmezed őket. 
(Péld. 13,24) Tisztelniük kell a hatalmat és meg kell tanulniuk, 
hogy a tetteiknek következményei vannak. 

A játszótéren megtanulják a gyerekek, hogyan kezeljék 
egymást — hogyan osztozzanak a dolgokon, és ne verjék meg 
játszótársukat csak azért, mert felmérgesítette őket. Tanítsd 
meg nekik, hogyan bánjanak a haraggal, hogyan gyakoroljanak 
önuralmat. 

A valós életre való felkészítés, felszerelés legfontosabb ele-
me azonban az, hogy segítesz gyermekeidnek kiépíteni a kap-
csolatot az Úrral, és megtanítod őket arra, hogy az Ige szerint 
éljenek. Ha Isten velük, ki lehet ellenük? (Róm. 8,31) A min-
dennapi élet a valódi iskola, ami felkészíti őket a sikeres 
jövőre.’ 
 

450. Mesteri terv (1) 
Hallgasd a te atyádat, aki nemzett téged; és meg ne utáld a te 
anyádat, mikor megvénhedik. – Példabeszédek 23,22. 

A következő részek a Copeland család Gyermeknevelés Is-
ten mesteri tervében című televíziós műsorából származnak: 



‘Gloria: Üdvözlök mindenkit, Gloria Copeland vagyok! Na-
gyon különleges vendégeim vannak, olyan emberek, akiket na-
gyon jól ismerek, ők az Ige asszonyai, a Szellem asszonyai, és 
már tanultak bizonyos dolgokat a gyereknevelésről. Itt az én 
lányom, Kelly Copeland, John fiamnak a felesége, Marty Cope-
land és a legidősebb lányom, Terry Copeland. 

Tudod, sok mindent meg tudsz tanulni úgy, hogy gyermeke-
ket nevelsz. Én is tanultam számos dolgot, de akkor még nem 
tudtam olyan sokat erről, ennek ellenére a gyermekeim igen jól 
sikerültek. Az összes unokám Istent szolgálja, és nincsenek láza-
dók közöttük azért, mert születésüktől fogva – amióta megszü-
lettek a kórházban – kezeinket rájuk vetettük és azóta tanítot-
tuk velük Isten Igéjét. Ken és én csak akkor tanultuk meg Isten 
Igéjét, amikor már felnőttek voltunk.  

De az én unokáim nagyon erősek, és nem látják a korláta-
ikat, mert Isten Igéje a szívükben van. Egy hatalmas feladat 
gyermekeket nevelni, ezért meg akarunk téged áldani, Isten 
Igéjével Igéjéből akarunk buzdítani. Hogyha elbátortalanodtál, 
és a te gyermekeid nem szolgálják az Urat, Isten tudja, hogy Ő 
hogyan hozza vissza őket magához. Vagy hogyha még nem 
üdvözültek a gyermekeid, akkor se add föl, mert újjá fognak 
születni. Martyval kezdjük ezen a héten, és ő nagyon tudja, 
hogy hogyan kell a fiatal gyerekeket nevelni.’ 
 

451. Mesteri terv (2) 
Az Úr mindezt véghezviszi értem. Uram, a Te kegyelmed örök-
kévaló: ne hagyd el a Te kezeidnek alkotásait! – Zsoltár 138,8 

‘Marty: Kortney lányom 14, Jonathan 7 és Alex lányom pe-
dig 6 éves, tehát igazán sok munkám van. Iskolába járnak, nem 
úgy, mint Kelly lányai, akik már férjhez mennek. Nagyon el-
foglalt vagyok, hétvégeken például a pónilovakkal vagyunk le-
foglalva. A véleményem az, hogy ne legyen valaki tökéletes szü-
lő, hanem arról, hogy legyen hite Istenben, imádkozzon, és 
maradjon az Igében. Egy Igét kaptam Istentől. Van egy tinéd-
zser gyermekem, és ezért nagyon nagy szükségem van erre az 
Igére: a Zsoltárok 138,8-as vers.  

Nagyon sokszor megálltam ezen az Igén, mert szükségem 
volt bölcsességre. Mert tudod, amikor kisgyermekeid vannak, 
akkor kicsik a problémák, de ahogy egyre nőnek a gyermekeid, 
akkor több lesz a probléma is. Volt egy esemény otthon a múlt 
évben, és hallanom kellett az Úrtól. Sokszor el kell mennem az 
Igéhez, hogy mit mond ezzel kapcsolatban az Úr. El kell men-



nem sokszor az Igébe, hogy mit szól az Úr ezzel a dologgal kap-
csolatban. Ezért bátorítalak és buzdítalak arra – azt hiszem, 
hogy az Úr helyezte ezt a szívemre, hogy veled megosszam –, 
hogyha van egy olyan szituáció otthon, és ismered Istennek az 
akaratát különösen arra az egy helyzetre, hallanod kell a Szent 
Szellemtől. 

Ilyenkor ez az Ige jut eszembe, hogy: „bízzál az Úrban tel-
jes szívedből, és ne támaszkodjál a saját értelmedre, minden 
útjaidban  ismerd el Őt, akkor Ő igazgatja a te útjaidat.” (Péld. 
3,5-6) Reggel, amikor fölébredsz, s az egész napodon át, ami-
kor helyzetek jönnek elő az iskolában, akkor tudatában kell 
lenned Isten Igéjének, és imában kell lenned egész nap. A 
Példabeszédek 22,6 azt mondja, hogy úgy neveljük a gyerme-
keinket, mint egy egyedi, sajátos ajándékot Istentől, és tartsuk 
meg őket. Amikor tanácsokat hallunk a gyülekezetben és bizo-
nyos útmutatókat kapunk, hogy hogyan kell a gyermekeinket 
nevelni, azt mondja az Ige, hogy ezt kell tennünk, vagy azt kell 
tennünk, de nagyon érzékenynek kell lennünk erre.’ 
 

452. Mesteri terv (3) 
Ne tévelyegjetek. A jó erkölcsöt megrontják a rossz társasá-
gok. – 1Korinthus 15,33 

‘A múlt évben kialakult egy helyzet a legidősebb lányunk-
kal, mert épp akkor kezdett el járni a középiskolába, és felfe-
dezte a fiúkat. És ugye hallottunk a tiszta életről tanításokat, és 
ő egy nagyon erős, jó keresztény kislány. De egy olyan hely-
zetbe kerültünk, amikor szeretett volna több időt tölteni egy 
bizonyos fiúval. És mi nem hiszünk a randizásban, de a férjem, 
John és én beszélgettünk erről, imádkoztunk efelől, és el kell, 
hogy mondjam nektek, hogy akkor úgy éreztük, hogy ez a 
döntés, amit hoztunk, az teljesen ellentétben állt a megérté-
sünkkel. De az Ige azt mondja, hogy ne támaszkodjunk a saját 
értelmünkre, tehát az Úrnak a vezetését követtük. És elkezd-
tünk abban járni, amit az Úr mutatott. Hogy adjunk neki egy 
kis szabadságot ebben a dologban. Számunkra ez nagyon jó 
volt, mert folyamatosan kommunikáltunk a lányunkkal. 

Kihívás volt ez a számunkra, de azt mondtam a lányom-
nak, hogy: „Kortney, úgy hiszem, hogy nem vagyok benne biz-
tos, hogy a jó döntést hoztuk”. És  a lányom erre azt mondta: 
„Tudod anya, hogyha megtiltottátok volna nekem ezt az egész 
dolgot, akkor a hátatok mögött tettem volna és hazudtam vol-
na”. Tehát ennek a lényege az, hogy heteken át azon tűnődtem, 



hogy elvétettem volna Isten vezetését? Mert az a dolog, amire 
minket Isten vezetett, számomra nem tűnt jónak. Amit az én 
elmémmel kiokoskodtam, hogy nem is lenne az olyan jó dolog. 

De az történt, hogy a lányom a szemembe azt mondta, 
hogy ha nem engedtem volna meg, akkor fellázadt volna elle-
nünk. Férjem, John azt mondta, hogy „én voltam ilyen lázadó”. 
És bizony ő ilyen volt! Tudod, Istent érdeklik a kapcsolatok, és 
Isten tudja előre, hogy a te gyermekeid hogyan fognak visel-
kedni bizonyos szituációkban. De tudod, hogyha nem töltötte-
tek volna Martyval időt imában és az Úrral, akkor nem tudtá-
tok volna ezt.’ 

 
453. Mesteri terv (4) 

Ha pedig valóban abban a világosságban élünk, amelyben 
maga Isten is él, akkor közösségben vagyunk egymással. 
Akkor Jézusnak, Isten Fiának a vére — vagyis áldozati halála 
— megtisztít, és tisztán tart bennünket minden bűntől. – 
1János 1,7 (Egyszerű fordítás) 

‘Az egyik reggel imádkoztam, és az Úr adott egy Igét a 
fennálló helyzettel kapcsolatban. Ezt az Igét megosztottam a 
lányommal, Kortney-val, és ez véget vetett annak az egész 
problémának. Az Úr azt mondja nekünk, hogy tanítsuk a gyer-
mekeinket az Úr félelmére (tiszteletére), és hogy megtanulja-
nak hallani Istentől. Kortney-nak a magabiztossága megnőtt ez 
által az Ige által – hogy ki tud jönni hasonló helyzetekből –, 
amit én azon a reggelen az Úrtól kaptam, és megosztottam ve-
le. De hogyha nem engedtem volna meg azt, hogy ő randizzon 
azzal a fiúval, akkor vita keletkezett volna, viszályok lettek vol-
na az otthonunkban és nagyon komoly konfliktushelyzet ala-
kulhatott alakult volna ki. 

Eljött hozzánk az egyik barátnője, és ugyanerről a témáról 
kezdtek beszélgetni, és a barátnő azt mondta: „Az én szüleim 
nagyon sok mindent megtiltottak ezzel kapcsolatban, ezért a 
hátuk mögött tettem, és hazudtam nekik. Ez azt váltotta ki, 
hogy két éven keresztül viszály volt az otthonunkban, és nem 
tudtam a szüleimmel rendesen kapcsolatot tartani”. 

Minden egyes gyermek különleges és más. De ha te az Úr-
tól hallasz, akkor az Úr mindig a békesség útján fog téged ve-
zetni. És annyira hálás vagyok Istennek, hogy békesség van az 
otthonunkban! Kortney életében is békesség van, és szorosan 
együtt jár az Úrral. És tudom, hogy ez a helyzet meg fogja vé-
deni őt attól, hogy hasonló helyzetbe belekerüljön.’  



454. Mesteri terv (5) 
Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz 
menedéke.  Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőré-
nek eltávoztatására. – Példabeszédek 14,26-27 

‘Gloria: Tehát ez igazából arról szól, hogy ti egy kicsit több 
teret adtatok neki, és ő maga hozta meg végül is a döntést. 
Beszélj arról, hogy türelmesnek kell lenni és kedvesnek a gyer-
mekeinkkel. Tudod Marty, a te gyermekeid, ahogyan viselked-
nek, az csodálatra méltó. Hadd mondjam el Martyról: Kelly 
nagyon jó gyerek volt, de Johnnal nem igazán dicsekednék. De 
tudod, Marty gyerekei megteszik azt, amit Marty mond nekik, 
és ez igazán meglepő és csodálatos is egyben. Persze biztos 
vannak helyzetek, amikor nem mindig ilyen rózsás minden. 

Marty: De igazából nagyon mély benyomást tesznek rád a 
te gyermekeid. És tudod, tényleg kihívás szeretetben járni, 
kedvességben járni a gyermekeinkkel. Ami engem illet: nagyon 
sok szülő szeret játszani a kisgyerekekkel, de én nem az a típus 
vagyok, aki sokat szeret játszadozni. De én nem vagyok az a 
fajta, aki szeret annyit játszadozni a gyerekekkel. Inkább az 
érettebb beszélgetéseket szeretem, de ez tényleg egy kihívás, 
hogy valaki valóban isteni asszony legyen, isteni feleség legyen. 
És az a sok információ, ami jön az iskolából, a partik, a sport-
események… 

Tehát igazából nagy kihívás ez, és éppen ezért nekem min-
den reggel ötkor fel kell ébrednem és imádkoznom. Tudod, ez 
az a dolog, ami minket az élet nehézségein keresztülvisz. Tu-
dom, hogy Kelly is egy csodálatos anyuka és Terry is csodálatos 
anyuka, de én még mindig tanulom ezeket a dolgokat. Az egye-
düli dolog, amit tudok, hogy meg kell tartanom Istent az első 
helyen az életemben, és ott is kell maradnia. Meg kell taníta-
nom a gyermekeimmel Isten tiszteletét.’  
 

455. Mesteri terv (6) 
Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz. 
Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó. – 
Zsoltár 112,6-7 

‘Jonathan fiamnak volt egy egészségügyi problémája a kö-
zelmúltban, amikor a szíve gyorsabban vert a kelleténél. Elvittük 
őt az orvoshoz, de békesség volt ezzel kapcsolatban a szívemben. 
Ott ültünk az orvosnál és hallgattuk a rossz jelentéseket. Elmen-
tem a Zsoltárok 112,7 versére, ami azt mondja, hogy az én szí-
vem erős, az Úrban bizakodó!  



Mondtam a fiamnak: „Jonathan, a te szíved erős, és nem 
kell félned a rossz hírtől!” Fel kellett hívnom az iskolát, és ami-
kor gyorsabban vert a szíve, akkor be kellett mennie az irodába 
és ott megmérték a pulzusát. De egyre jobb ez már, és ő meggyó-
gyult! Tudod, ez arról szól, hogy mindig Isten Igéjét hallgassuk.  

Nekem pedig az én hét éves fiamnak a szívébe el kellett 
vetnem azt az Igét, hogy „a te szíved Jonathan, az erős, rendü-
letlenül az Úrban bizakodó, a te szíved az erős”. Néha próbált a 
félelem rátelepedni a fiamra, de mi csak az Igét vallottuk meg, 
és aztán már nem kellett sokszor bemennie az irodába, hogy 
megmérjék a vérnyomását. És nagyon sokszor gondoltam arra 
– mivel a kisgyerekek olyan aktívak –, a szívük nem bírja az 
iramot, de én csak Istent dicsérem! 

Szeretnélek buzdítani és bátorítani arra, hogy ha te hitben 
állsz a gyermekeiddel kapcsolatban, akkor itt az Ige számodra 
is ez, hogy: „az én szívem erős, az Úrban bizakodó”! És báto-
rítalak arra, hogy Isten Igéje folytonosan áradjon a te szíved-
ben, mert soha nem tudod, hogy a te gyermekeid milyen kihí-
vásokkal fognak szemben állni. Lehet, hogy valami betegség-
probléma vagy randizgatás, vagy bármilyen helyzet jön.’ 
 

456. Mesteri terv (7) 
Sokat cselekedtél Te, Uram Istenem, a Te csodáiddal és ter-
veiddel miérettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdet-
ném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám. – 
Zsoltár 40,5 

‘Főként az egyedülálló anyukákat szeretném bátorítani. Én 
azt gondolom, hogy az Isten kegyelme, hogy nekem egy csodá-
latos férjem van az Úrtól. De valamilyen oknál fogva minden 
áldott nap gondolok az egyedülálló anyukákra és arra, hogy 
nekem milyen volt a gyermekeimet fölnevelni. Azt mondom 
nektek, hogy továbbra is használjátok a hiteteket és járjatok Is-
tennek a kegyelmében. Engedjétek meg, hogy Isten ellátása 
gondoskodjon rólatok, és Istennek a békességében maradjatok. 
És ne aggódjatok semmi felől, ne támaszkodjatok a saját értel-
metekre. Legyen az pénz, amit kértél Istentől, hogy ki tudd fi-
zetni a  gyermekednek az ebédet, vagy az egészségéről lenne szó, 
vagy a megfelelő munkahelyről. 

Isten előre tudja pontosan, hogy mire van szükséged, és 
előre tudja, hogy hogyan kell szolgálnod az Ő Igéjét a gyerme-
keid felé. Őneki erre megvan a mesteri terve. Ezért bátorítalak 
arra, hogy a te reménységed továbbra is Isten Igéjében legyen. 



És amilyen sűrű az élet, és amilyen sok irányba szaladunk 
minden nap, akkor is töltsél időt Isten Igéjében, még hogyha öt 
perc is naponta, bár öt perc nem elég. De a mi dolgunk az, 
hogy folytonosan Isten Igéjét építsük be a szívünkbe. 

Amikor ez a probléma jött a fiammal, Jonathannal kapcso-
latban, nem volt semmilyen nyugtalanság az elmémben, hogy 
azon gondolkoztam volna, hogy mi is lesz. Abszolút nem ke-
rültem félelembe, mert az én elmém már megújult Isten Igéje 
alapján, és nekem nem kell az időmet fecsérelni arra, hogy 
mentális harcokat folytassak arról, hogy most hitben állok, 
vagy nem állok hitben. Az én szívem erős, és az Úrban biza-
kodó, ezért nem kell az energiámat ilyen mentális érvelésekre 
pazarolnom. Én csak beleugrok Istennek a tervébe, egyetértek 
Istennek az Igéjével. Isten azt ígérte, hogy hosszú élettel elégít 
meg minket, és az én gyermekeim az Urat fogják szolgálni. 

És tudod, hogyha hit van a szívedben, akkor kész a hit arra, 
hogy kijöjjön a szádon keresztül. És tudod, hogyha te hitben rea-
gálsz, akkor a gyermekeid nem fognak félelemben reagálni. Tu-
dod, a leghatalmasabb dolog, amit a gyermekeinknek adni tu-
dunk az az, hogy a mi hitünk szintjét magasan tartjuk. És min-
den egyes kihívásra, amivel szembesülnek, a mi magas és erős 
hitszintünk alapján ott van készen a válasz a szívünkben.’ 
 

457. Mesteri terv (8) 
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erő-
nek és szeretetnek és józanságnak szellemét. – 2Timótheus 1,7 

‘Kelly: Tudjátok-e azt, hogy a Zsoltárok 112,1-7 igesor em-
bere egy szövetségi ember profilja? S ugye, ez az ember, aki az 
Ő parancsolataiban gyönyörködik, „hatalmas lesz annak mag-
va a földön… gazdagság és bőség lesz annak házában”. De az 1. 
vers azt mondja: „boldog ember az, aki féli az Urat, és az Ő pa-
rancsolataiban igen gyönyörködik”, és ez igazából Isten Igé-
jéről szól. A Bővített bibliafordítás azt mondja, hogy „nem fog 
félni a rossz hírtől az ő szíve, szilárdan áll, bizodalma van az 
Úrban”. És ha szövetségtudatú vagy, akkor szövetség jön az el-
médbe azon nyomban, amikor ilyen dolgokkal szembesülsz.  

Marty: Tudod, nem kell pazarolnod az energiádat arra, hogy 
próbálod eldönteni, hogy hú, most mit fogok tenni, most miben 
fogok hinni?! Mert te már ott vagy és készen vagy, és amit kell 
tenned az az, hogy meg kell alapoznod a megvallásaidat, és ki 
kell ebben tartanod, és meglesz ennek a megnyilvánulása. És 



tudod, ez sokkal egyszerűbb annál, mintha minthogyha két gon-
dolat között ugrálnál, hogy most mit fogok tenni? 

Hogyha a te szíved az erős, és ha megalapozódott az igazság-
ban, a hitben, akkor mindössze annyit kell tenned, hogy egyet-
értesz Isten Igéjével, és dicséred Őt, hogy megvan a válasz. És 
dicséred Istent, hogy miénk az Ő Igéje, és tudjuk, hogy minden 
rendben lesz, és minden jóra fordul. Tudod, szabadok vagyunk a 
félelemtől. És a gyermekeinknek mindennél inkább erre van 
szükségük, hogy tudják, hogy Isten szereti őket, és nem kell, 
hogy féljenek semmitől sem!   

