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

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

 

 

 
 
 
A házasság rendkívül értékes, és igen fontos pillére az 

emberi társadalomnak, mivel ez a civilizáció alapja, a nemzet 
alapja. Az Egyház nem lehet jobb az azt alkotó házasságoknál 
és családoknál. Egy ország pedig nem jobb a benne működő 
gyülekezeteknél. És ezt még tovább ragozhatnánk, de mindez a 
család alapjaihoz vezet vissza. 
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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 [biblia] 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 
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AJÁNLÁS 
 

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

Varga István – evangélista 
 

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

Horváthné Éva – katolikus sekrestyés 
 

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

Batizi László – református lelkész 
 

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

Kovács Gabriella – olvasószerkesztő 



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 szem-
pillantás alatt élővé válik. Újjászületni – élet-halál kérdése! A leg-
nagyobb 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: Bill Kaiser, Gary Chapman, Jackie Mize, Jim 
Sanders és felesége Sandersné dr. Kovács Erzsébet, Jimmy 
Evans, Keith és Phyllis Moore, Ken és Lynette Hagin, Kenneth 
Copeland, Kenneth Hagin, Kenneth Hagin Jr., Linda Dillow, 
Lynne Hammond, Stormie Omartian 

 
Köszönet illeti mindazok munkáját, akik részt vettek a KSZE 

gondozásában megjelent revideált Károli Biblia nyomtatott és 
online megjelenésében. Az idézett igeversek többsége a KSZE 
gondozásában kiadott, revideált Károli fordításból származik, 
amely a King James Biblia számozását követi. Az ettől eltérők 
külön jelezve. Online elérhetőség: http://biblia.jezusert.com illet-
ve idővel a www.ksze.org oldalon. 

 
 

 
 

 
 



BETEKINTŐ A KÖNYVBE 
 

5. Szívügyem a szívügyek 
Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyara-
podhassál és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gya-
rapodik.  – 3János 1,2 

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

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

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

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

Az Úr Jézus minden kereszténynek feladatul adta, hogy 
hirdesse az Evangélium örömhírét! Az Ige hirdetése során cso-
dák, gyógyulások történnek. (Csel. 4,30) Az emberek szabadu-
lást nyernek a különféle kötésekből, szorongatásokból, szen-
vedélyekből. Sok helyütt a házasság is igencsak ‘gyógyításra’ 
szorul. Isten Igéje az igazság! (Ján. 17,17) Az igazság meg-
ismerése pedig szabaddá tesz! (Ján. 8,32)  

Az Isten Igéjébe vetett hit és annak működtetése által az 
otthonokban ‘hegyként’ tornyosuló problémák felmorzsolód-
nak. A házassággal kapcsolatos tanítások tanulmányozása so-



rán egyúttal megnyílnak a szívek egymás iránt, illetve Isten 
iránt is. Így könnyen új életek is születhetnek. A jelen idő-
korszak végén ezért ily nagy horderejű és hangsúlyos terület a 
párkapcsolatok, házasság kérdésköre!  
 

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

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

Úgy tűnik, hogy Isten szolgálói közül még nem mindenki 
ismerte fel a házasságtan fontosságát és annak tanítását. 
Márpedig ha valaki nem tanít a tizedfizetésről és adakozásról, 
az ugye rosszat tesz az emberekkel, tudniillik így kirabolja őket 
az áldásokból, mivel nem tanítja meg őket az isteni gyarapodás 
első lépésére, a vetésre. Ez a viszonyulás egy az egyben igaz 
minden más igei alapelv oktatása esetén is. Az élet különböző 
területeinek működtetése csak a Bibliából tanulható meg he-
lyesen. A keresztényeknek többek között illene tudniuk, hogy 
milyen útmutatást ad a Biblia a szeretetről, az életvitelről, a 
párkapcsolatról, a házasságról, az otthonról, a családról, a 
gyermeknevelésről.  

Sajnos nincs mindenkinek kellő rálátása arra, hogy a bib-
liai alapokon álló frigy és család egysége milyen óriási áldást és 
erőt képvisel. Egy romokban heverő kapcsolatból, házasságból 
hiányzik az Úr jelenléte: 
– Ahol csupán együtt, egymás mellett élnek a házastársak, de 
nincs közöttük egység, ott nem lehet jelen az Úr áldása sem. 
(Zsolt. 133,1–3)  
– Kizárt dolog, hogy a szülők a civódások közepette szellemileg 
növekedjenek. 
– A megsebzett szívek bezárulhatnak Isten felé, és emiatt nem 
‘hallanak’ Tőle. Ezért nem tudják követni a Szent Szellem 
vezetését, s így útmutatás nélkül maradnak.  
– Ahol a házaspárok nem járnak egymással szeretetben, a hitük 
sem fog működni. A hit ugyanis kizárólag a szeretet motorja által 



képes munkálkodni. (Gal. 5,6) Márpedig hit nélkül semmit sem 
tudnak elvenni Isten ígéreteiből, gazdag áldásaiból.  

Isten nem a zűrzavar Istene, Nála mindig rendben műkö-
dik minden. (1Kor. 14,33) Ezért a keresztények életében és ott-
honában is isteni rendnek kellene lennie. Ebből a szemszögből 
már érthető, hogy miért olyan hangsúlyos foglalkozni a há-
zasság kérdéseivel a családi élet és gyermeknevelés kapcsán is. 
Először a házasságoknak kell rendben lennie, hogy a szülők al-
kalmasak legyenek a gyermeknevelésre.  
 

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

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

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

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

Isten a szex ajándékát házaspárok számára készítette, és 
emlékeztetőül a női testet egy zárócímkével látta el: „Ne nyisd 
ki az ünnepségig!” Az idő előtt kibontott ajándék ugyanis veszít 
az értékéből. Mivé válhat egy névnapi ajándék, amit az aján-
dékozó előre kibont, netán használ is? Ugye, mindenképpen 
csökken az értéke. Ezért nagyra becsülendő az, aki megőrzi 
ajándékát, megtartva magát az arra méltó személy számára. 



Kiváltság ezt az ‘ajándékot’ átadni illetve megkapni. (Én. 4,11. 
7. 9. 1–2. 16.) Látják a szemeid Isten nézőpontját? A szentség, 
a szépség, a szenvedély mind része az ajándéknak.  

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

19. Az ajándék megőrzése 
Jöjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai, Salamon királyt a 
koronában, mellyel megkoronázta őt az anyja, az ő eljegy-
zésének [lakodalma – más ford.] napjára, és az ő szíve vigas-
ságának napjára! – Énekek éneke 3,11 

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

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

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

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



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

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

22. Az ajándék visszanyerése  
Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak 
az Ő [Jézus] nevéért. – 1János 2,12 

Az ‘ajándék’ elvesztése két fő okra vezethető vissza: vannak 
olyanok, akik a házasságkötésük előtt rossz