Gloria: És tudod, amit a gyerekek látnak, hogy az apa és 
anya tesz, azt teszik ők is. Látják a gyermekeid rajtad, hogy te 
erős vagy az Igében! Neked arra van szükséged, hogy Istennel 
tölts időt, hogy erős legyél. Tudod, nem arról van szó, hogy 
prédikátornak a felesége vagy – lehet, hogy prédikátor vagy 
magad is –, arra van szükséged, hogy Isten Igéjében töltsél 
időt, hogy az bekerüljön a szívedbe, és Isten Igéje szólni fog 
hozzád. Fogod tudni, hogy mit kell tenned a gyermekeiddel 
kapcsolatban, ugyanúgy, ahogy Marty is. Tudod, Isten elké-
szítette a győzelmet a számodra, és járj ebben!’ 

 
458. Gyakorlóközpont (1) 

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor 
megvénhedik is, el nem távozik attól. – Példabeszédek 22,6 

Hagin Jr. cikke kicsit bővebb információval szolgál a gya-
korló szülőknek Salamon példabeszédéből.   

‘Az otthon nem csak egy hely, ahol egy család él; hanem 
egy gyakorlóközpont is a szülőkkel, mint elsődleges oktatókkal. 
Ha nem tanítasz gyermekeidnek Istenről és az Ő értékrendsze-
réről, akkor valószínűleg nem is fogják követni Őt, sem az Ő 
útjait. Mielőtt azonban bármilyen eredményes útmutatást ad-
nál, egy erős kapcsolatot kell kifejlesztened gyermekeiddel. 

Hogy megértsük Isten szándékait a családdal kapcsolatban, 
először vissza kell mennünk a Teremtés könyvéhez:  

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és 
hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég ma-
darain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó-
mászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert 
az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá te-
remté őket. És megáldá őket Isten, és monda nékik Isten: Sza-
porodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsá-
tok birodalmatok alá…” (1Mózes 1,26-28)  



Isten a családdal kapcsolatos tervében egy férfit és egy nőt 
alkotott, majd azt mondta nekik, hogy „legyetek gyümölcsöző-
ek” (NIV fordítás szerint). Más szavakkal, azt akarta, hogy le-
gyenek gyerekeik és alapítsanak egy családot. 

A család fontos Istennek. Valójában Ő alapította és hozta 
létre a családot, mielőtt megalapította volna a kormányt. Sőt, 
mielőtt létrehozta volna az egyházat, megalapította az otthont. 

Kezdetben az otthon egy olyan hely volt, ahol az embereket 
arra képezték ki, hogy Istennel járjanak. Azt hiszem, hogy Is-
ten úgy tekint az otthonra, mint egy „gyakorlóközpontra”; ahol 
a szülők elméletileg az Úr útjaira tanítják a gyermekeiket. 

Ábrahám, a zsidó nemzet pátriárkája, egyike az istenfélő 
apák példájának, aki gyermekeit az Úr útjaira tanította. Igazából 
Isten részben azért kötött szövetséget Ábrahámmal, mert tudta, 
hogy Ábrahám „megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépé-
nek őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útját…” (1Móz. 18,19)’ 
 

459. Gyakorlóközpont (2) 
És ez Igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legye-
nek a te szíveden. És gyakoroljad ezekben a te fiadat, és szólj 
ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és 
mikor lefekszel, és mikor felkelsz. (5Mózes 6,6-7)  

‘Később, a Sínai hegyen Isten arra utasította az izraelitá-
kat, hogy őrizzék meg az Ő útjait. A fenti Igék szerint, ha meg 
akarjuk őrizni Isten útjait, akkor Isten parancsolatait a szí-
vünkre kell helyeznünk és gyakorolnunk kell azokban magun-
kat és a gyermekeinket. Hogyan kell ezt tenni? A 7. vers azt 
mondja, hogy mindig szólnunk kell Isten Beszédeit a minden-
napi életünk során. 

A Biblia az Isten értékrendszeréről szóló kézikönyv. Min-
dent megtanulunk belőle az életről, az istenfélelemről és a jel-
lemről. (2Pét. 1,3) Megmutatja nekünk, hogyan éljünk egy bol-
dog, bővölködő életet. (Ján. 10,10) Ellentétben azzal, amit né-
hány szülő hisz, nem a helyi gyülekezet felelőssége, hogy jelle-
met formáljon gyermekeiknek; sem, hogy gyakorlatoztassák 
őket az Isten dolgaiban.  

Minden szülőnek felelőssége tanítani saját gyermekeit, és az 
elsődleges edzés otthon történik. Isten azt akarja, hogy gyako-
roltassuk gyermekeinket az Ő útjaiban. Hogyan is? Ismétlem: 
Istenről való beszélgetés által, amikor otthon vagyunk, és ami-
kor úton vagyunk. (Mai szóhasználattal azt mondhatnánk, hogy 
autóvezetés közben.) Ugyanakkor beszélnünk kell Istenről gyer-



mekeinknek amikor felkelnek, és amikor aludni mennek. Más 
szavakkal, minden időben beszélnünk kell nekik Istenről. 

Néhány szülő minden nap csak egy rövid időt szán arra, 
hogy bibliaórát tartson csemetéinek, ami általában egy rövid, 
lefekvés előtti imára korlátozódik. A 2Mózes 6,6-7 szerint 
azonban Isten azt akarja, hogy minden alkalmat használjunk ki 
a nap folyamán, hogy gyermekeinket az Úr útjaira tanítsuk.’ 
 

460. Gyakorlóközpont (3) 
Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szeretett gyerme-
kek: és járjatok szeretetben... – Efézus 5,1-2 

‘A tanítás alapvetően kétféle módon történik: 1. az által, 
amit mondasz; 2. az által, amit teszel. A gyermekek a környe-
zetük termékei. Azt fogják tenni, amit látnak, hogy teszel, an-
nak ellenére, amit mondasz nekik. Úgy értem, hogyha valamit 
mondasz nekik, de valamit másként teszel, a cselekedeteidet 
fogják követni, nem pedig a szavaidat. 

Például, ha a gyermekeid ordítoznak egymással, és te azt 
mondod nekik, hogy üljenek le és beszéljék meg a dolgokat, 
nem fognak rád hallgatni, ha folyamatosan azt tapasztalják, 
hogy te és hitvesed is ordítoztok egymással, nyugodt beszélge-
tés helyett. Ha mint szülők, úgy oldjátok meg a konfliktusokat, 
hogy egyikőtök elviharzik a házból, a másik meg sírva menekül 
a hálószobába, akkor ugyanilyen módon fogják gyermekeitek is 
megoldani a konfliktusokat. 

Sajnos túl sok szülő nevel a „Csináld, ahogyan mondom, de 
ne úgy, ahogy teszem” filozófia szerint. Ez a filozófia kevert 
üzeneteket küld a gyerekeknek. 

Én, ahogy felnőttem, a mindennapos példákból tanultam, 
amiket a szüleimtől és nagyszüleimtől láttam. Mielőtt nagya-
pám, Rooker papa meghalt volna, mindig azt mondta nekem, 
hogy „Pontosan annyira vagy jó, amennyire a szavad. Ha nem 
jó a szavad, egy csibész vagy. Ha a szavamat adom egy ember-
nek és kezet rázok vele, azt fogom tenni, amit megmondtam, 
még ha a zsebem is bánja.”  

Rooker papa a tisztesség embere volt, és becsületességet 
tanított a gyerekeinek és az unokáinak nemcsak a szavaival, 
hanem a tetteivel is. Apám is így élt. Nem csak hallottam nagy-
apámat és apámat, hogy a tisztességről tanítanak engem, ha-
nem láttam is őket, hogy pontosan követik a szavaikat. Követ-
kezésképpen, én is ilyen vagyok. Ha valamiben a szavamat 
adom neked, azt elvégzettnek veheted. 



Egy élő példa a legalkalmasabb az Isten szerint való alapel-
vek tanítására és a generációról generációra történő átadására. 
Sajnos, ma mérhetetlenül hiányzik belőlünk a jellem és a tisz-
tesség. Ez azért van így, mert az Isten szerint való alapelveket 
nem tanítják az otthonokban. 

Amikor nem csepegteted bele Isten értékeit és alapelveit a 
családodba, akkor gyermekeid annak a hatása alá fognak ke-
rülni, amit a rádióban hallanak, vagy amit a tévében látnak, és 
amit a magazinokban és a világhálón olvasnak. Ahelyett, hogy 
te befolyásolnád őket, barátaik és a világ értékrendszere lesz 
rájuk hatással.’ 
 

461. Gyakorlóközpont (4) 
Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy 
kicsi, ott egy kicsi! – Ésaiás 28,10 (Új fordítás) 
Mert „parancsra új parancs, szabályra új szabály, parancsra 
új parancs, szabályra új szabály, még egy kicsi, még egy ki-
csi…” — tanításuk ebből áll. – Ésaiás 28,10 (Egyszerű ford.) 

‘Gyermekeid tanítása nagyon fiatal korban kell, hogy el-
kezdődjön, és ez ott indul, hogy kapcsolatot alakítasz ki velük. 
E kapcsolatok, a velük töltött idő által fejlődnek. Az erős kap-
csolat úgy épül fel, hogy érdeklődést mutatsz a gyerkőceidnek 
fontos dolgokban. Nem várhatsz addig, amíg idősebbek lesz-
nek, hogy elkezdj kialakítani velük egy kapcsolatot. Attól a pil-
lanattól el kell kezdened, ahogy hazahozod őket a kórházból. 

Amikor elsőbbséget élveznek az életedben, és időt fordítasz 
rájuk, továbbá tudatod velük, hogy mennyire szereted és nagy-
ra becsülöd őket, akkor bármiről beszélgethetsz velük. Aztán 
amikor elérkezik az ideje, hogy Isten szerint fegyelmezd vagy 
irányítsd őket, sokkal hajlamosabbak lesznek hallgatni arra, 
amit mondanod kell, inkább mintsem lázadjanak tanácsod és 
rendre utasításod ellen. Ha azonban csak szabályokat vezetsz 
be otthon a gyermekeiddel való kapcsolat kialakítása nélkül, 
akkor lázadni fognak, ahelyett, hogy Isten útjait követnék. 

A kapcsolat a legjobb alap a tanításra. E nélkül az otthonod 
valójában csak egy ház, ahol különböző emberek élnek. Azon-
ban kapcsolattal képes vagy befolyásolni gyermekeidet és az ő 
gyermekeiket is, és az ő gyermekeik gyermekeit is. Mint Ábra-
hámnak, leszármazottaid generációról generációra az Isten út-
jain járnak majd.   

Tedd, és ne tedd szabályok. Az Efézusiakhoz írt levél azt 
tanítja, hogy „ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljé-



tek őket az Úr tanítása és intése szerint”. (Ef. 6,4) Íme, néhány 
útmutatás segítségképpen. 
– Ne vidd túlzásba gyermekeid védelmét. Nem védheted meg 
gyermekeidet mindentől. Elkerülhetetlen, hogy szerezzenek 
néhány karcolást az életben. 
– Ne hanyagold el gyermekeid védelmét. A gyerekeknek szüksé-
gük van egy rendszerre, hogy biztonságérzetük legyen. Kezdd a 
„házi rend” létrehozásával. 
– Ne hasonlítsd össze gyermekeidet másokkal. Minden gyer-
mek különböző, és más képességű. Hagyd mindegyikőjüket a 
saját egyedülállóságuk szerint fejlődni. 
– Figyelj arra, amit csemetéid mondanak. Jó gondolataik szok-
tak lenni. Azzal, hogy meghallgatod őket, építed az önbecsü-
lésüket és önértékelésüket. 
– Dicsérd meg gyermekeidet. Mindenkinek szüksége van meg-
erősítésre, nem számít mennyire fiatal vagy idős. 
– Tölts időt gyermekeiddel. A kapcsolatok nem telefonon keresz-
tül épülnek fel. Vond be magadat gyermekeid életébe. Semmi sem 
betűzi jobban a „szeretetet”, mint az egymással töltött idő.’ 

 
462. A fegyelmezés alapelvei 

Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kér-
je Istentől, és meg fogja kapni! Hiszen Isten mindenkinek öröm-
mel, nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad. – Jakab 1,5 
(Egyszerű fordítás) 

Kellie Copeland cikke a BVOV magazinból származik. 
‘Hát nem csodálatos szülőnek lenni? Őszintén állíthatom, 

hogy gyermekeim minden életkorában élveztem az anyaságot, 
csecsemőkoruktól egyetemista korukig. Négy gyermekem fel-
nevelése során megtanultam egy fontos igazságot: Isten ke-
gyelme elegendő, akárhány évesek is a gyerekeid. Ő mindig 
megadja a szükséges bölcsességet. A Jakab 1,5 azt mondja: „Ha 
pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, 
aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad; és 
megadatik néki.” Ez egy nagyszerű Ige szülőknek. Nem olyas-
valakitől kérünk bölcsességet, aki nem adja meg azt. Isten azt 
mondja: „Kérj, és én adok, többet, mint várnád!” 

A Bővített fordítás így mondja: „Kérj az adni akaró Isten-
től!” Nemrégiben megkérdeztem az Urat, hogyan állunk ma a 
gyermekneveléssel, és meglepő választ kaptam: „Segíteni sze-
retnék, de a népem nem hagyja. Bezárják az ajtót a bölcses-
ségem és kegyelmem előtt.” Ezt tesszük, amikor a világhoz 



fordulunk gyermeknevelési tanácsokért. Ne feledjük, Isten te-
remtett minket, és a gyermekeinket is. Ismeri őket tetőtől tal-
pig. Tehát azt is tudja, mit kell kiigazítani bennük. A Példa-
beszédek 22,6 azt mondja: „Tanítsd a gyermeket az ő útjának 
módja szerint; még amikor megvénhedik is, el nem távozik at-
tól.” Szeretném megosztani veletek, amit az Úr mutatott ne-
kem a gyermekneveléssel kapcsolatban, nevezetesen a nevelés 
alapelveit. Mindannyiunk életében működőképes elvek ezek.’ 
 

463. Fegyelmezési alapelvek (1) 
Aki meghallgatja szavaimat, és meg is teszi, amit mondok, az 
olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta. – Máté 7,24 
(Egyszerű fordítás) 

Isten akarata szerint cselekedni – ‘Az egyik fő oka 
annak, hogy a szülők bezárják az ajtót Isten bölcsessége előtt, 
az, hogy Isten Igéjét idejétmúltnak vélik. Minden, amit Isten a 
gyermeknevelésről mond, működik. Így az is, amit a fegyelme-
zésről mond. De el kell szánnunk magunkat, hogy az Igének 
cselekvői leszünk. Az Úr megértette velem, hogy a mi felelőssé-
günk az is, cselekszik-e a gyermekeink az Igét, az Ige cselekvő-
ivé lesznek-e? Aki nem fenyíti meg a gyermekét, az nem cselek-
szik az Ige alapján. Azáltal, hogy nem cselekszik az Ige alapján, 
rossz magot vet el a gyermeke életében. 

A Máté 7,26–27 rámutat, mi a következménye annak, ha 
nem vagyunk az Ige cselekvői: „És valaki hallja éntőlem e be-
szédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bo-
lond emberhez, aki a fövenyre építette házát. És ömlött az eső, 
és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a ház-
ba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.”  

Ma a gyerekek nagy nyomásnak és kísértéseknek vannak 
kitéve. De ha mélyen megalapozódtak az Igében, és megtanul-
tak engedelmeskedni a szüleiknek és Istennek, akkor képesek 
lesznek megállni. „Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és 
megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki 
kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az ár-
víz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem 
dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.” (Mát. 7,24–25)  

Attól, hogy imádkozol a gyermekeidért, nem válnak az Ige 
cselekvőivé, és az is biztos, ha te magad nem vagy cselekvő, nem 
jársz elöl jó példával. A te dolgod, hogy megtanítsd őket az Igére, 
hogy engedelmességre tanítsd őket, és hogy te magad is cselekvő 
légy. Az Ige azt mondja, hogy fegyelmeznünk kell a gyermekeket.’ 



464. Fegyelmezési alapelvek (2) 
A gyermek szívéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesz-
szeje messze elűzi tőle azt. – Példabeszédek 22,15. 

Fegyelmezni, nem büntetni – ‘A fegyelmezés nem azo-
nos a büntetéssel, fontos, hogy felismerjük a különbséget. Ez 
ugyanis megváltoztatja a gyerekeinkhez való viszonyulásunkat. 
A büntetés: szenvedés a rossz miatt, amit tett az ember. 

A fegyelmezés segít kialakítani a gyermekben bizonyos ön-
uralmat és helyes viselkedési formákat. Hozzásegíti ahhoz, 
hogy sikeres legyen az életben. A Példabeszédek 10,17 szerint: 
„A bölcsességet megőrizőnek útja életre van; a tanítást elhagyó 
pedig tévelyeg.” A Példabeszédek 1,7 viszont azt mondja: „Az 
Úrnak félelme feje a bölcsességnek, a bölcsességet és erkölcsi 
tanítást a bolondok megutálják.” 

Amikor szeretettel megfeddjük a gyermekeinket, azt az ő 
érdekükben tesszük. A fegyelmezés felállítja a határokat, segít 
az önfegyelem kialakításában, rendet és békességet teremt az 
otthonunkban. 
    Szülőként a mi felelősségünk, hogy elmagyarázzunk a gyer-
mekeinknek a fegyelem bibliai fogalmát. Az 5Mózes 6,6–7 azt 
mondja: „És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok né-
ked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te fiai-
dat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton 
jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.” 

Ülj le, és tanítsd meg a gyermekeidnek, mit mond Isten 
Igéje, hogy megértsék, miért szükséges a feddés, és hogyan 
térjenek meg a hibáikból.’ 
 

465. Fegyelmezési alapelvek (3) 
Hirdesd az Igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan 
időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. – 
2Timótheus 4,2 

Igei feddés, megtérés és megbocsátás – ‘Először is 
magyarázzuk el, hogy az engedetlenség bűn. Amikor az ember 
bűnt követ el, letér Isten útjáról, és ennek megvan a követ-
kezménye. A Róma 6,23 azt mondja: „A bűn zsoldja a halál.” A 
bűn megnyitja az ajtót az ellenség előtt, az ellenség pedig nem 
másért jön, mint hogy lopjon, öljön és pusztítson. (Ján. 10,10) 
Az Efézus 4,27 azt mondja, ne adjunk helyet az ördögnek az 
életünkben. A feddés és megbánás által az ember képes vissza-
térni az Úrhoz. 



Szeretnék rámutatni arra, hogy a feddés nem lehet csak 
szóbeli. A Példabeszédek 29,19 azt mondja, a szolgát nem lehet 
pusztán szóval helyreigazítani. Ez a gyerekre is igaz. 

A Példabeszédek 22,15 szerint: „A gyermek szívéhez köttetett 
a bolondság, de a fenyítés vesszeje messze elűzi tőle azt.” Ter-
mészetes, hogy egy gyermek szívében bolondság van, de ha nem 
űzzük ki azt, ahogy azt az Úr parancsolta, rosszat teszünk neki. 

Feltűnt, milyen erőteljes ez a megfogalmazás? Az emberek 
többsége azt mondaná, hogy a Biblia szerint, aki sajnálja a pál-
cát, az elkényezteti a gyermekét. Valójában azt mondja, „gyűlö-
li”. A világ azt akarja elhitetni velünk, hogy nem szabad meg-
ütni a gyereket. Pedig ha nem tesszük meg, nem tudom eléggé 
hangsúlyozni, „gyűlöljük” a gyermekeinket. A fenyítés megta-
nítja a gyereket, hogy a bűnnek ára van, és arra is, hogy azt 
gyorsan megbánja, s ez a felnőtt életében is elkíséri. 

Megvan azonban a fenyítésnek a megfelelő módja. Soha ne üs-
sük, ne bántalmazzuk a gyereket dühből. Soha ne használjuk a ke-
zünket. Inkább használjunk valami nádpálca-félét, ahogy azt a Pél-
dabeszédek 23,13 írja a Bővített Bibliában. A fakanál is megteszi.  

Mikor a gyerekeim kicsik voltak, elmagyaráztam nekik, 
hogy az ószövetségben az oltár fából készült, és erre az oltárra 
helyezték az engesztelő áldozatot. Az áldozatot elégették, és a 
bűn eltávozott. A kereszten Jézus is tulajdonképpen egy faol-
táron halt meg, és a ráhelyezett bűnünk eltávozott mindörökre. 

Mikor egy gyerek önként aláveti magát a fenyítésnek és 
megbánja, amit tett, az olyan, mint egy engesztelő áldozat. A 
szülei és Isten is megbocsátanak neki. A bűn eltávozik, és az 
ördög nem tud befurakodni az életébe. 

Ha ezt elmagyarázod a gyermekednek, ez segít majd neki 
megérteni a fenyítés értelmét, így ellenállás helyett képes lesz 
egyetérteni azzal, amit teszel. 

Az Efézus 6,1–3 versekből megmutathatod nekik az enge-
delmesség előnyeit: „Ti, gyermekek, szót fogadjatok a ti szü-
leiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteld a te atyádat és a te 
anyádat, ez az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked 
dolgod, és hosszú életű légy e földön.” 

A gyermekek fenyítésének egész lényege abban áll, hogy 
megtanuljanak azonnal megtérni Istenhez, amikor vétkeznek, 
és becsukni az ajtót az ellenség előtt. A fenyítés után mindig 
mondjunk pozitív, megerősítő imát. Öleljük meg a gyereket, 
adjuk a tudtára, mennyire szeretjük őt. A gyereknek mosollyal 
az arcán kell elhagynia a helyszínt! 



A fegyelmezéssel arra tanítjuk gyermekünket, hogy ké-
sőbb, ha Isten szóban feddi őket, gyorsan megtérjenek. Ezt 
fontos megérteniük, hogy erőteljes kapcsolatuk legyen az Úr-
ral. Emellett a fegyelmezés annyival hatékonyabb, ha Jézus, a 
szülők és a gyermek egy hajóban eveznek, egyetértésben.’ 
 

466. Fegyelmezési alapelvek (4) 
A vessző és dorgálás bölcsességet ád; de a szabadjára hagyott 
gyermek megszégyeníti az ő anyját. – Példabeszédek 29,15 

Mondjunk búcsút a mentségeknek – ‘Egyszer, mikor 
a gyerekeim még kicsik voltak, valahol megkértek, hogy ta-
nítsak a gyermeknevelésről. A gyerekeim alapvetően jól nevel-
tek voltak, de néha azért még feladták nekem a leckét. Úgy 
éreztem, nem vagyok megfelelő személy arra, hogy a témáról 
tanítsak, és mentségeket kerestem Isten előtt. Azt felelte: „Ha 
mentségeket keresel az állapotodra, nem fogsz megváltozni.” 
Aztán hozzátette: „Ha mentségeket keresel a gyerekeidnek, 
nem fegyelmezed őket, és ők sem fognak megváltozni.” 

Ez a kijelentés igazán szíven ütött. Kivel nem fordult elő, 
hogy barátokkal vacsoráztunk egy étteremben, és a gyerek 
hisztérikusan viselkedett? És mi ahelyett, hogy megfegyelmez-
tük volna, mentségeket kerestünk neki. „Nagyon fáradt” – 
mondtuk. Ehelyett azt kell mondanunk a gyermekünknek: „Ez 
a viselkedés elfogadhatatlan” – és az Ige alapján szükséges ke-
zelni a helyzetet. 

A Példabeszédek 29,17 azt mondja: „Fenyítsd meg a te fi-
adat, és nyugodalmat hoz néked, és szerez gyönyörűséget a te 
szívednek.” Ez olykor sem nem könnyű, sem nem kellemes, de 
feltétlenül szükséges. Mindegy, hol vagyunk éppen, rá kell 
szánnunk az időt a gyerekeink kiigazítására. Ha fegyelem-ma-
gokat kezdünk vetni az életükbe, pihenést fogunk aratni. 

Szülőnek lenni életünk egyik legfontosabb feladata. Ha jól 
csináljuk, gyermekeink felnővén ismerni fogják az Urat, és az 
Ő Igéje alapján fognak járni. 

Istennek van egy terve a gyermekeink életére, és ez a fe-
gyelmet is magában foglalja. A fegyelmet Isten Igéjére kell ala-
poznunk, felhagyni azzal, hogy mentségeket keresünk a szófo-
gadatlanságra, és elszánni magunkat, hogy gyakoroljuk a fe-
gyelmezést. Nem büntetjük, hanem megtanítjuk őket a megté-
résre, hogy a vétkeikért bocsánatot nyerjenek. Ha gyermekein-
ket Isten szerint tanítjuk fegyelemre, megalapozzuk a sikeres 
életüket!’  



 
467. Védelem a gyermekeinknek (1) 

Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből 
ismertetel hamisnak. – Máté 12,37 

Kellie Copeland egy másik cikke a BVOV magazinból. 
‘Minden szülőnek vágya, hogy megóvja a gyermekeit a ba-

joktól. Minden alkalommal, amikor kiengedjük őket az ajtón az 
iskolába, vagy amikor látjuk, hogy a kamasz elmegy a barátai-
val a városba vagy moziba, ez működik bennünk. Milyen gon-
dolatok járnak ilyenkor a fejedben?  

Mennyire vagy biztos abban, hogy az Úr épségben haza-
hozza őket? Mint szülőnek, célként kellene kitűznöd, hogy ki-
fejleszd magadban ezt a sziklaerős bizonyosságot – és ez a cél 
elérhető. Biztos lehetsz abban, hogy a gyerekeid minden pilla-
natban védelem alatt állnak! 

Kellie Copeland-Kutz, ahogy választ ad a következő kérdé-
sekre, olyan értékes Igéket és kijelentéseket oszt meg veled, 
amik segítenek abban, hogy megingathatatlan hited legyen Is-
tenben és az Ő Igéjében – hogy nyugodt lehess afelől, hogy a 
gyerekeid teljes védelemben vannak. 

Copeland Ministries (KCM): Mi az a legfontosabb igazság, 
amit a gyerekek védelméről megtanultál? 

Kellie: Minden nap megvallani Jézus vérét a gyermekeim 
felett, az egész család felett, ez volt a legmeghatározóbb, legje-
lentősebb igazság, amit Isten erről tanított nekem. Nem kérés-
ről beszélek, nem imáról. A megvallani (plead) a jogban szak-
kifejezés. A bíró azt kérdezi: „Mit mond (minek vallja magát): 
bűnösnek vagy ártatlannak?”. Csak ez a két lehetőség van. És a 
mennyei legfelsőbb bíróságon az Ige szerint kijelenthetjük: 
„Megvallom a vért, a vérre hivatkozok!” 

Amikor a vérre hivatkozunk, nem a saját igazságunkban 
állunk meg, hanem az Ő igazságán. Jézus kiontott vérének kö-
szönhetően nem vagy bűnös! Kifizette érted az árat, nemcsak 
azért, hogy a megigazultságát megkaphasd, hanem hogy az Ő 
teljességét, az Ő egészségét, az Ő gazdagságát, az Ő jólétét is 
birtokold.  

Amikor kijelented: „Kiárasztom a vért!”, azt mondod iga-
zából: „Jézus vére által ártatlan vagyok! Nem érinthetsz en-
gem, ördög!” 

Felhívnám a figyelmedet itt valamire: Nem elég, hogy tu-
domásod van a Jézus vérében lévő erőről, hatalomról – ki is 
kell jelentened. A Máté 12,37 szerint: „Mert a te szavaid által 



leszel megigazult és felmentett, és a te beszédeid által leszel 
kárhoztatott bűnös és elítélt.” (Bővített fordítás) 

Ugyanúgy, ahogy Izrael gyermekei a bárány vérét használ-
ták az ajtóikon, nekünk is meg kell vallanunk Jézus vérét az 
életünk felett – a gyermekeinket is beleértve. Amikor kiárasz-
tod Jézus vérét, a gonosznak el kell mennie melletted! 

Fontos megértenünk, hogy ez nem egy varázsige, ami au-
tomatikusan megváltoztatja a körülményeinket. Azzal, hogy 
rendszeresen megvallod Jézus vérét, a vérszövetséget erőssé és 
szilárddá építed ki a bensődben. Ahogy elfogadod a szent vért, 
megérted a szövetségi jogaidat és tudatosítod, hogy erő van 
Jézus vérében.  

Jézus vérében van erő arra, hogy megvédjen és meggyó-
gyítson, hogy kegyeltséget és gyarapodást hozzon neked, hogy 
minden szükségedet betöltse. És arra is van a vérnek ereje, 
hogy megváltoztasson téged – a szavaidat, a cselekedeteidet és 
a körülményekre adott válaszaidat. Ezzel már tud Isten mun-
kálkodni!’ 

 
468. Védelem a gyermekeinknek (2) 

Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesí-
titek az Ő parancsait, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzásá-
ra. – Zsoltár 103,20  

‘KCM: Van az angyaloknak szerepe a családunk védelmében? 
Kellie: A Zsidó 1,14 a következőképpen szól az angyalokról: 

„Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálat-
ra azokért, akik öröklik az üdvösséget (elküldve, hogy szolgál-
janak azokért, akik az üdvösség örökösei)?” Mi vagyunk az 
üdvösség örökösei, és az angyalok azért küldettek, hogy értünk 
munkálkodjanak! Ez azt jelenti: hatalmat kaptunk arra, hogy 
megmondjuk az angyaloknak, hogy az Ige szerint mit tegyenek. 
    Bízd hát meg az angyalokat, hogy menjenek előre a szolgála-
todra! Mondd ezt: „Megbízlak benneteket, angyalok, Jézus Ne-
vében, hogy vigyázzatok ma a gyermekeimre, hogy menjetek 
előttük, hogy védelmezzétek meg őket és óvjátok meg őket 
minden bajtól!” Aztán ellenőrizd, hogy nem beszélsz-e negatí-
van, mert az megakadályozza őket abban, hogy segítsenek. A te 
angyalaid azért teremttettek, hogy engedelmeskedjenek az Igé-
nek, amint te azt hittel kimondod. (Zsolt. 103,20)’ 

 
 
 



469. Védelem a gyermekeinknek (3) 
Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád… Akkor eljövén az Úr, 
odaállott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És mon-
da Sámuel: Szólj, mert hallja a Te szolgád! – 1Sámuel 3,9-10  

‘KCM: Előfordulhat, hogy Isten figyelmeztet minket egy 
veszélyre, hogy megóvjon tőle? Ha igen, honnan ismerhetjük 
fel, hogy Ő szól hozzánk? 

Kellie: Isten mindig szól hozzánk. A Példabeszédek 1,20 
azt mondja: „A bölcsesség … kiált”. Nem hiszem, hogy valaha 
is úgy történne meg velünk valami rossz, hogy a Szent Szellem 
ne figyelmeztetne, ne szólna a szellemünkhöz előtte. 

A János 16,13 szerint: az igazság Szelleme megmutatja ne-
künk a bekövetkezendőket. Ő tudja, hogy mire készül az ellen-
ség. De meg kell tanulnunk meghallani, amit a Szent Szellem 
mond, hogy engedelmeskedni tudjunk neki. Ha jól rá van ál-
lítva a fülünk a hangjára, Ő minden esetben meg tud menteni 
minket az ördög támadásaitól. 

Tanulj meg hát figyelni a szellemedre! És ugyanilyen fon-
tos megtanítani a gyermekeidet, hogy figyeljenek és engedel-
meskedjenek a szellemüknek. 

Szívből ajánlom, hogy imádkozzatok ehhez hasonlóan: 
Uram, arra vágyom, hogy képes legyek meghallani Téged és 
azt, amit mondasz, hogy pontosan ismerjem a hangodat! 

 Isten megválaszolja ezt az imát, és egyszerű kis leckéken 
keresztül elkezd tanítani. Kezdesz majd hallani valamit ott 
bent, és azon gondolkozol: „Isten volt?” Aztán akár engedel-
meskedtél a szavának, akár figyelmen kívül hagytad, rögtön 
jön és bebizonyítja neked, hogy az Ő hangját hallottad. 

Ahogy az Ésaiás 30,21-ben áll: „És füleid meghallják a kiál-
tó szót mögötted: Ez az út, ezen járjatok!” Isten meg fog taníta-
ni, hogy meghalld, amit mond neked. 

A Példabeszédek 3,5-6 elmondja: „Bizodalmad legyen az 
Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támasz-
kodjál. Minden útjaidban ismerd el Őt, akkor Ő igazgatja a te 
útjaidat.” 

Ha arra vágysz, hogy meghalld az Úr hangját és megkéred, 
hogy tanítson megkülönböztetni az Ő hangját, akkor ezzel el-
ismered, hogy Ő többet tud nálad. És mivel te elismered Őt, Ő 
igazgatni fogja az útjaidat.’ 
 

 
 



470. Védelem a gyermekeinknek (4) 
Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és mi becsültük 
őket; avagy nem sokkal inkább alávetjük magunkat a szelle-
mek Atyjának, és élünk! – Zsidó 12,9 

‘KCM: Mit kell tenni a szülőknek ezen kívül? 
Kellie: Nekünk, szülőknek fel kell ismernünk annak a fon-

tosságát, hogy megtanuljanak azonnal engedelmeskedni. En-
nek a nevelésnek az előnyei túlnyúlnak a gyerekkoron. Ha nem 
szoknak hozzá, hogy engedelmeskedjenek neked – neked, aki 
fizikailag látható és hallható vagy –, akkor hogyan fognak Isten 
szavának engedelmeskedni, amikor szól hozzájuk, hogy tegye-
nek vagy éppen ne tegyenek meg valamit?  

Fontos megjegyezni, hogy a szülőknek való engedelmesség 
az első szintje az ellenség tervei ellen való védelemnek. A gye-
rekek különben nem tudják, hogy engedelmeskedjenek-e vagy 
sem, amikor élet-halál kérdéséről van szó. Ezért meg kell taní-
tanunk őket, hogy mindig gyorsan engedelmeskedjenek, és 
ahogy az Efézus 6,3 mondja, hosszú életűek lesznek a földön! 

KCM: Ez nagyszerűen hangzik, de hogyan vegyék rá a szü-
lők a gyerekeiket, hogy engedelmesek legyenek? 

Kellie: Először is el kell határoznod magadban, hogy az Ige 
igaz, és hogy Isten többet tud a gyerekekről, mint a világ. Hatá-
rozd el, hogy az Ő módján teszed a dolgokat! Aztán mélyedj 
bele az Igébe, hogy megtaláld, mit mond Isten a gyermekneve-
lésről. Ez megvilágosodást hoz, aminek mindenképpen hasznát 
látod, és én el is indítalak ezen az úton az alább olvasható né-
hány Igével. 

Ahogy azt már korábban mondtam: ahhoz, hogy a gyer-
mekeid hosszú életűek legyenek a földön, engedelmeskedniük 
kell a szüleiknek. (Ef. 6,1-3) Az engedelmesség nem jön auto-
matikusan. A gyerekeket tanítani kell rá, és ennek egyetlen 
módja, hogy megfegyelmezed, és amikor kell, megbünteted 
őket. A Biblia szerint: „Olyan módon neveld a gyermeket, 
ahogy majd járnia kell, és még ha vén lesz, sem fog eltávozni 
attól” (Péld. 22,6 angolból fordítva). A Strong’s Concordance a 
nevelést így definiálja: elkezd, megveti az alapját valaminek, 
bevezet vagy fegyelmez. 

A világ szerint, ha megfegyelmezed, megbünteted a gyere-
kedet, ellened fordul és meggyűlöl téged. Valójában azonban 
éppen az ellenkezője az igaz. 

Az Igében Isten kijelölte a tökéletes rendszert a gyerekek 
fegyelmezésére. Érdekes, hogy egyáltalán nem említi a szabad-



idő korlátozását (kimenők, stb), hanem arra utasítja a szülő-
ket, hogy használják a vesszőt a gyerekeik megfenyítésére – 
igen, ez fenekelés – ez az egyetlen módja a fegyelmezésnek, de 
erre a világ azt mondja, hogy ne tegyük! (Péld. 22,15. 23,13) De 
Isten így szól: „Aki megtartóztatja az ő (fegyelmező) vesszejét, 
gyűlöli az ő fiát, aki pedig szereti azt, gondosan fegyelmezi és 
korán megbünteti” (Péld. 13,24 Bővített fordítás). Lásd még: 
Péld. 19,18. 22,15. 23,13. 29,15. 29,17. 

Megdöbbent engem, hogy sok hívő a világgal ért egyet a fe-
gyelmezést illetően. Nem meglepő azonban, hogy ezek a ke-
resztények ugyanazt aratják le, amit a világ – engedetlenséget, 
tiszteletlenséget és ellenszegülést, lázadást. 

Nem találtam egyetlen bibliai igazságot sem, ami már ér-
vényét vesztette volna, és ez Istennek a szülői fegyelmezésre 
vonatkozó utasításaira is igaz. Fontos, hogy megtanuljuk he-
lyesen és következetesen fegyelmezni gyermekünket az Isten 
szerinti módon. 

Egyesek azt mondják: „Imádkozom, hogy a gyermekeim 
legyenek engedelmesek és ne térjenek el az Igétől – nekem 
nem kell elfenekelnem őket.” 

Nem táplálhatsz hitet olyasvalamivel kapcsolatban, ami 
nincs az Igében. Az Ő utasításainak kell engedelmeskedned, 
csak akkor lehetsz hitben Isten előtt a vágyott eredményekkel 
kapcsolatban – engedelmes, tisztelettudó, vidám gyerekek, 
akik állandó védelem alatt állnak minden bajjal szemben!’ 
 

471. Védelem a gyermekeinknek (5) 
Aki a Felségesnek (Elion) rejtekében lakozik, a Mindenható-
nak (Shaddai) árnyékában nyugszik az… Tollaival fedez be 
téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az Ő 
hűsége. – Zsoltár 91,1-4 

A védelem imája a család felett – ‘Atyám, köszönöm a 
szövetség ígéreteit a védelemre! Most a Veled való szövetsé-
gemhez fordulok és kiárasztom Jézus vérét a házastársam, a 
gyermekeim és magam felett. 

Angyalok, megbízlak benneteket, hogy vigyázzatok a csalá-
domra, hogy védelmezzetek minket, mert Jézus nyomdokaiban 
járunk. Menjetek előttünk, mögöttünk, mellettünk és minden-
hol körülöttünk. Tartsátok távol tőlünk (….. mindenki név sze-
rint felsorolva) a balszerencsés, gonosz helyzeteket, bajokat! 

Semmi rossz nem éri a családomat, Jézus nevében! Egy el-
lenük készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden hazug 



nyelvet, ami ellenünk jön, kárhoztatok, mert mint az Úr szol-
gájának ez az örökségem. 

Köszönöm Neked, Atyám, hogy nagy az én gyermekeim bé-
kessége. Az ő igazságuk Tőled van. Nem a saját igazságukban 
járnak, hanem a Te igazságodban, Jézus vére által. Köszönöm 
ezt Neked, Uram. Nem térnek le az életük útjáról, nem csúsz-
nak meg egy lépésüknél sem (Zsolt. 37,31), mert a Te Szent 
Szellemed vezeti őket minden lépésükben. 

Atyám, a Te Igéd azt mondja, hogy mi, a Te nyájad, ismer-
jük a Te hangodat. Azt írja, hogy megmutatod nekünk a bekö-
vetkezendőket. Azt mondja, hogy a Te Szellemed hangja szól 
hozzánk: ez az út, ezen járjatok! Megállok ezeken az ígérete-
ken, Uram, és kérlek, taníts minket, hogy meghalljuk a han-
godat. Segíts, hogy felismerjük, amikor Te szólsz hozzánk, és 
engedelmeskedni fogunk. 

Most a Szentek Szentjében állok Előtted, és megnyitom a 
szellememet, hogy elvegyem a bölcsességet, amit adsz nekem. 
Figyelek Rád, hogy halljak Tőled és hogy elfogadjam az utasítá-
saidat. A Bárány vére által belépek a Mindenható rejtekébe, és 
elhatározom, hogy a Te jelenlétedben élem az életemet. 

Köszönöm Neked, hogy hű vagy az Igédhez. Atyám, köszö-
nöm, hogy amit Te mondasz, az egészen bizonyos. Ha azt mon-
dod, megszabadítasz minket, bízhatunk a Te ígéretedben. Ezért 
most elfogadom a Te természetfeletti védelmedet és szabadítá-
sodat a családom számára, Jézus Nevében! Ámen.’ 

 
472. A kamaszokról — szülőknek (1) 

Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok 
az ördögnek minden ravaszságával szemben. – Efézus 6,11 

Kellie Copeland és Jeremy Pearsons egy újabb tanítása a 
BVOV magazinból. 

‘Jeremy: Mint fiatalok pásztora, tudom, hogy milyen nagy 
szükség van arra, hogy a szülők elbeszélgessenek a gyerekeik-
kel. Nagyon sok minden van, amit a gyülekezet nem tud meg-
tenni – nem tudod a szülők helyett meghozni a döntést, és én 
sem tudok helyettük dönteni. Ha meg tudnánk tenni, meg is 
tennénk. Ha le tudnánk csavarni a fejük tetejét, mint egy üveg-
nek, és bele tudnánk tölteni ezt a sok információt, már régen 
megtettük volna.  

De gondold csak el: ha még Isten sem tudja helyettük meg-
hozni a döntéseket, kik vagyunk mi Őhozzá képest? Nekik kell 
megtenniük. Ezért nekem, mint ifjúsági pásztornak szükségem 



van arra, hogy összetartsunk, és a szülők győzzék le azt a kelle-
metlen érzést, ami azzal jár, hogy leülnek és elbeszélgetnek a 
gyerekkel, például a szexualitásról — azt hiszem, akadna más 
olyan, amit szívesebben megtennél, mint ezt. De túl kell jutni 
rajta, és egy csapatként kell működnünk, mert azon munkálko-
dunk, hogy felkészítsük ezeket a fiatalokat, mert egy igazi nagy 
csata vár rájuk, és az oldalukon jó fegyverzetnek kell lennie. 
Nem akarom őket „szellemi fegyverek” nélkül kiengedni, nem 
akarom őket úgy elengedni, hogy nincsenek felkészülve.  

Hiszem, hogy a szülőknek és a családnak a gyülekezettel 
együtt, Istennel együtt, nagy a felelőssége abban, amit Ő ren-
delt nekünk a családra nézve. Ebben kell együtt munkálkod-
nunk. Építsük fel ezeknek a srácoknak az önbizalmát, hogy 
tudják és értsék: van egy család, ahol szeretik őket, és akik-
re számíthatnak. Ugye, te is ezt akarod?  

Azt akarod, hogy a gyerekeid tudják, hogy mehetnek hoz-
zád bármikor a problémáikkal, akár az éjszaka közepén is? 
Tudni, hogy nem máshova mennek, nem máshol keresik a 
vigasztalást, ott, ahol nem kellene. Tudom, hogy egy jó szülő 
erre vágyik, és ezt akarja egy ifjúsági pásztor is. Én tudom, 
hogy az édesapám, mint a gyülekezet vezető pásztora szintén 
azt akarja, hogy a gyülekezeti családokban meglegyen a tinéd-
zserek mögött ez a szilárd, támogató, védelmező háttér.’  

 
473. A kamaszokról — szülőknek (2) 

De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, 
hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. – Zsidó 10,39 

‘Kellie: Egyedül mi, szülők dönthetünk úgy, hogy feladjuk 
a tekintélyünket a gyerekeink életében. Ők nem tudják azt el-
venni tőlünk. Bármilyen durván viselkednek is, nem tudják 
eltüntetni a hangunkat, a véleményünket az életükből. Mi 
dönthetünk a hallgatás mellett. És gyakran megtesszük ezt 
önvédelemből, de az isteni fajta szeretet nem a szerint műkö-
dik, hogy milyen hatást vált ki. Az apai vagy anyai szeretet 
talán igen, de az ilyen nem isteni fajta szeretet.  

„Minden tőlem telhetőt megteszek, de egyszerűen nem fi-
gyelnek rám.” – mondhatod. Ez nem Isten szeretete. Mi Isten 
szeretetében működünk, ami a bensőnkben van, hogy szeres-
sük a gyerekeinket. „Tudod, viselkedhetsz olyan rondán, ahogy 
csak akarsz, én szeretlek, és meg fogom mondani neked, hogy 
mi micsoda.” – felelheted. Megteheted ezt szeretetben.  



Kaphatsz ehhez bölcsességet az Úrtól, Ő meg fogja monda-
ni, hogyan tudsz hatékony lenni. De én rájöttem a saját csalá-
domban, hogy ha kitartasz a szavad, a véleményed mellett, a 
gyerekek válaszolni fognak rá. Továbbra is tisztelni és szeretni 
fognak, és válaszolni fognak, ha te megteszed a magadét. Hi-
szem, hogy az Úr elveti a magot ebből az üzenetből, de neked 
kell majd támogatnod, erősítened.  

Amikor bejönnek, amikor kimennek, amikor felkelnek, 
amikor lefekszenek, szolgálsz feléjük így – és ez fogja igazából 
elplántálni, öntözni a magot, és gyümölcsöt fog hozni az éle-
tetekben. Lehet, hogy a tinik számára nem léteznek jó szülők, 
de ha kamasz gyerekeid vannak, és azt akarod, hogy ez mű-
ködjön a családodban, akkor te leszel a legnagyobb segítség 
abban, hogy ez így is legyen. És tudod, ha beszélsz azzal a 
kamasszal, és ő mégis úgy dönt, hogy szeretne randevúkra 
járni, szeretné azt a barátot vagy barátnőt, akkor sem volt hiá-
bavaló, mert elvetetted bennük a magot.  

Ha a dolgok rossz irányba mennek is, nem maradnak vá-
lasz nélkül arra vonatkozóan, hogy miért olyan boldogtalanok, 
miért van magukkal szemben a rossz érzésük, miért van az, 
hogy belenéznek a tükörbe és utálják magukat. Tudni fogják a 
választ, mert már elvetetted bennük. Ezért, még ha amellett 
döntenek is, hogy járni fognak valakivel, bennük van az Ige, 
ami mindenek közepette is szól hozzájuk, és végül segíti őket, 
hogy helyes döntéseket hozzanak. Ez nagyon fontos. Bátorítani 
szeretnélek: ne add fel!’ 

 
474. A kamaszokról — szülőknek (3) 

Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a 
hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. – 
Jakab 1,19 

‘Jeremy: Fontos! Valószínűleg nem vonatkozik minden 
szülőre, de ne félj a kamasz gyerekeidtől! Ne ijesszenek meg 
benneteket! Ti nagyobbak vagytok náluk, és ha mégsem, akkor 
is idősebbek vagytok. Azt akarom, hogy a szülők erősnek 
érezzék magukat, érezzék, hogy képesek rá, és hogy ezt tudják. 
Hiszen ti teremtitek meg azt a légkört, hogy ebben a házban 
nincs megalkuvás. Nem adjuk alább annál, amit hiszünk.  

Ha meghúzzuk a határvonalat, akkor az nemcsak azt je-
lenti, hogy megmondjuk, hogy ez a szabály, hanem be is kell 
tartani. Segíteni kell ezeket a srácokat felnőni. Ne félj a kamasz 
gyerekeidtől! Még ha úgy tűnik is, hogy nem akarják meghall-



gatni amit mondani akarsz, van bennük mélyen egy hely, ami 
arra vágyik, hogy hallja tőled amit mondani szeretnél. Ezt biz-
ton állíthatom. 

Kellie: Az Ige azt mondja, hogy a ház bölcsességben építte-
tik fel, egy otthon, egy biztonságos, védett élet, egy csodálatos 
élet bölcsességben épül fel. És az Úr azt mondta Jakab levelé-
ben, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, és Ő 
megadja. Azt mondta az Úr, hogy gyorsak legyünk a hallásra, 
késedelmesek a szólásra és a haragra. Ez egy nagyon fontos Ige 
a kamasz–szülő kapcsolatban. Ne válaszolj hirtelen! A gyere-
ked tesz valamit, mond valamit, és te „visszaszólsz” neki harag-
ból vagy ingerültségből? Állj meg, legyen önuralmad, állj meg 
és halld meg a bölcsességet az Úrtól! Kérj Tőle! És azután így 
válaszolj, ne testből! És Ő vezetni fog.  

Nekem olyan sokszor segített, hogy megmondta, mit kell 
tennem. A ti oldalatokról (most a három jelenlévő 17/18 év kö-
rüli lányhoz szól, az egyik a sajátja, a másik kettő testvérpár): ti 
örültök annak, hogy az Úr szülőket adott az életetekbe, hogy 
megmondják, mit kell tennetek, és mit nem tehettek? Megfo-
gadtátok ezeket és az visszaköszönt később?  

Rachel (Kellie lánya): Megtanítottad nekem, hogyan tart-
sam tiszteletben, amit mondasz. Nem szükségszerűen értettem 
egyet veled, de engedelmeskedtem. És ahogy megtettem, kezd-
tem látni benne a bölcsességet én magam is. Amit megismer-
tem a tanításodból, én magam is megértettem.’ 

  
475. A kamaszokról — szülőknek (4) 

Fenyítsd meg a te fiadat [gyermekedet], mert még van re-
mény felőle; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod. 
– Példabeszédek 19,18 

 ‘Kellie: Néha olyat is mondtam, hogy ez és ez nem hozzád 
való barát. És nyelned kellett egy nagyot és azt mondani: Igen, 
anya, én nem akarom elveszíteni ezt a barátomat, de… Mint 
szülőknek lehet bölcsességünk ilyen dolgokban, nem mindig, 
de én az Úr vezetésére tettem ezt. Emlékszem, amikor Lindsay, 
aki most húsz éves, azt mondta: „Srácok, ha a szüleitek mon-
danak valamit, mindig meg kell tennetek, mert igazuk van!” És 
milyen áldás, ha eljutsz arra a pontra, hogy ezt tudod.  

Kedves szülők, bátorítani szeretnélek titeket, Istent felkent 
benneteket, hogy segítsétek a gyerekeiteket, hogy átsegítsétek 
a kamaszokat ezen az időszakon, ebben az életben és ebben a 
világban. Légy része a gyerekek életének! Érdekeljen, hogy mi-



vel töltik az idejüket, ne légy annyira lekötve és elfoglalva a sa-
ját feladataiddal. Figyelj arra, mi zajlik az életükben, menj el 
például a meccseikre. És a család együtt üljön le étkezni, mert 
az a kapcsolatot építi.  

Ha hagysz egy űrt a gyerekedben, az érzelmei terén visszaüt. 
Mindenkinek van egy érzelmi tankja, aminek feltöltve kell len-
nie. Egy szeretettank, aminek töltve kell lennie. És a szülők fela-
data, hogy ezt feltöltsék, hogy megértessék velük, kik ők, hogy 
megértessék velük, milyen csodálatosak, tehetségesek. Ha mi 
megtesszük ezt, nem fognak mást keresni, hogy feltöltse őket. Ha 
te nem teszed meg, a barátaikhoz, barátnőikhez fognak fordulni.  

Te vagy abban a helyzetben, hogy megmutasd nekik az Urat, 
hogy Hozzá vezesd őket, az Ő jelenlétébe, és hogy megértesd ve-
lük, hogy Ő is úgy gondolja, hogy nagyszerűek. Ha tőled nem 
kapják ezt meg, hogy csodálatosnak tartod őket, ha csak negatí-
vat kapnak, hogy szomorú vagy miattuk ezért és azért, akkor azt 
sem fogják látni, hogy az Úr elismeri, elfogadja őket. Ezért kérj 
bölcsességet az Úrtól. Meg tudod tenni, hiszen keneted van 
erre, s te lehetsz a legjobb szülő a világon!’ 
 

476. Az istenfélelem haszna (1) 
Bár a testünk edzésének is van valami haszna, az istenfélelem 
gyakorlása sokkal hasznosabb, mert mind a jelenlegi, mind a 
jövendő örök életben áldásokat eredményez. – 1Timótheus 
4,8 (Egyszerű fordítás) 

Kenneth E. Hagin tiszteletes tollából származó öt részlet az 
iskoláskorú fiataloknak szól megszívlelendő dolgokat.  

‘Az istenfélelem, más néven kegyesség, minden területen 
biztosítja az előmenetelt! A kegyesség kifizetődik! Hasznos! 
Biztosítja a védelmet, és ez biztosítani fogja az előmenetelt is. 
Amikor az előmenetelről beszélek, nem feltétlenül a világ sze-
rinti előmenetelről beszélek. Mégis másrészről, előmeneteled 
vagyis gyarapodásod nyilvánvaló lesz mindenki előtt. (1Tim. 
4,15) A „mindenki”: mindenkit jelent a világban, és mindenkit 
az egyházban is. Mindenki mindenkit jelent! A kegyesség biz-
tosítja az előrehaladást.  

Sajnos, Isten sok embert nem tudott előléptetni. Meg akar-
ta áldani és előléptetni őket. Azt akarta, hogy fejlődjenek és nö-
vekedjenek. Azt akarta, hogy az előrehaladásuk, beleértve az 
anyagi bővölködést, a boldogságot, az egészséget és a jó tanu-
lást is, nyilvánvaló legyen mindenki előtt. 



Ők maguk viszont nem foglalkoztak ezzel. Túlságosan lus-
ták és hanyagok voltak. Sokuknak pamutfonal volt a gerincosz-
lopa helyén. Nekünk olyan emberekre van szükségünk, külö-
nösen fiatal emberekre, akiknek feszítővasból — acélrúdból — 
van a gerincoszlopuk. Olyan fiatalokra van szükségünk, akik 
azt fogják mondani: „Én meg fogom állni a helyemet, nem 
számít, mibe kerül.” 

Bizonyára az én felnövekedésem sem volt tökéletes. Én 
semmit se tudtam a megszentelődésről; sohasem hallottam ezt 
a szót. Megszülettem és felnevelkedtem egy olyan felekezetben, 
amelyik azt tanította: az ember nem tehet mást, mint hogy 
vétkezik — az ember kénytelen minden nap bűnt elkövetni. 
Újjászülettem McKinney városában, Texasban. De természet-
feletti gyógyulásom után visszamentem ugyanabba a gyüleke-
zetbe, amelyikbe jártam, mert nem volt teljesevangéliumi (bib-
liahű) gyülekezet a mi városunkban. Nagyon furcsának tűntem 
minden ember számára a gyülekezetemben, mert én az újjá-
születésem után megváltoztam.’ 
 

477. Az istenfélelem haszna (2) 
Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hí-
vőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, szellemben, 
hitben, tisztaságban. Ezekre legyen gondod, ezeknek szenteld 
magad, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenki 
előtt. – 1Timótheus 4,12. 15. 

‘Figyeld meg, Pál azt mondta Timótheusnak: „...légy példa 
a hívőknek a beszédben, a magaviseletben...” (1Tim. 4.12) Más 
szavakkal, mutass példát azzal, ahogy viselkedsz. Vagy mutass 
példát életviteleddel!  

A kegyesség a helyes, félve tisztelő és engedelmes magatar-
tást jelent Istennel szemben, más szóval: Istennek élünk, szol-
gáljuk Őt teljes szívvel. (1Tim. 4.7-8. 15) 

Tinédzserként, beszéltem különböző csoportokkal más 
gyülekezetekből, különösen fiatalokkal. A fiatalok pedig mind 
azt mondták: „Kenneth, mitől vagy te annyira más, mint mi? 
Te nem jársz el a táncos összejövetelekre.”  

Igen, ők még a gyülekezetben is szoktak világi táncos ösz-
szejöveteleket tartani! Én nem jártam el ezekre, mert én nem 
hiszek ezekben. Akkor sem hittem és most sem hiszek. Én nem 
hiszek semmi ilyen táncos összejövetelben, különösen nem a 
gyülekezetben. Igaz, a Szent Szellem néha rám száll, és akkor 



elkezdek táncolni a Szellemben. Ez azonban teljesen más. Én 
az ilyenféle táncban hiszek.  

Azok a fiatalok azt mondták: „Te nem jársz el velünk a 
táncos összejövetelekre, nem dohányzol.” A tinédzserek, sőt 
még a náluk kisebbek is, azt hiszik, hogy ettől felnőttnek fog-
nak látszani. 

Tizenöt éves voltam, mikor üdvösségre jutottam. Körülbe-
lül tizenhárom évesen, néha – ha más dohányzott –, én is rá-
gyújtottam. Alig tudtam beszívni a füstöt, aztán csak kifújtam. 
Az első dolog, amit megígértem Istennek, amikor újjászü-
lettem szellemben, az volt, hogy soha nem fogok elszívni egy 
szál cigarettát se.  

Valahogy a szellemem egyszerűen csak tudott olyan dolgo-
kat, amiket a fejem nem tudott, és én tudtam, hogy a dohány-
zás nem helyes. Így megígértem Istennek, hogy soha nem fo-
gok elszívni egyetlen szál cigarettát se. És soha nem is tettem.  

Még moziba se jártam abban az időben. Most már úgy tű-
nik nekem, hogy csak az akkori filmek között vannak elfogad-
hatóak! A mai filmek legtöbbje tele van szeméttel! Vigyáznod 
kell arra, hogy jó példát mutass ezen a téren is. Mutass példát 
életviteleddel, vagyis magaviseleteddel.’ 
 

478. Az istenfélelem haszna (3) 
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek el-
múltak, ímé, újjá lett minden. – 2Korinthus 5,17 

‘Azok a fiatalemberek, akik feltették nekem ezeket a kérdé-
seket, mindnyájan valamelyik felekezethez tartoztak. Azt mond-
ták: „Kenneth, te nem iszol?” Ők tartottak gyülekezeti és vasár-
nap iskolai bálokat is, és táncoltak, ittak, dohányoztak, károm-
kodtak, és egymással szerelmeskedtek.  

 — Te nem teszel semmi ilyesmit — mondták nekem. 
 — Mitől vagy te ennyire más? 
 — Én egy új teremtés vagyok, mert üdvözültem, újjászü-

lettem Krisztusban! Az ember valódi lénye a szelleme, van lel-
ke (értelem, érzelem, akarat) és testben él. Nemcsak testben 
születünk meg a szüleinktől, hanem Isten Szellemétől is újjá 
kell születnie a szellemünknek. Jézus elfogadásával új teremt-
ménnyé válunk. 

 — Egy új micsoda? — szokták kérdezni, ez pedig alkalmat 
adott nekem arra, hogy beszéljek nekik az Úrról. Látod, ők nyi-
tották meg az ajtót. Én nem kezdtem el mindenhol csak úgy 
magamtól szónokolni. Ha azonban megnyitották az ajtót, én 



készen álltam. Te se próbálkozz azzal, hogy állandóan ráeről-
tess valamit valakire. Ha azonban ők tesznek fel kérdéseket és 
kinyitják az ajtót, légy készen arra, hogy megválaszolj nekik. 

Kérlek, most nagyon figyelj. Még mindig az előmenetelről 
beszélek — a minden területen való gyarapodásról, beleértve a 
pénzügyeket is. Elmesélek neked egy titkot, amit évekkel eze-
lőtt tanultam baptista fiúként. 

Miután újjászületett a szellemem Isten Szellemétől, beteg-
ségem miatt egy teljes évet kimaradtam az iskolából. Mire ágy-
hoz kötött beteg lettem, magántanulóként már két évet elvé-
geztem a középiskolából, de épphogy csak sikerült átmennem; 
C mínuszt kaptam két tárgyból. Az én időmben pedig, ha valaki 
megbukott egy tárgyból a középiskola második osztályában, 
újra meg kellett ismételnie az egész évet, nemcsak azt az egy 
tárgyat. 

Nos, két tárgy volt, az angol és a matematika, amiből C 
mínuszt kaptam. Akkoriban A, B, C vagy D osztályzatot adtak 
nekünk. A D bukást jelentett, a C mínusz pedig azt jelentette, 
hogy épphogy csak átmentél. A tanárok úgy az angolórán, 
mind a matematika órán azt mondták nekem: „Te valójában D 
osztályzatot kaptál, de mivel csak két pont hiányzott a C mí-
nuszhoz, így mégis sikerült átmenned.” Egyikük sem tudott a 
másik tanár véleményéről, de mindketten körülbelül ugyanazt 
mondták: „Arra gondoltam, hogy esetleg egy vagy két ponttal 
tévedtem valamelyik dolgozat osztályozásánál a tanév során, 
így mégiscsak megadtam neked a C mínuszt.” 
 

479. Az istenfélelem haszna (4) 
És adott az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, min-
den írásban való értelmet és bölcsességet; Dániel pedig értett 
mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. – Dániel 1,17 

‘Az örök élet, az üdvösség abban a pillanatban a miénk, 
amint személyesen elfogadjuk Krisztust Megváltónknak, és 
megvalljuk Őt életünk Urának. Miután újjászülettem szellem-
ben, természetesen elkezdtem olvasni a Bibliát, amely ekkor 
kezdett érthetővé válni a számomra. Mivel egész életemben 
jártam a vasárnapi Biblia iskolába, néhány dolog, amit olvas-
tam, felfrissítette a memóriámat, mert eszembe jutottak azok a 
történetek, amiket fiatal fiúként hallottam. 

Gyalog szoktam menni reggelente az iskolába. A gazdasági 
válság napjait éltük és nem volt nagy forgalom, olykor mind az 
utca közepén gyalogoltunk. Mialatt mindenki beszélgetett és 



nevetgélt, én az Úrral szoktam „társalogni”. Tudod, beszélhetsz 
az Úrral hangosan, de szólhatsz Hozzá a bensődben, gondolat-
ban is, és Ő azt is meghallja. 

Így hát minden reggel az iskolába menet emlékeztettem az 
Urat és magamat az Ő Igéjére, megtettem az én hitmegval-
lásaimat. Nem tudtam, hogy ezt teszem, de végeredményben 
ezt tettem. Emlékeztettem Istent a Dániel könyvében Dánielre 
és a három zsidó fiúra, akik Babilonban jártak iskolába. Ők az 
Úrnak tetsző életet éltek, mert megtartották Isten akkori elvá-
rását, ezzel megtették a reájuk eső részt, s Ő hatalmasan meg-
áldotta őket. Ne feledjétek: Isten mindig megteszi a maga ré-
szét. Te vajon megteszed-e a magad részét? 

Nos, amikor befejezték az iskolát, az Írás szerint „minden 
bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudako-
zódék, tízszerte okosabbaknak találá őket mindazoknál, akik 
egész országában valának.” (Dán. 1.20) 

Isten előléptette őket. És én emlékeztetni szoktam az Urat 
erre az Igére. Azt mondtam ilyenkor: 

— Te engem is megáldhatsz így. Én meg fogom tenni az 
énrám eső részt, ne érts félre. Nem fogom elmulasztani a köte-
lességemet. Nem fogok hiányozni az iskolából. És nem hiá-
nyoztam egy napot sem, nem hagytam ki egy órát sem. 

— Uram, én nem fogom elvesztegetni az időmet — folytattam. 
Volt egy tanulási időszakunk a tanulószobában. Én minden 

egyes órát tanulással töltöttem itt. 
És soha egy könyvet se vittem haza, hogy otthon tanuljak a 

középiskola következő két éve során. Csakis az iskolában tanul-
tam, és a bizonyítványomba minden tárgyból A osztályzatot 
kaptam. Én lettem az osztály legjobb tanulója.’ 

 
480. Az istenfélelem haszna (5) 

Ne tolvajkodjanak, hanem mindenben hűséget tanúsítsanak, 
hogy a mi megtartó Istenünknek tanítását ékesítsék minden-
ben. – Titus 2,10 

‘Isten megjutalmazza a hűségességet. Te is megteheted 
ugyanazt. Ha hiszel Istennek, és megteszed a magad részét az-
zal, hogy engedelmeskedsz az Ő Igéjének, elvárásának, akkor 
téged is elő fog léptetni. Ez azt jelenti, hogy Isten fog előre-
vinni téged. 

Ha te Istennek élsz, Ő elő fog léptetni téged. Ő a te oldala-
don áll. Nem ellened van. Ha azonban csak elvesztegeted az 
idődet, ez nem fog működni. Ha én csak ellógtam volna az időt 



az iskolában, papírdarabokat dobálva egész nap és átaludva a 
tanulószobás időszakot, akkor otthon kellett volna tanulnom. 
Ha pedig otthon se tanultam volna, akkor megbuktam volna. 
Emlékszem, idegen nyelvből egyszer kaptam egy A mínuszt.  

A tanár meg azt mondta nekem az egész osztály előtt: 
„Kenneth, valójában úgy gondolom, A jegyet kellett volna 
adnom neked, mert az osztályban senki másnak nem sikerült 
C-nél jobbat kapnia. Te annyival jobb voltál a többieknél, hogy 
azt gondoltam: Annyival mégsem lehet jobb a többieknél, ezért 
adok neki egy A mínuszt. De lehet, hogy tévedtem.” — mondta 
ő. „Valószínűleg A osztályzatot kellett volna adnom neked. És 
ezt meg akartam mondani az egész osztály előtt.”  

Tudod, ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy mennyire 
lehagytam mindenkit az osztályban, pedig otthon semmit nem 
tanultam. Egy dolgozatomat sem írtam otthon. Soha egy köny-
vet nem vittem magammal haza. Viszont elfoglaltam magamat 
az iskolában, és hittem Istennek. Te is elfoglalhatod magadat 
és Isten elő fog léptetni téged. De ha csak elvesztegeted az idő-
det, és nem Istent teszed az első helyre, bajba jutsz.  

Figyeld meg újra a szövegünket, ami azt mondja, hogy a 
kegyesség, vagyis az Istennek szánt élet, hasznos. Ez igaz 
pénzügyi vonatkozásban, de igaz minden más területen is. 
Kifizetődő Istennek élni. Emlékszel, Jézus azt mondta: „Ha-
nem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; 
és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát. 6.33)  

Figyeld, Ő azt mondta: „... ezek mind megadatnak nék-
tek”, nem pedig elvétetnek tőletek! Helyezd Istent az első hely-
re az életedben, hogy áldott lehess minden lépésedben, és ter-
mészetesen a tanulmányaidban is.’ 
 

481. Az újjászületés elkerülhetetlen 
És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott embe-
rek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk meg-
tartatnunk. – Apostolok Cselekedetei 4,12 

Ahogy a gyerekek növekednek, elérik a számon kérhetőség 
korát, azt a kort (az iskolás kor első éveit), amikor már meg 
tudják különböztetni a jót a rossztól. Akik mentálisan sérültek, 
azok számára ez a kor soha nem jön el, mivel nem lesznek 
képesek a különbségtételre. Amikor az ifjak eljutnak a jó és a 
rossz megkülönböztetésének a képességére, akkor válik szük-
ségessé, hogy a szellemükben újjászülessenek.   



Az Újszövetségben a legfontosabb keresztség a Jézus Krisz-
tus nevére való megkeresztelkedés (Csel. 19,5). Az üdvösség biz-
tosítja az újjászületést és az igaz kapcsolatot Istennel. Mert Jé-
zus szent vérének tisztító ereje által megigazulunk – válunk 
igazzá Isten előtt. 

Ahogy szüleinknek köszönhetően megszületünk testben, 
ugyanúgy a szellemünknek is meg kell születnie Isten Szelle-
métől. Az Ő kifejezett akarata az, hogy minden ember üdvözül-
jön! (1Tim. 2,4) Jézus nyomatékot helyez a szellemi újjászüle-
tés fontosságára: „Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony 
mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja 
az Isten országát. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szük-
ség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,3. 7.) 

Nem kell sok évet élned ahhoz, hogy felfedezz a szíved mé-
lyén egy bizonyos ürességet, egy hiányt, vákuumot, amit ennek 
a világnak a dolgai soha nem képesek betölteni. Sem a pénz, 
sem a szex, vagy az utazás, a hírnév, a drogok, címek és ran-
gok, a javak vagy más emberi dolgok nem képesek betölteni ezt 
az űrt. Ez a bizonyos üresség egyedül a Világmindenség Te-
remtője számára van fenntartva. Magának Istennek, hogy sze-
mélyesen benned lakjon. 

Jézus szeret téged! A végtelen szeretetét az mutatja meg, 
hogy Ő helyetted és érted felvállalta a kereszthalált, hogy te 
megváltást nyerj, és általa szabad lehess. Ha szeretnéd befo-
gadni Őt az életedbe, akkor őszintén és hangosan mondd el az 
üdvösség imáját és akkor biztos lehetsz abban, hogy Jézus 
beköltözött a szívedbe. Örök életet, megváltást nyertél, üdvö-
zültél a mennyei Atya kegyelméből, hit által, és a mennybe 
fogsz jutni. Jézus új életformát kínál, tanításai által új életet, új 
reményt, új életcélt kapsz. Ő gondoskodni akar rólad, és az éle-
ted része szeretne lenni, hogy teljes életet élhess. 

 
482. A keresztségekről 

Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek 
meg [merüljetek alá] mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevé-
ben a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem aján-
dékát. — Apostolok Cselekedetei 2,38  

Szükséges szót ejteni a keresztségekről, hiszen a húsvéti 
feltámadás hozta el az emberiség számára az üdvösség lehető-
ségét, a szellemi újjászületést, míg a pünkösdi csoda Isten Szel-
lemének a befogadását. A keresztség legfőbb áldása az, hogy a 
megkeresztelt Isten tulajdona és védettje lesz. Valakinek a ne-



vére megkeresztelkedni annyit jelent, mint hozzá csatlakozni, 
hozzá tartozni. Aki Jézus nevére keresztelkedik meg, az Isten-
nek szenteli magát és kezd elfordulni a világi élettől.  

Péter apostol az első Pünkösd napján két új keresztségről 
prédikált: az egyik a Jézus nevére való megkeresztelkedés, a 
másik a Szent Szellem keresztség. Mindkettő Isten ingyenes 
ajándéka. Sok évvel az első Pünkösd után az efézusi tanítvá-
nyok még nem ismerték az újszövetségi keresztségeket, csak az 
ószövetség szerinti bemerítkezést. Miután Pál tanított a ke-
resztségekről, megértést kaptak a szívükben az igazságról, és 
megkeresztelkedtek Jézus nevére, majd kézrátétel által betölte-
keztek a Szent Szellemmel. (Csel. 19,1-6)  

Miért szükséges megkeresztelkedni? Azért, hogy Isten ke-
gyelméből a megváltottak táborába tartozhassunk, elnyerve az 
örök életet biztosító üdvösséget, és ezzel együtt Isten gazdag 
áldásait, a hívőket törvényesen megillető jogokat és kiváltságo-
kat. Jézus igen határozottan mondja: „Aki hiszen és megke-
resztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik”. (Márk 
16,16) Minden ember szabad akaratot kapott, hogy átváltson a 
mennybe vezető ösvényre vagy a pokolba vezető úton maradjon.  

Isten mindenki számára felkínálja az üdvösség lehetőségét. 
A döntés, a választás és az azzal járó felelősség az emberé. Isten 
tiszteletben tartja teremtménye szabad akaratát, ezért senkit 
sem kényszerít arra, hogy a Krisztust befogadja a szívébe, de a 
megváltottak osztályrésze, az örök élet csak azokat illeti meg, 
akik még itt, a földi életükben Jézus mellett döntenek. Az aláb-
biakban áttekintjük a Bibliában található keresztségeket, mert 
akkor leszünk áldottak, ha Isten Igéjének világosságában járunk.  

 
483. Gyermekbemutatás 

Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai a Mózes tör-
vénye szerint, felvitték Őt [Jézust] Jeruzsálembe, hogy bemu-
tassák az Úrnak. – Lukács 2,22 

Életbevágóan fontos tudni, hogy a gyermekkeresztség nem 
ad üdvösséget! Teljesevangéliumi körökben a kis gyermekeket 
felajánlják az Úrnak, és a pásztor imádkozik értük. (Luk. 2,22) 
Hálát ad Istennek a gyermekért és a kezét rátéve megvallja fe-
lette és a szülei felett az Ige és Isten kegyelme alapján a szent 
oltalmat, az áldások teljességét, a bölcsességet és a Szent Szel-
lem vezetését. Az oldás-kötés hatalmával megtöri a gonosz 
minden erejét felettük és kiküldi az angyalokat, töltsék be a fel-



adatukat, hogy a gyermek zavartalan békében növekedhessék 
fel. Ez a célja a gyermekkeresztségnek.  

A Biblia tanítása szerint a gyermekek mind élő szellemmel 
születnek meg, ezért az Úr Jézushoz tartoznak. (Róm. 7,9) Így 
azok, akik nagyon fiatalon távoznak el a földi létből, mind haza-
költöznek az Úrhoz. Mindezek mellett meg kell említeni, hogy a 
számon kérhetőség korán túl az ember szellemi értelemben 
mindaddig halott, amíg nem születik újjá. Amikor a gyerekek 
képessé válnak különbséget tenni a jó és a rossz között (kivéve a 
fogyatékkal élőket), akkor válik szükségessé, hogy a szellemük-
ben újjászülessenek.  

Jézus megváltói munkájának köszönhetően az újszövetség-
ben eleget teszünk az Igének, ha a család eljön a gyülekezetbe, 
és bemutatja az Úrnak a gyermeket, s ott imádkoznak érte: 

Uram, eléd jövünk ezzel a csöppséggel! Felajánljuk Ne-
ked, és Eléd helyezzük őt, hogy Isten országa az övé lehessen. 
Teljesedjenek be rajta a Te Igéid: Dicsőség Istennek a kis 
……… (nevű) gyermekért, aki az Úr drága jutalma. Mennyei 
Atyám, Jézus nevében a kezünket a gyermekre tesszük, és 
megvalljuk a szent Igédet felette. Kérjük, hogy a Te szent vé-
dettséged kísérje őt, szüleit és keresztszüleit az egész életében, 
hogy ……….. (gyermek) a Te dicsőségedre felnövekedhessen. 
Hisszük Uram, hogy a te szent keneted lesz a gyermek és szü-
lei fölött az életük minden napján, és kiárasztod a Te bölcses-
ségedet felettük. Kérjük, Uram a segítségedet, hogy az iskolai 
tanulmányokban a gyermek könnyen haladjon előre. Kérjük, 
Istenem a csodálatos vezetésedet az életük minden percében. 
Kirendeljük a szolgáló angyalokat, hogy töltsék be az ő fel-
adatukat, a gyermek és szüleik életének minden napján vi-
gyázzák őket, hogy a családot a Te útjaidon vezessék, irá-
nyítsák, amíg a gyermek maga meg nem tanulja, hogy me-
lyik utat kell választania. Magasztalunk Téged ……… (gyer-
mek) életében. Minden sötét és gonosz erőt, minden gonosz 
tervet és szellemet, betegséget és fájdalmat megtörünk az 
életük felett, Jézus hatalmas nevében! Semmissé tesszük a 
sötétség gonosz erőit, hogy a gyermek az Úr szárnyai alatt 
csodálatosan felnövekedhessen, az Úr Jézusé lehessen az élete 
minden napján. Ámen.   

Az Úr Jézus magához hívta a gyermekeket, ölébe vette és 
megáldotta őket. Az Úr minden gyermekét hívja, hogy ölbe ve-
hesse és megáldhassa. Születésünktől fogva Ő tart az ölében és 
oltalmaz, megáld minden napon, mint ahogy a kis ……… (gyer-



mekkel) is teszi. Dicsőség és hála legyen Neki ezért! Azonban 
létfontosságú tudni azt is, hogy a „gyermekkeresztség” nem ad 
üdvösséget, ezért az örök élet elnyeréséhez majd be kell fogad-
nia Jézust a szívébe! 

 
484. Keresztség Jézus nevére 

Mert ha a te száddal [meg]vallást teszel az Úr Jézusról, és szí-
vedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üd-
vözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk 
pedig [meg]vallást az üdvösségre. – Róma 10,9-10 

Kizárólag ez a fajta keresztség ad üdvösséget! Az újszövet-
ségben a leges-legfontosabb keresztség a Jézus Krisztus nevére 
való megkeresztelkedés, mert ez az üdvösségünk, a szellemi új-
jászületésünk alapköve. (Csel. 19,5) Az újjászületés elengedhe-
tetlen feltétele az üdvösségnek. Az újjászületés által kerülünk 
valóságos, igaz kapcsolatba Istennel, Jézus kiontott, tisztító 
szent vére által. Ahogy szüleinknek köszönhetően megszüle-
tünk testben, ugyanúgy a szellemünknek is meg kell születnie 
Isten Szellemétől. Isten kifejezett akarata az, hogy minden em-
ber üdvözüljön! (1Tim. 2,4)  

Jézus nyomatékot helyez a szellemi újjászületés fontossá-
gára: „Szükség néktek újonnan (fentről) születnetek”. (Ján. 
3,7) Az üdvösség elnyerése nem egy folyamat, Jézus Krisztus 
elfogadásával azonnal elnyered! Isten a hitmegvallásod után 
egy szempillantás alatt újjáteremti a belső emberedet, a szelle-
medet. Amikor Jézust elfogadjuk életünk Urának és Megváltó-
jának, akkor keresztelkedünk bele a Krisztus gyülekezeti Testé-
be. Ettől válik kereszténnyé az ember, nem pedig a templomba 
járástól vagy valamely felekezethez való tartozástól.  

Ez nem átkeresztelkedést jelent, hiszen minden üdvösségre 
szomjazó ember Jézus Krisztus nevében keresztelkedik meg, 
nem pedig egy felekezet nevében. A helytelen útjaink felismeré-
se és elhagyása a megtérés. Ma, a kegyelem korszakában – amíg 
nyitva van a menny kapuja – a legfontosabb dolog, hogy az em-
berek kortól, nemtől és felekezeti hovatartozástól függetlenül 
üdvösséget nyerjenek, és ennek révén mennyei állampolgárokká 
váljanak, mindörökre élvezve Isten királyságának gazdagságát.  

Jézus az egyetlen út az Atyához, nincs más! (Csel. 4,12) Az 
üdvösséget Krisztus elfogadásával kegyelemből, hit által kapjuk 
meg, és nem érdemelhetjük ki jócselekedetekkel. (Ef. 2,8-9) A 
szellemi újjászületés csodálatos élményét mindenki megtapasz-
talhatja, aki teljes szívéből elfogadja Isten Fiát élete Urának a 



hátoldalon található, hangosan elmondott imával. (Róm. 10,9-10) 
Azt, hogy az életünk befejeztével a szellemünk – a lelkünkkel 
együtt – a legjobb helyre kerüljön, még itt a földi életünkben kell 
megválasztanunk. Ehhez segítségül itt található az élet legfonto-
sabb imája, amit a kívánt cél elérése érdekében hittel és hango-
san kell elmondani. 

IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT 
Teremtő Istenem, Eléd állok, és fennhangon imád-

kozom: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, 
hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása 
szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én 
megigazulásomért (hogy én tiszta és igaz szívvel áll-
hassak Eléd). Megkérlek Jézus, legyél az életem Ura, 
Megváltója és Gyógyítója! Kérlek, Jézus, költözz a 
szívembe, és teremts újjá engem! Elfogadlak Téged, 
mint személyes Megváltómat, Uramat és Gyógyító-
mat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom 
által megváltást nyertem, és újjászülettem Krisztus-
ban! Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. 
Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen.  
 

485. Szent Szellem keresztség 
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándé-
kokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent 
Szellemet azoknak, akik tőle kérik. – Lukács 11,13 

Csak az üdvösséget követően nyílik lehetséges megkeresz-
telkedni a Szent Szellemmel (Szentlélekkel). Ez valójában az 
Isten Szellemével való betöltekezés. Először újjá kell születnie 
az ember szellemének, s csak azt követően lehet megkeresztel-
kedni, betöltekezni és beteljesedni a Szent Szellemmel. Ennek 
köszönhetően nyílik meg a lehetőség a nyelveken szólásra, s 
ahhoz, hogy Isten Szent Szelleme a hívőn keresztül bármely 
pillanatban előhozhassa és működtethesse a kilenc szellemi 
ajándék valamelyikét az Ő akarata szerint. (1Kor. 12,8-11)  

Isten akarata, hogy teljesek legyünk a Szent Szellemmel. 
Ehhez csupán kérnünk kell a mennyei Atyát, hogy kereszteljen 
meg és töltsön be bennünket az Ő Szellemével. (Luk. 11,13) A 
Szent Szellem keresztség kézrátétellel is elnyerhető. (Csel. 19,6) 
Egyetlen imával behívhatod a Szentháromság harmadik szemé-
lyét az életedbe, és minden nap átélheted a pünkösdi erőt, s 
megértheted általa Isten Igéjének rejtett üzenetét. Az alábbi ima 
segítségével betöltekezhetsz Isten Szellemével. 



IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT 
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha 

valaki Jézus nevében kéri Tőled a Szent Szellemedet, 
Te örömmel odaadod Őt. (Luk. 11,13) Ezért drága meny-
nyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem 
Tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a 
Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellem-
mel. Köszönöm mennyei Atyám, hogy minden imámat 
meghallgatod, megválaszolod és kérésemre Te most 
betöltöttél engem a Te Szellemeddel. Ezért hitben 
megvallást teszek: teljes a szívem a Szent Szellemmel. 
Betöltekeztem, beteljesedtem és megkeresztelkedtem 
a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok 
imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szellem ad-
ja a kiejtést. Köszönöm drága mennyei Atyám. Köszö-
nöm Jézusom. A Szent Szellemed örökké bennem él 
és velem marad, és elvezet minden igazságra. Ámen. 
 

486. Víz- és tűzkeresztség 
Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan vízzel keresz-
tellek titeket; de eljön, aki nálamnál hatalmasabb, akinek nem 
vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: Ő majd 
Szent Szellemmel és tűzzel keresztel titeket. – Lukács 3,16 

Bemerítkezés — Lényeges tudni, hogy a bemerítkezés sem 
ad üdvösséget! A kereszt előtti időkbe nyúlik vissza a vízke-
resztség, ami a baptizó görög szó jelentése alapján bemerítke-
zést jelent. Jézus is elment felnőtt fejjel Keresztelő Jánoshoz, 
aki bemerítette Őt a Jordán vizébe. (Márk 1,1-11) Az Újszövet-
ségben is találunk a bemerítkezésről szóló igehelyet, például az 
Apostolok Cselekedetei 8. fejezet 35-39. verseiben. Tudni kell 
azonban, hogy az alámerülés önmagában nem ad üdvösséget.  

Téved, aki azt hiszi, hogy pusztán a vízkeresztséggel a 
mennybe lehet jutni! Újjászületés nélkül ugyanolyan elveszett 
marad az illető bemerítkezés után is, mint amilyen előtte volt. 
Ezért a bemerítkezés semmiképp sem helyettesítheti a szellemi 
újjászületést! A vízkeresztség csak formális, ünnepélyes kifeje-
zése annak a szellemi történésnek, amely az újjászületéskor tör-
ténik. A bemerítkezés azt jelképezi, hogy a Krisztussal együtt 
meghaltunk a bűnnek, és új életre támadtunk fel Ővele.  

Tűzkeresztség – A tűzkeresztségről kevés információt nyújt 
a Biblia. Keresztelő János felhívta a figyelmet arra, hogy az 
utána jövő Úr Jézus Szent Szellembe és tűzbe fogja bemeríteni 



a hívőket. Érdekes egybeesés, hogy a Máté 3,11-ben és a Lukács 
3,16-ban tűzként fordított pür görög szó szerepel a pünkösdi 
kettős tüzes nyelvek leírásakor is (Csel. 2,3), továbbá az 1Ko-
rinthus 3,11-15 versekben: az Úr napja tűzzel érkezik és a tűz 
által megmutatja, nyilvánvalóvá teszi, kinek mit ér a munkája. 
(Ésa. 4,4. Mal. 3,2. Zsolt. 50,3.)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



X. AZ ÉLET ALKONYA 
  

487. Hosszú élet 
De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy 
melyiket válasszam, meg sem mondhatom.  Mert szorongat-
tatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal len-
ni; mert ez sokkal inkább jobb; De e testben megmaradnom 
szükségesebb tiérettetek. – Filippi 1,22-24 

 „Tiszteld a te atyádat és a te anyádat, ez az első parancso-
lat ígérettel.” (Ef. 6,2.) Mert ha ezt megcselekszed, akkor ahhoz 
párosul egy ígéret. Ez így hangzik: „Hogy jól legyen néked 
dolgod és hosszú életű légy e földön.” (Ef. 6,3) Hosszú élet jár 
ennek fejében. A tisztelet azt jelenti, hogy tisztelettel tekinteni. A 
bibliai időkben nem volt még nyugdíjazási rendszer. Ezért, ami-
kor időssé váltak a szülők, akkor a gyermekeknek kötelességük 
volt gondoskodni róluk.  

A hosszú életnek a bibliai kulcsa az, hogy Jézus tanításait 
szükséges hallgatnunk, megértenünk és megcselekednünk azt. Így 
akár 120 évig is elélhetünk. Ennél a pontnál könnyen belefutha-
tunk az ördög mellékvágányaiba, de ha az Úrra figyelünk, akkor 
nagyon sok áldásban részesedhetünk. Így könnyebb lesz a fel-
jebbmenetelünk, és nem kell annyit küszködnünk az ellenség-
nek a gonosz zsákutcáival. 

Pál szolgálata kimagaslik a többi szolgálótársa közül. Az 
apostoli levelek túlnyomó többsége az ő munkásságának kö-
szönhetően maradt hátra a tanulságunkra. Pál Jézushoz hason-
lóan tündöklött, mint égen a csillagok. (Dán. 12,3) 

Jézus Krisztus fénye az Atyától származik, mert Ő közös-
ségben van Vele. Isten azt szeretné elérni, hogy belőled egy 
csillag legyen. Aki befogadja Jézust, annak csillagként kell 
ragyognia. (4Móz. 24,17) A bennszülöttek azt mondták egy 
misszionáriusra, aki mindig ragyogott: Nem tudjuk, mi van 
vele, olyan, mintha villanykörtét nyelt volna, belülről állandó-
an világít.  

A másik ok, amiért fényes lehet egy csillag, az a haszná-
lat. Engedd, hogy az Úr használjon, és ne gondold azt, hogy 
közben elkopsz. Milyen jó lenne, ha életed, ahogy használó-
dik, egyre fényesedne! Míg egyszer felkerül Isten országába, 
és ott örökké fénylik.  Mit ér a hosszú élet, ha az Úr nem 
használhat az Ő terve szerint? Az utolsó lélegzetig betölthet-
néd az elhívásodat! Azt mondja az Ige: Mindig kezénél van-
nak az Ő szentjei. (5Móz. 33,3) 



 
488. Átutazók vagyunk 

„… Hiszen csak átutazóban vagytok ezen a földön, és valódi 
otthonotok nem itt van”. – 1Péter 2,11 (Egyszerű fordítás)  

Ha megértjük az emberi élet véghetetlen voltát, akkor rá 
fogunk döbbenni arra, hogy a földön csak átutazók vagyunk. 
Mit is jelent ez? Azt, hogy az ember szelleme leszületik a föld-
re, bizonyos ideig itt él testben, majd ismét visszatér a szellemi 
világba. Ez a kérdéskör foglalkoztatja az embereket. Vannak, 
akik tévesen úgy gondolják, hogy folyamatosan reinkarnáló-
dunk, de a Biblia kétséget kizáróan fogalmaz: „elvégzett dolog, 
hogy az emberek egyszer meghaljanak”. (Zsid. 9,27) Az „egy-
szer” szó a görög nyelvben számnévként használatos, ami azt 
jelenti, hogy csak egy alkalommal történik meg ez. Egyébként 
az Írások sehol nem támasztják alá a reinkarnációs körforgást. 
Mások helytelenül a halott szellemekben bíznak, vagy bálvá-
nyokhoz fordulnak.  

Nagyon sokan nem tudják, hogyan kerülhetik el a pokol 
gyötrelmeit. De hála Istennek, egyre többen hisznek helyesen a 
feltámadásban és az azt követő mennybéli örök életben. Nekik 
élő reménységük van Krisztusban, és megértésük arról, hogy a 
földi tartózkodásunk csak ideiglenes. Mindez csak az Igével 
megújított elmével, isteni gondolatminták elsajátításával válik 
érthetővé és elfogadhatóvá. (Róm. 12,2) Az isteni teremtés és 
az evolúciós elmélet ellentéte jó ideje megosztja az emberisé-
get. Az egyedfejlődés egy olyan elképzelésen alapul, amely nél-
külöz minden konkrét bizonyítékot. Érthetetlen, hogy mégis ez 
tananyagként szerepel.  

A Biblia félreérthetetlenül tanítja, hogy a világ, az élőlények 
– s köztük az ember is – Isten alkotása! Hogy az ember – szüle-
tése előtt, majd elmúlása után – miként tud létezni egy másik 
dimenzióban, azt a hármas felépítésünk teszi világossá. Az em-
ber igazi valója a szelleme, van lelke és testben él. Az Írások 
szerint „a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek”. 
(1Thess. 5,23) A szellemünk tart kapcsolatot a szellemi világgal.  

Az örökkévalóságot tekintve a testünkben csak egy röpke 
ideig élünk. Amikor az alkalmatlanná válik arra, hogy abban 
lakjunk, a szellemünk és a lelkünk átlép egy másik világba, s 
ott folytatja örök létét. A szellemi birodalomban ugyanúgy ké-
pes továbbra is gondolkodni, érezni. Lásd példaként Lázár és a 
gazdag történetét. (Luk. 16,19-31)  
 



489. Éveink száma (1) 
És monda az Úr: Ne maradjon az én szellemem örökké az 
emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje százhúsz 
esztendő. – 1Mózes 6,3  

Isten része – Mivel a Jóisten egy szerető családra vágyott, 
életre hívta az embert, akit a Vele való közösségre rendelt. Kez-
detben örök életűnek alkotta az embert, de idővel 120 eszten-
dőre korlátozta le földi éveinek számát. (1Móz. 6,3) A Szentírás 
Ádámtól Noéig hét olyan személyről számol be, akik több mint 
900 évet éltek a földön. A rekorder Matuzsálem, a 969 évével, 
aki a leghosszabb életű pátriárka volt. 

„Mózes pedig száz és húszesztendős volt, mikor meghalt; 
nem homályosodott meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott 
az ő ereje.” (5Móz. 34,7) Nekünk is róla kellene példát ven-
nünk, aki ereje teljében, teljes idejét betöltve távozott a földről. 
Amikor életcél nélküli, búslakodó embereknek megemlítik, 
hogy ráérnek még a temető felé venni az irányt – mert Isten 
ígérete 120 év –, szinte valamennyien megmosolyogják e kilá-
tástalannak tűnő kort.  

Ennek oka az, hogy a világi nézet szerint betegség, fájda-
lom, gyengeség közepette kell bevégezni az életet, amit ők nem 
szeretnének. Nem tudják, hogy a megváltottak joga birtokba 
venni a szent egészséget! A Zsoltáros is épp a rövid élet miatt 
panaszkodik: „A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, 
vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük nyomo-
rúság és fáradság, amely gyorsan tovatűnik...” (Zsolt. 90,10) 
De mi képessé tétettünk legalább 120 évet leélni!  

Felfedezhetjük a Szentírásban mindazt a bőséget és hosszú 
életet, amit a mi szerető Atyánk tervezett a számunkra, hogy 
örömteljes, boldog életet élhessünk. 

Az Újszövetség törvénye a szeretet, ami egyben a legna-
gyobb gyógyító erő. A Könyvek könyve alapján megismerhet-
jük az isteni szeretet tulajdonságait, amely soha nem vall ku-
darcot. Megtudhatjuk, hogy a szeretetben járás és az egészség 
között milyen szoros összefüggés van. Továbbá mit tegyünk 
ellenségeinkkel, és mit tehetünk azért, hogy hosszú, boldog, 
egészséges életünk legyen. 

 
490. Éveink száma (2) 

És lőn Metusélah egész életének ideje kilencszázhatvankilenc 
esztendő; és meghala. – 1Mózes 5,27 



Az ember része — Az ember az Istentől kapott szabad 
akaratánál fogva eldöntheti, hogy meddig éljen testben. Ezt a 
Teremtőnk tiszteletben fogja tartani. Pál életerős korában azt 
állítja: a meghalás nyereség; sokkal jobb a mennyben Krisz-
tussal, de szükséges, hogy itt maradjak és elvégezzem az Úr Jé-
zus által rám bízott szolgálatot. (Fil. 1,21-24)  

Amikor olyan élethelyzetbe kerül valaki, ami küzdelmes, 
fájdalmakkal terhelt, elgyötört, ápolásra szorul, vagy szerettei 
elvesztésével űr keletkezett az életében, akkor könnyen felad-
hatja, azt mondván, hogy ebből elég, inkább átlépek egy ettől 
sokkal jobb dimenzióba. De aki ragaszkodik az életéhez és fel-
kiált Istenhez, az kegyelmet talál és megmenekül.  

Ilyenkor nem Isten hívja haza az embert, mert az ellenkez-
ne az Ő ígéretével. Ez egyszerűen az illető – olykor önző – dön-
tése. Ne feledjük, ha valakiért imádkozunk, akkor az ő akarata 
abban közrejátszik. Ekkor csak Isten kegyelmét áraszthatjuk ki 
rá. De nekünk Isten ígéretébe kapaszkodva teljes időnket be-
teljesedetten kellene leélnünk.  

„Mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom 
tőled.” (Zsid. 13,5) Isten megígérte, soha nem hagyja el a gyer-
mekét, pedig többször hallani, hogy tudatlanságból ezzel vá-
dolják Őt. Betegségében is vele van, csak nem mindenki képes 
megragadni a szent gyógyulást, amit Krisztus – a megváltás 
műve során – a sebei által megszerzett. (1Pét. 2,24)  

Természetes, hogy hiányzik az eltávozott személy, de az űrt 
az Úrral való közösség képes pótolni. A gyász szellemét nem 
szabadna beengedni, mert a mély fájdalom ajtót nyithat az ör-
dögnek. Vigasztaljon mindannyiunkat a Szentírás: nem veszí-
tettük el azokat, akik újjászületett hívőként Krisztusban huny-
tak el. Ők csak előre mentek, mi pedig követni fogjuk őket. 
(1Thes. 4,13-18) 

Sokan újjászülettek és meggyógyultak a gyülekezetekben, és 
voltak, akik az újjászületésük után csak rövid ideig maradtak a 
földön. Odafent a mennyben ők azon sajnálkoznak – amin már 
nem tudnak változtatni –, hogy itt a földön csak keveset tettek 
az Úrért. Fentről úgy látják, hogy többet kellett volna elvégez-
niük a királyságért, amíg itt voltak. Itt a földön, a sötétség 
szellemi háborúzásának ebben a szférájában van meg az a vissza 
nem térő lehetőséged, hogy tedd meg az Úrnak azt, amit itt el 
tudsz végezni. 

 
 



491. A zsoltár ígérete (1) 
Aki a Felségesnek (Elion) rejtekében lakozik, a Mindenhatónak 
(Shaddai) árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak: Én 
oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom! – Zsoltár 91,1-2. 

Gloria Copeland tanításából következik három rész: 
‘A 91-es Zsoltár a hosszú élet zsoltára, a szabadulás zsol-

tára. Ha a 91-es Zsoltár működik az életedben, akkor nem hal-
hatsz meg fiatalon. Ez a megszabadulás minden területét le-
fedi. A mi részünket mondja el itt az Írás. Ebben a versben 
nem arról a személyről van szó, aki ki- és bejárkál Isten je-
lenlétébe. Ez a személy ott lakozik a Mindenható rejtekében. 
Ez a rejtekhely a védelem rejtekhelye.  

„Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, 
Őbenne bízom!” (Zsolt. 91,2) Az a mi részünk, hogy ragasz-
kodjunk az Úrhoz és támaszkodjunk rá. Ezt kell tennünk, mert 
ez része a megszabadításunknak. 

A másik részünk, hogy azt mondjuk! Ez az, amikor a hi-
tünk beszél! Amit igazából hiszel Isten Igéjéből, azt ki fogod 
mondani! Kimondod, amit hiszel. 

„Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele va-
gyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt. 
91,15) Segítségül hív és tudja, hogy én meghallgatom őt, meg-
szabadítom és megtisztelem őt. 

 „Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az 
én üdvösségemet.” (Zsolt. 91,16) Az üdvösség szó héber jelenté-
se: megszabadítani, megőrizni. A veszélytől való megszabadulás, 
amely jelenti a védelmet, szabadságot, egészséget, helyreállítást. 
S ha hiányzik valamelyik testrészed, ő újat adhat neked, ha pél-
dául új szívre, májra, vesére lenne szükséged. Istennek vannak 
ilyen testrészei. Továbbá jelent ez teljességet, épséget is.  

Ha betöltöd az 1-2. verset, ha megmaradsz szilárdan a 
Mindenható árnyékában, és a szavaidat ezzel egyetértésben 
mondod ki, akkor hosszú életet élhetsz, míg meg nem elégedsz.’ 

 
492. A zsoltár ígérete (2) 

Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a 
sasét. – Zsoltár 103,5 

‘Lehet, hogy azt mondod, elég öreg vagyok már, hogy ha-
zaköltözzem az Úrhoz. És ha Jézus még sokat késlekedne, ak-
kor ez fog történni. De ha még nem elégedtél meg, nem kell 
elmenned. Maradj itt és végezd be az elhívásodat. Lehet, hogy 
Istennek már nincs arra ideje, hogy egy újabb szolgáló gene-



rációt támasszon, aki elvégzi az Ő munkáját, tehát értékes 
gyermeke vagy Istennek. 

De nem csak neked kell megelégedettnek lenned, hanem 
biztosnak kell lenned, hogy Isten is megelégedett veled. Meg 
kell vizsgálnod magad: – Megtettem-e mindent Uram, amire 
elhívtál itt a földön? Isten nagyon sokat ruházott be értünk. 

Ha régebben itt vagyunk már, akkor értékesebbnek kell 
lennünk Isten számára, és vannak dolgok, amit szeretne, ha 
megtennénk. Tehát hosszú életet kell élnünk, jó erőben és jól 
kell élnünk, gyarapodóan élni a napjaink teljes számát, amíg 
mi és Isten is megelégedik. Dicsőség Istennek! 

Isten ad nekünk szabadulást, azt szeretné, ha egészségesek 
lennénk. A héberben az egészség a napok meghosszabbítását je-
lenti. Isten azt akarja, hogy áldás lehessünk mások számára. 

Vegyétek fel a szellemi fegyverzetet, a pajzsot, Isten Igéjét, 
és éljetek hosszú időt, jó életet egészségben. Isten áldásai, jó-
téteményei ezek, és ha elfelejtkezünk róla, nem tudunk az ál-
dásokban járni, nem tudunk győzedelmes életet élni.  

Mindennap szánj rá időt, hogy elmélyedj az Igében. Ő az, 
aki megváltja életünket a csapásoktól. Biztonságban tart min-
ket, megkoronáz bennünket. Lásd magad megkoronázva Isten 
szeretetével.  

Isten áldottnak, gyógyultnak, gyarapodónak, megelége-
dettnek lát téged. Ha te is így látod magad, akkor megelégedett 
vagy. Ne lásd magad depressziósnak és szomorúnak, lásd ma-
gad úgy, ahogy az Igében látod magad. Amikor látsz egy ígére-
tet az Igében, mondd azt: – Ezt elfogadom magamnak, áldott 
vagyok! A depresszió nem maradhat ott, ahol az Ige jelen van. 

Írja az Ige, hogy az ifjúságodat megújítja, mint a sasét, va-
lamint hosszú élettel elégít meg. (Zsolt. 103,5) Ő elvitte beteg-
ségeinket, elhordozta fájdalmainkat. Ésaiás az 53,4-ben arról 
szól, ami már megtörtént a kereszten. Ésaiás próféta előrete-
kintett az évszázadokon és látta, amit Jézus tenni fog. Péter 
apostol pedig visszatekintett a keresztre az 1Péter 2,24-ben, és 
elmondta, hogy mi történt ott.’ 
 

493. A zsoltár ígérete (3) 
Ki az az ember, aki kívánja az életet, és szeret napokat, hogy 
jót láthasson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól és ajka-
dat a csalárd beszédtől. – Zsoltár 34,12-13 

‘Ezen áll vagy bukik minden, ami itt van leírva. Az áldások, 
amelyek a Bibliában fel vannak sorolva, nem mindenki számá-



ra szólnak, hanem csak azok részére, akik félik az Urat. Az Ige 
elmondja nekünk, hogy mit jelent az Úr félelme; azt jelenti, 
hogy be kell zárnunk a szánkat a panaszkodás elől! 

„Ki az az ember, aki kívánja az életet, és szeret napokat, 
hogy jót láthasson?” Egy másik fordítás szerint: „Ki az, aki 
teljes életet akar élni?” Az figyelje a nyelvét, őrizze a száját! 
Milliók vannak, akik ezt nem teszik meg, hanem boldogan él-
nek a hústest kívánságai szerint. Mindegy, milyen tisztán 
mondja az Ige, nem fognak abban megváltozni, hogy miként is 
beszélnek. Nem tudod őket megváltoztatni, te csak a saját 
nyelvedet tudod kézben tartani. 

Megint egy másik fordítás: „Ki szereti a hosszú életet és an-
nak a jó napjait?” Isten akarata kell, hogy legyen a hosszú élet, 
a jó napok és a gyarapodás, hiszen ezt kérdezi. Ha nem Isten 
akarata lenne, hogy jó napjaink legyenek, akkor az nem hozna 
semmi jót nekünk, ha vigyázzuk is a szavainkat. Dicsőség Is-
tennek, neki változtathatatlan akarata az, hogy nekünk hosszú 
életünk legyen, és jó napjaink legyenek, hogy élvezzük a gya-
rapodásunkat. Ez a Biblia tanítása! 

Szeret-e valaki hosszú és gyarapodó életet élni? Istentől 
való ötlet volt eredetileg is a hosszú és gyarapodó élet. Ha ezt a 
hosszú életet szeretnéd, megmondja a 13-as versben, hogy mit 
tegyél. „Tartóztassd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a 
csalárd beszédtől.” Mit jelent ez? Figyeld a szád, őrködj a 
szavaid felett!  

Nem Jézusért kell a betegséget elszenvedni, Ő viselte el azo-
kat helyettünk. Ábrahám törvény nélkül élt Isten előtt. Mind-
azok, akik ebben az időben születtek, a tízparancsolat nélkül 
éltek Isten előtt, és hosszú életűek voltak a földön. Ma nem va-
gyunk a törvény alatt, de aki szereti Istent, az a hívő az 
életvitelével igyekszik az Ő tetszésére lenni.  

Mi történik tehát, ha a gyülekezeti tanításokból eltávolí-
tásra kerül a törvény? A kegyelem és a megigazulás által 
elkezdünk uralkodni az életben, és a hosszú élet irányába moz-
dul el az életünk. Nézd meg, amikor törvény nélkül éltek a 
földön, milyen hosszú volt az ősatyák életkora.’ 

 
494. Visszavonulás 

… szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az Ő 
szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te 
életednek hosszúsága; – 5Mózes 3,20 



A következő három rész Simon Jacobson Tartalmas élet 
című könyvéből merít bölcs gondolatokat. 

Hosszú évtizedeken át hangyaszorgalommal dolgoztál. 
Amikor a nyugdíjas éveidhez érsz, többen megkérdezik, nem 
kellene lassítani, megpihenni és learatni életed gyümölcsét? A 
társadalomban szokásos megoldás a visszavonulás, de vajon 
belegondolunk-e abba, hogy ez milyen hatással lehet a lélekre? 
Az idős emberek félreállítása kegyetlenség. Nem szabad meg-
hajolniuk a szokások előtt és teljes mértékben visszavonulni. 

Az élet utolsó szakasza úgy is felfogható, mint a hosszú 
munkás élet utáni megérdemelt pihenő. Az öregedés idősza-
kában nem szabad csökkenteni az aktivitást, hiszen az idősödő 
ember szellemi értelemben egyre erősebb. 

Az igazi boldogságot csak szellemi fejlődés útján érhetjük el, 
ami a mások irányában szeretet és adakozás formájában nyil-
vánul meg. Aki tudatosan visszavonul, az valójában az elmúlásra 
készülődik. De nem szabad visszavonulni az élettől mindaddig, 
amíg az ember nem teljesítette be isteni küldetését.  

Az egyes életszakaszoknak más és más jellemzői és szük-
ségletei vannak. Az élet alkonyának is megvannak a sajátos 
jellemzői. Az öregedéssel kapcsolatban két ellentétes nézet lé-
tezik: az öreg már használhatatlan, illetve az idős nélkülözhe-
tetlen a bölcsessége és élettapasztalata miatt. Ez utóbbi miatt 
tisztelni szükséges az időseket.  

Az idősekkel kapcsolatos álláspontunk pontosan tükrözi az 
értékszemléletünket. A fizikai erő csökkenésével nem lenne sza-
bad unalomba, hasznavehetetlenségbe és reménytelenségbe süp-
pedni. Az alkonyi évek lehetővé teszik az értékrendünk pozitív 
átrendezését. 

Az élet egy produktív és két nem produktív szakaszból áll. 
Nem szabad, hogy a kései években kialudjon a kreativitás, ke-
resni kell valamilyen hasznos elfoglaltságot vagy hobbit, ami 
kitölti az élet utolsó éveit. Az idős ember bizonyos értelemben 
teljes kört ír le, hiszen visszatér a gyermekkorához. 
 

495. Alkonyi évek 
Fiam! Az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancso-
lataimat megőrizze a te szíved; Mert napoknak hosszú voltát, 
és sok esztendős életet, és bőséges gazdagságot hoznak néked. 
 – Példabeszédek 3,1-2 

Amikor Isten újabb napokat ad az időseknek, annak az is 
lehet a célja, hogy az illető még nem töltötte be a küldetését. Az 



idősebbeknek fel kell ismerniük saját szerepüket a kései évek-
ben. A gyengébb fizikai állapot arra ösztönöz, hogy a képes-
ségének megfelelő újabb lehetőségeket keressen. A nyugdíjas 
években felszabadult időt a legcélravezetőbb Isten szolgálatára 
fordítani. Az idős embereknek a saját kezükbe kell venni az 
életüket, nem szabad semmittevéssel tölteniük az idejüket.  

Az alkonyi évek egyik szép megfogalmazása: egy jól eltöl-
tött nap szép befejeződése. Életünk utolsó szakaszában fontos 
megosztani az utánunk jövő nemzedékkel a felhalmozódott 
tudást. Az idősek nem hasznavehetetlenek, hanem nagyobb 
erőforrásai a társadalomnak, mint eddig bármikor. Az évtize-
dek során felhalmozott bölcsesség és ismeret világítótoronnyá 
teszi az időseket. Ha megfelelően élnek a „visszavonulással”, az 
életük egyik legtermékenyebb időszaka lehet az. 

Töltsenek időt a szeretteikkel és unokáikkal, szelíden tanít-
sák őket az isteni értékrendre, amire csak egy idős, bölcs em-
ber képes. Az orvostudomány is hangoztatja, hogy a test egész-
sége a lélek egészségétől függ. 

Naponta táplálják és építsék magukat Isten Igéjével, ne 
tekintsenek a láthatókra, valamint az elbátortalanító körülmé-
nyekre és szavakra. Az öregség méltóság és egyben bölcsesség. 
Ilyen szemmel kellene tekintenünk az idősekre. Minden ember 
közül talán épp az idősek azok, akiknek a legnagyobb szüksé-
gük van a tartalmas életre. 

 
496. A hátramaradottak 

Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban le-
gyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a 
többiek, akiknek nincs reménységük. – 1Thessalonika 4,13 

A halál félelmet kelt a világi emberben, mert az rejtély a 
számára. Viszont a hívő számára a halál az a kapu, amelyen az 
élete végén beléphet az örökkévalóságba. A halál megértéséhez 
igazából az örök élet mélységeit kell megérteni.  

Az élet igazi forrása, amely lehetővé teszi a test működését, 
az Istentől származó Szellem. Az emberi szellem pedig halha-
tatlan, mivel az életet adó Örökkévalóhoz kapcsolódik. Miután 
a test működése megszűnik, a szellem tovább él. 

Az eltávozottak tagadhatatlanul hiányoznak a számunkra. 
De nem szabad engedni, hogy a veszteség érzése leuraljon ben-
nünket. Természetes dolog megadni a végtisztességet, de hely-
telen lenne a szükségesnél tovább elhúzni a gyászt. Ugyanis a 
mélységes hosszú gyász során az elhunyt halála jelenlétté válik, 



ami állandó szomorúságban tart és akadályozza, korlátok közé 
szorítja az életünk folytatását. 

A pozitív szemlélet elősegíti azt, hogy el ne borítson a mély-
séges gyász. Életünk minden napján felidézhetünk kellemes 
emlékeket az eltávozottakkal kapcsolatban. Az elhunyt szelle-
me pontosan tudja, hogy mi történik a hátrahagyott szerettei-
vel. Szomorú, ha indokolatlan gyászt vagy bánatot tapasztal, de 
örvend, amikor a hátramaradottak túlteszik magukat a kezdeti 
fájdalmon, és tovább folytatják az életüket. 

Akik csak fizikai síkon tekintik a halált, azok az élet végét 
látják benne. Amikor a környezetünkben gyászol valaki, le-
gyünk mellette, nyugtassuk és vigasztaljuk őt az Evangélium 
örömüzenetével. 
 

497. Az élet után (1) 
Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, 
hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek 
az Isten Fiának nevében. – 1János 5,13 

Az ember örökös létre teremtetett, de az egyáltalán nem 
mindegy, hogy azt hol tölti el! Mi határozza meg, hogy a 
menny vagy a pokol lesz az ember örök otthona? A Krisztus 
mellett való tudatos döntésünk vezet el a mennybe! Ha valaki 
nem határozza el magát arra, hogy befogadja a szívébe az Úr 
Jézust, az Ádámtól örökölt bukott természet miatt automatiku-
san a gyötrelem helyére kerül. Ebben az a legszörnyűbb, hogy a 
pokol végül a tüzes tóba vettetik, s a kínszenvedésnek soha 
nem lesz vége. A Biblia világosan tanítja, hogy aki a Krisztusba 
vetett hitét (s nem a bűneit) hangosan megvallja Istennek, az 
üdvösséget nyer, a szelleme (belső embere) újjászületik! (Róm. 
10,9-10) Az Ige legyen ez esetben is a mérce, s ne az évszáza-
dos, megtévesztő vallásos tanok.  

Egy Krisztusban újjászületett hívő számára a legboldogabb 
nap az, amikor visszatérhet a mennyei hazájába. A halál a pil-
langó születéséhez hasonlatos, amikor egy másik dimenzióban 
egy más élet indul útjára! Ígéretünk van arra, hogy hívőként 
örökké az Úrral leszünk, ahol találkozni fogunk a korábban 
„hazaköltözött”, üdvözült szeretteinkkel is. A földön maradot-
tak nem veszítik el azokat, akik hamarabb eltávoztak.  

Az élet után is van lét! A szellemi világban mindössze két 
hely létezik: a menny és a pokol. (Luk. 16,22-26) Mindaz, aki 
Urává teszi Jézust az élete felett, az bekerül Isten családjába. 
De aki nem hozza meg ezt a tudatos döntést, az a pokolban fog 



gyötrődni mindörökre. Amikor az üdvösséget nyert ember 
szelleme a testéből kilép, angyalok kísérik vissza a mennyor-
szágba, ahonnan származik. (Zsid. 13,14) Ettől kezdve az Úr 
jelenlétében és dicsőségében fogja eltölteni az örökkévalósá-
got. Az ember szelleme ugyan soha nem semmisül meg, de az 
örök élet alatt — az újjászületéssel kegyelemből elnyert üdvös-
ségnek köszönhetően — a mennyei Atyával eltöltött örökké-
valóság értendő. 
 

498. Az élet után (2) 
… [Jézus] a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma 
volt a halálon, tudniillik az ördögöt, És megszabadítsa azo-
kat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok 
voltak. – Zsidó 2,14-15 

A Biblia ír az életről és a halálról, és ez élő reménység a 
számunkra. Aki hitre jut Jézusban, az a halála után is él, mert 
Jézus a kereszthalálával megsemmisítette a halált. Pál nyere-
ségnek nevezi az átköltözést, de ezzel sem szabad sietni, mert a 
földi szolgálatunkat be kell teljesíteni. Jézus azért jött, hogy 
világosságot hozzon az elveszetteknek. Ő szabadságot hozott, 
hogy félelem nélkül szolgálhassuk Őt.  

A halálfélelem egyik oka az, hogy vagy nincs újjászületve 
az illető, vagy újjá van születve, de még szellemben nem növe-
kedett fel, és nem érti meg az örök élet lényegét. Újjászüle-
tettként mi a feltámadás fiai lettünk Krisztusban, tehát a halál 
nem uralkodik rajtunk. Jézusnak testet kellett öltenie ahhoz, 
hogy a Földön hatalmat tudjon gyakorolni, és a kereszthalá-
lával leszámolt a halállal.  

Jézus átment a haláltusán, hogy nekünk már ne kelljen azon 
keresztülmennünk. Akik Krisztusban vannak, azok számára 
nincs haláltusa, nincs halálfélelem, számukra elalvás van. A ha-
lál nem lophatja el az életünket, mert nekünk Isten gyermeke-
ként hatalmunk van a halál szelleme felett. Az új teremtés sza-
bad a haláltól, mert a megváltás erre is kiterjed. A hívő ember 
Krisztusban meghalt, feltámadt, ezért az örök élet nem képes 
meghalni.  

Kétféle élet létezik. A földi élet és az örök élet, ez utóbbinak 
soha nincs vége. Jézusnak le kellett menni a pokolba a bűnök 
eltörlése és az ár (váltságdíj) kifizetése miatt. Jézus teste re-
ménységben nyugodott, mert a birtokában volt az Atya ígérete, 
valamint a szeretete, aki győztesen kihozta a Fiát a halálból.  
 



499. Az élet után (3) 
… Ímé, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és 
azok az Ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő 
Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és 
a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom 
nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. – Jelenések 21,3-4 

A feltámadás a kereszténység hatalmas csodája és alap-
köve. Isten a feltámadással bizonyította be azt, hogy Jézus az Ő 
fia. Itt kezdődik a kereszténység, ami az új teremtés új életét 
jelenti. A krisztusi faj Jézus előtt nem létezett, mert még nem 
lehetett újjászületni. Csak Jézus véráldozatának köszönhetően 
adatott meg az újjászületés csodája.  

Jézus halálának eredménye az, hogy Isten megbékélt az 
emberrel. Jézus feltámadásának eredménye az, hogy elhozta 
számunkra a megigazulást. A halál nem uralkodhat az örök 
életet befogadó hívők felett, mi uralkodunk a halál felett. Az 
isteni fajta (dzoé) élet átfolyik a szőlőtőből a szőlővesszőbe. 
Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesszők, s a mi elhívásunk a 
gyümölcstermés. A megpróbáltatások idején ki kell jelenteni, 
hogy azok csak ideig valók, de Isten országa az örökkévaló.  

A halottak napján valójában azt ünnepeljük, hogy a halált 
elnyelte a győzelem, Krisztus diadalában. Isten nem szereti, ha 
bánkódunk az elaludt szeretteink miatt. Ugyanis nincs halál a 
hívő számára, mert az Úr felébreszti a Krisztusban elaludtakat 
isteni sorrendben. Tehát a Biblia azt írja, hogy előbb azok fog-
nak feltámadni, akik Krisztusban elhunytak, utána mi, akikben 
az örök élet van. 

Most még csak lüktet bennünk a feltámadás ereje, de a vég-
ső állomás a megdicsőült test lesz. Jézus a felhőkön fog megje-
lenni, és mágnesként vonzza a megdicsőült testeket. Hogyha 
ezen elmélkedsz, minden rossz gondolat, depresszió el fog szál-
lni. A szeretteink pedig a mennyben, a lelátókról néznek 
bennünket és drukkolnak, hogy a pályánkat be tudjuk futni.  
 

500. Gyászszertartás (1) 
Ebben a részben a gyászszertartás, más néven búcsúztató 

vigasztaló szövegét osztom meg a kedves Olvasókkal, a Kenneth 
Copeland szerkesztette változatban: 
 
 
 
 



Nyitó ima 
Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, 

hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett te-
remtményed, ………………… előtt. 

Összejöttünk, hogy hálát adjunk Neked az ő életéért, 
és tisztelettel emlékezzünk az ő istenfélelmére, mely oly 
sok ember számára jelentett áldást. 

Összejöttünk, hogy elköszönjünk ......................-től, 
aki …....................-tól már egy más címen található. 

Atyám, eljöttünk továbbá, hogy erőt és vigasztalást 
merítsünk Isten Igéjéből, Isten Szelleméből és az egy-
mással való közösségből. 

Köszönjük Neked, hogy nem vagyunk egyedül, nem 
vagyunk elhagyottak, és a Te irgalmasságod mindörökké 
tart. Hálát adunk Neked a Nagyobbért – a Vigasztalóért, a 
Szentháromság harmadik személyéért, a Szent Szelleme-
dért – és kérjük Őt, hogy vigasztaló kegyelmében nyilvá-
nítsa ki Magát az egybegyűlteknek. Jézus Nevében, Ámen. 
 
Gyászjelentés 

Először is szeretném megköszönni minden egybegyűlt-
nek – rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek –, hogy a 
gyász idején kimutatták szeretetüket ....... iránt, és támo-
gatásukat a családja felé. A törődés különböző megnyil-
vánulásai – a részvétnyilvánítások, a virágok és a szemé-
lyes főhajtás – nagyon sokat jelentenek a család számára. 

(Név) ........................... 19................-én született, 
.........................(hely), és .....................-án távozott a 
földi életből, miután leélt e bolygón ........... évet, .......... 
hónapot és ........ napot. 

A szép emlékeket megőrizve a szívükben, búcsúznak 
tőle: lánya ............,  veje ............, unokája ..............., 
násza ................, nászasszonya .................., ismerősei 
és jó barátai. 

................. is azok közé tartozott, akit a lelkünk igen 
kedvelt! Tisztelettel és hálával adózunk előtte és megő-
rizzük a szívünkben szeretetteljes emlékét. Megköszönjük 
az ő életét, és hálát adunk Istennek, hogy ismerhettük 
őt, és tanulhattunk tőle.  

A Teremtő mindannyiunkat egyszeri és megismétel-
hetetlen alkotásként plántál el itt a földön. Az egyénisé-



günkkel hagyunk benyomást, emlékeket a családunk, ro-
konaink, barátaink, ismerőseink szívében. Csak a testünk 
az, ami nem örökkévaló belőlünk, az emberi szellemünk 
és a lelkünk Istenhez költözik, ha tudatosan befogadtuk 
Jézus Krisztust, és Isten Szellemétől újjászülettünk.  

.............. jóságos szívű, szeretetreméltó és szeretet-
teljes ember volt. Szorgalmas, lelkiismeretes, igyekvő és 
kötelességtudó asszony. Visszasugározta családjára és 
barátaira azt a szeretetet, amivel körülvették őt. A saját 
magával szembeni igényességéből fakadóan mindig a 
legjobban akart megfelelni az előtte álló feladatoknak.  

Erős akaratú és céltudatos volt az élete terveit és az 
akadályok leküzdését .....…....... illetően is. Érzékeny szí-
vével és lelkével sokak szeretetét nyerte el, mindig segí-
tőkész együttérzése, tapintata kedvessé tette őt a leg-
több ember előtt. Az élő reménység – hogy az Úrnál örök-
re együtt lesznek az üdvözültek – nem engedi, hogy felet-
tébb megszomorodjunk a mostani elszakadásunk miatt. 
 
Igeolvasás 

János evangéliuma 14,1–3. 18–19. 27. 
1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Isten-

ben, és higgyetek énbennem. 
2. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van, ha pe-

dig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, 
hogy helyet készítsek néktek. 

3. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, is-
mét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én 
vagyok, ti is ott legyetek… 

18. Nem hagylak titeket árván: eljövök tihozzátok. 
19. Még egy kevés idő és a világ nem lát engem töb-

bé: de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok. 
27. Békességet hagyok néktek, az én békességemet 

adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ 
adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! 
 
Üzenet 

Amikor szeretteink elhagyják e földi életet, természe-
tes, hogy a hiányuk fájdalmasan érint minket. A veszte-
ség és üresség érzése tölt el bennünket, és könnyeket 
hullatunk. 



Jézus is sírt Lázár sírjánál. Hiszen a könnyek az érzel-
meink fizikai kifejeződései – Isten egyfajta „biztonsági 
szelepe” hogy megvédelmezze lelkünket az elfojtott 
gyász okozta sérülésektől. 

A könnyek nem a hitetlenség vagy a kishitűség jelei. 
Tudjuk azonban, hogy e könnyek „önző” könnyek. Való-
jában önmagunkért sírunk, mert ............ hiányozni fog 
nekünk. De tudjuk, hogy az üdvözülteknek sokkal jobb 
dolguk van Istennél, és boldogok odaát.  

A Thessalonikaiakhoz írt első levelében Pál azt mond-
ja: „Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanság-
ban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkód-
jatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.”  

Miért van reménységünk még a bánatunkban is? Elő-
ször is azért, mert egy hívő számára a halál nem más, 
mint átmeneti állapot a hústestből a megdicsőült testbe 
való költözés között. 

Pál apostol, aki mély betekintést kapott az életbe és a 
halálba, azt mondta, hogy földi testünket egy napon 
megdicsőült szellemi test fogja felváltani. (2Kor.) 

A közönséges hernyót tanulmányozva egy képet kap-
hatunk erről az átalakulásról. Aki nem ismeri a természet 
működését, nem sok szépséget találhat egy hernyóban. 
A hernyó azonban hamarosan leveti ezt a burkot és cso-
dálatos, színpompás pillangóvá változik. Ez része Isten 
csodálatos tervének a természeti világban. 

Halhatatlan életünk első fázisára Isten földi testet a-
dott nekünk, ahogy földi létünk első időszakára tejfoga-
kat kapunk Tőle. A tejfogak elvesztése gyakran fájdalom-
mal jár. Ugyanígy a földi testünk is hasznos számunkra, 
amíg a földön élünk. Ezután e földi testet egy szellemi 
test váltja fel. 

Egy ideig a természetes testünkben élünk, amíg az túl 
öreg vagy beteg nem lesz ahhoz, hogy benne lakjunk. 
Majd, ahogy haldoklunk, levetjük földi sátorházunkat és egy 
figyelemreméltó átalakulás következtében megkapjuk gyö-
nyörű szellemi testünket. 

Jézus azt mondta: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek”. 
(János 14,1) Létezik olyan hit, amely elűzi a félelmet. 
Amikor a tanítványok számára úgy tűnt, hogy minden 
összeomlik és véget ér körülöttük, amikor Jézus halálá-



nak bizonyossága elnémította őket, Ő azt mondta nekik, 
ne aggódjanak, ne ijedjenek meg, ne féljenek. 

Jézus azt mondta: „Higgyetek Istenben”. Hidd, hogy 
Isten létezik és nem vagy egyedül. Nem hagyott ma-
gadra téged, hogy te gondoskodj önmagadról, mert Isten 
a kezdet és a vég; Aki örökkön örökké él.  

Ő alattad tarja mindenható Karját. Ő mindeneknek 
előtte született, és mindeneknél tovább megmarad. Nem 
kell tehát elcsüggedned, hiszen Ő az, akiben hiszel. 

Nincs semmi, ami bizonyosabb a halálnál, vagy bi-
zonytalanabb az életnél. Pál apostol is kiköltözött a tes-
téből, és ez igaz az egész emberiségre. A halál nem vál-
tott ki félelmet belőle. Tudta, hogy a halál sem képes el-
választani őt Isten szeretetétől. 

A Rómaiakhoz írt levelében olvassuk Pál meggyőző-
dését: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem 
élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmas-
ságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magas-
ság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem sza-
kaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon 
a mi Urunk Jézus Krisztusban.” 

Azért van reményünk még a bánatban is, mert a hívő 
számára a halál nem jelent vereséget. A Biblia ezt mond-
ja: „Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyere-
ség”. (Filippi 1,21) A halál csak azt jelenti, hogy az em-
beri szellem és a test különválik. 

Pál tudta, hogy a halál az ő számára nyereség lenne. 
A Korinthusiakhoz írt második levelében azt mondja a 
Szent Szellem által: hogy a testtől távol lenni azt jelenti, 
hogy az Úr jelenlétében vagyunk. 

A halál a földi lakozásunk végét jelenti, ami egyben 
kapu az örökkévalóságba. A hívő számára a halál az Is-
tennel való találkozást jelenti. A halál bizonyos, a halál ideje 
azonban bizonytalan. 

Ez az egyetlen olyan világ, ahol felkészülhetünk a ha-
lálra. Bölcs ember az, aki felkészül, mert a halál örökre 
lepecsételi a változás lehetőségét. 

Ez az élet csak egy öltözőszoba az örökkévalósághoz. 
És mindannyiunk számára elfecséreltek azok a napok, 
amikor nincs a szánkon az Ő dicsérete, nincs hálaadó 
imánk, és nem szentelünk időt Istennel való közösségünkre. 



Tehát számoljuk napjainkat, és vonjuk be Istent min-
den gondolatunkba, szavunkba és cselekedetünkbe. Éle-
tünk minden napját Érte éljük. Így amikor majd földi 
utunk végére érünk, hallani fogjuk, ahogy Megváltónk azt 
mondja: „Jól van, hűséges szolgám...!” 

Hiszem, hogy ................... e szavakat hallotta Jézus 
szájából. Ezért ne bánkódjunk, mint azok, akiknek nin-
csen reménységük. Ehelyett reménykedjünk abban, hogy 
....................... nyugodalomban van az Úrral. Hirdessük 
Pállal együtt: „Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te 
diadalmad?” (1Korinthus 15,55) 
 
Igék a temetéshez 

Jelenések könyve 1,17–18 
17. … Ne félj, én vagyok az első és az utolsó. 
18. És az Élő, pedig halott voltam és ímé élek örök-

kön-örökké… 
János evangéliuma 14,19 
19. … mert én élek, ti is élni fogok 
Jelenések könyve 14,13 
13. … Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg 

mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Szellem, mert 
megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik 
követik őket. 

1Korinthus 15,51–55 
51. Ímé, titkot mondok néktek: mindnyájan ugyan 

nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 
52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó 

trombitaszóra, mert trombita fog szólni, és a halottak 
feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. 

53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolha-
tatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlan-
ságot öltsön magára. 

54. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanság-
ba öltözik, és e halandó test halhatatlanságba öltözik, ak-
kor beteljesül amaz Ige, mely meg van írva: Elnyeletett a 
halál a győzelemben.  

55. Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te dia-
dalmad? 

A test visszatér a földbe, ahonnan vétetett. A szellem 
visszatér Istenhez, aki adta, és várja a napot, amikor 



szellem és test újra egyesül majd az Úr eljövetelekor. De 
tudvalevő, hogy nem veszíthetjük el azokat, akik Krisz-
tusban újjászületve költöznek el. Ők csak előre mennek, 
s mi majd követni fogjuk őket.  

............ nincs közöttünk. Bízunk benne, hogy ő az Úr 
jelenlétében áll, annak a Jézusnak a jelenlétében, aki ezt 
mondta a kereszten haldokló embernek, miután Urának 
nevezte Őt: „… Még ma velem leszel a paradicsomban.” 
(Lukács 23,43)  

Az előttünk fekvő test nem más, mint a földi sátor-
ház, az a ház, melyben ............ közöttünk lakott egy 
ideig. Gyengéden és tisztelettel, e háztól most elbúcsúzunk. 

1Thessalonika 4,16–18 
16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával 

és isteni harsonával leszáll az égből: és először azok tá-
madnak fel, akik meghaltak a Krisztusban: 

17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragad-
tatunk Vele együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral 
a levegőben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. 

18. Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. 
 
Odaajánló ima 

Mennyei Atyám, hálát adunk Neked ezen a napon a 
Te drága, örökkévaló és változhatatlan Igédért. Köszön-
jük, hogy Te vagy számunkra a nagy én vagyok. 

Természetes bánatunk közepette hálát adunk Neked 
természetfeletti vigasztalásodért és kegyelmedért. A ha-
lállal szembesülve hálát adunk Neked az örök életért. Az 
elkülönüléssel szembesülve, hálát adunk Neked az örök-
kévaló újraegyesülésért, amit annyira várunk. 

Köszönjük Neked ............. életét itt e földön, és tud-
juk, hogy az előttünk fekvő test/hamvak nem .............., 
csak a háza, amelyben a szelleme lakott.  

Várjuk a napot, amikor a szellem és test újra egyesül 
majd az Úr közeli eljövetelekor, és nagy vigasztalást merí-
tünk abból, hogy mindörökké együtt leszünk majd az Úrral. 

Köszönjük neked, Atyám, hogy az elkövetkezendő 
napokban, hetekben és hónapokban ezen igazságok és a 
Te Szellemed megnyugvó jelenléte különösen megerősíti, 
megtartja és vigasztalja majd ............ családját. 
 



Közös imádság 
Mennyei útlevél a fenti találkozáshoz! Jézus nyomaté-

kosan tanítja, hogy szükség néktek újonnan születnetek, 
mert aki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten or-
szágát! Az ember valódi lénye a szelleme, testben él és 
van lelke. Az ember szellemének kell újjászületnie, hogy 
elnyerje az üdvösséget és élete végén a mennybe jut-
hasson – tanítja a Biblia. S ez egyedül Jézus elfogadásá-
val lehetséges. 

Mindazok birtokolhatják az újjászületés csodáját, akik 
tudatosan, hittel és hangosan megvallják a Krisztusba 
vetett hitüket, és elmondják az üdvösség imáját! Imád-
kozzunk együtt: 

Teremtő Istenem, megtéve az első lépést, Eléd 
állok és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imá-
jának a Pál apostoli változatát: Hiszem, hogy Jézus 
Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bű-
neimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jé-
zus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen engem 
Isten előtt! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe és 
teremts újjá engem! Kérlek, Jézus, legyél az én 
Uram, Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Elfo-
gadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Ura-
mat és Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel elmon-
dott megvallásom által megváltást nyertem, és új-
jászülettem Krisztusban! Az Ő szent vére megtisztí-
tott minden bűntől. Köszönöm Úr Jézus az örök éle-
temet! Ámen!  

Az ima alapja a Római levél 10,9-10 versei. Az üdvösséget 
kegyelemből kapjuk, hit által az Efézusi levél 2,8-9 értelmében. 
 
 
 

 
 

Vége 



AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRÓL 
 

Életednek legfontosabb kérdése: Tudod-e, mi történik ve-
led a halálod után? Egy napon mindannyiunknak szembe-
sülnünk kell a fizikai halállal. Az élet azonban a fizikai halál 
után is folytatódik: az ember szelleme és lelke továbbra is 
létezik. Tudod-e, hova kerül a szellemed és a lelked a fizikai 
halál után? Két hely létezik a Biblia szerint: az egyik a 
Mennyország, a másik a pokol. Vajon mi dönti el, hová jutunk? 
Ha úgy gondolod, hogy a jó cselekedeteid alapján jutsz el a 
Mennyországba, akkor tévedsz Kedves Olvasó! Ha viszont úgy 
gondolod, hogy te már annyi rosszat tettél az életben, és oly 
sok bűnt követtél el, hogy számodra nincs esély, hogy a 
mennybe kerülj, akkor is tévedsz. 

 

Nincs olyan bűn, ami meg tudna akadályozni, hogy a 
mennybe kerülj. Másrészt nem kerülhetsz a Mennyországba 
csupán azért, mert annyi jót tettél az életedben. 

Mi határozza meg akkor, hogy hova kerülünk? Jézus egyetlen 
feltételt említ: „Szükség néktek újonnan születnetek.” (Ján. 3,7) 

Kérdezheted: Hogyan kell újjászületnem? Nikodémus sem 
értette Jézus szavait az újjászületésről, hiszen megkérdezte: 
„Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az 
ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?” (Ján. 3,4) 

 

Jézus így válaszolt: „Ami testtől született, test az; és ami 
Szellemtől született, szellem az.” (Ján. 3,6) 

A szellemi újjászületésedért Isten hatalmas árat fizetett, az 
egyszülött Fiát adta érted, mert annyira szeretett, és olyan 
nagyon vágyott arra, hogy újra közösségben lehessen veled. 

„Mert úgy szerette Isten e világot (benne téged), hogy az Ő 
egyszülött Fiát adta, hogy valaki (te) hiszen Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Ján. 3,16) 

Ez csodálatos. Isten kidolgozta számodra az utat, hogy 
üdvözülhess. Tudnod kell, hogy nincs más út az Atyához, csak 
Jézus Krisztus által. „Senki sem mehet az Atyához, csak én-
általam” — mondja Jézus. (Ján. 14,6) 

Sem gyülekezethez való tartozás, sem vallási hagyományok 
követése, sem jócselekedetek, sem tökéletes életvitel nem vezet 
az Atyához. Egyetlen út vezet az Atyához: Jézus Krisztus. Az 
ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van 
egy Üdvözítőre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus. 

 



Az üdvösségedhez — újjászületésedhez — nem kell mást 
tenned, mint szívedben elfogadni Jézus Krisztust, Isten Fiát, 
mint Megváltót. Ha szeretnéd Jézust megkérni, legyen az 
életed Megváltója, mondd el a következő imádságot. 

A Biblia tanítja: a hitünkről megvallást kell tennünk. Ezért az 
imát ne csak magadban mondd el, hanem mondd ki hangosan. 

 

Drága mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd. 
Azt mondod az Igében: „Ha a te száddal vallást teszel 
az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 
feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.” (Róm. 10,9) 

 

Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. 
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. 
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én meg-

igazulásomért. 
Kérlek Jézus, legyél az én Uram! 
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm! 
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm! 
A Te Igéd szerint: „Szívvel hiszünk a megigazulásra, 

szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,10) 
Én hiszem a szívemben, és most a számmal vallást 

teszek a hitemről: 
Jézus az én Uram! 
Jézus az én Megváltóm! 
Jézus az én Gyógyítóm! 
Meg vagyok váltva! Újjászülettem Krisztusban! 
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől! 
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet! Ámen. 

 

 
AZ ÚJJÁSZÜLETÉS CSODÁJA ÁLTAL 

ISTEN GYERMEKEIVÉ VÁLTAK: 
 
Név:      Újjászületés ideje:                
 
Név:      Újjászületés ideje:                
 
Név:      Újjászületés ideje:                
 
Név:      Újjászületés ideje:                
 
Név:      Újjászületés ideje:                



EVANGELIZÁCIÓS TANÁCSOK 
 

Az egyik leggyakrabban feltett kérdés arra vonatkozik, ho-
gyan vezessék üdvösségre a hívők a Krisztus nélkülieket. Alább az 
Úr Igéjére alapozott útmutatás következik. Légy tántoríthatatlan, 
de ne nyaggass senkit! Nem lehet szabályt felállítani az üdvösség-
re vezetésre vonatkozóan, amely mindenki számára működne. Is-
ten az egyik embert így vezeti, a másikat pedig máshogyan. Min-
dig azt kell szem előtt tartanunk, hogy a Szent Szellemnek van lét-
fontosságú munkája abban, hogy az embereket Jézushoz vonzza.  

 

1./ Ismerd fel, hogy az Atya a Szent Szellemén keresztül vonz-
za magához az embereket. Amikor az Igét prédikálják, a Szent 
Szellem nyitja fel az ember szemét a Jézus nélküli, elveszett voltá-
ra. Jézus azt mondta: „Senki sem jöhet énhozzám, hanemha az 
Atya, aki engem elküldött, vonzza azt…” (Ján. 6,44 – angol ford.)  

 

2./ Imádkozz azért, hogy Isten küldje el egyik munkását az 
illető útjába. Jézus azt mondta: „Kérjétek azért az aratásnak Urát, 
hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.” (Mát. 9,38) 

 

3./ A Krisztusban kapott hatalmadat használva, parancsold meg 
Jézus nevében, hogy hulljon le a sötétség leple az érintett személy 
szeméről, hogy meglássa Isten dicsőségét.  Ugyanis „… e világ istene 
megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicső-
séges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.” (2Kor. 4,4) 

 

4./ Imádkozz az Ige alapján és áraszd ki gyakorta a kijelentés 
és bölcsesség Szellemét az adott személy felett. Meg fogsz lepődni 
a változásokon! (Ef. 1,16-20. 3,14-19)  

 

5./ Követeld az elveszett üdvösségét és szabadulását, a Jézus 
nevében! (Mát. 18,18. Róm. 5,17) 

 

 

 

 

 

 



 
UTÓSZÓ 

 

Őszintén kívánom, hogy e könyv minden egyes sora a Jóisten 
bőséges áldását hozza a kedves Olvasóra, családjára, szeretteire és 
mindannyiuk életére! Egyesületünk szívesen veszi mindazokat a 
másokat felemelő és építő változásokról, eredményekről szóló 
visszajelzéseket, amelyek e könyv tanításainak alkalmazása során 
születtek meg!  

 

A Békevár Egyesület köszönettel fogad minden nagylelkű 
támogatást, amelyek az igazság üzenetét hordozó könyveink 
kiadását segítik elő. Kérjük, pártoló tagságoddal támogasd a 
Békevár Egyesület projektjét. 

 

A két oldallal ezt megelőzőleg található táblázatba emlé-
keztetésképpen beírhatod azt az időpontot, amikor te és a sze-
retteid tudatosan behívtátok a szívetekbe a világ Megváltóját, 
Jézus Krisztust. A kereszten bevégzett művének elfogadásával 
új teremtéssé váltál, örök mennyei állampolgárságot, megiga-
zultságot és teljes körű megváltást nyertetek a kiontott szent 
véráldozat által.  

 

Szívből vágyom arra, hogy az újjászületés pozitív hatásai be-
teljesedjenek a tisztelt Olvasó kapcsolatiban, életében. 
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A SZERZŐRŐL 

 

Bor Ferenc három és fél évtizede boldog há-
zasságban él, két felnőtt leány édesapja. A globá-
lis keresztény Egyházban gondolkodik, 1998-ban 
kezdte el önkéntes teljesevangéliumi lelkipásztori 
szolgálatát. A Békevár Egyesületet 2010-ben hívta 
életre, amelynek jelenleg az elnöke. Itt is igyekszik 
kamatoztatni a házasság témakörében tanulta-

kat, továbbá a nyolcéves alpolgármestersége alatt a szociális érzé-
kenység és az emberi kapcsolatok ápolása terén szerzett tapasz-
talatait. A szíve szerint mind szélesebb körben szeretné megosz-
tani az elmúlt évtizedben felsorakoztatott mintegy ötvenórányi 
házasság–család témájú tananyagot.  
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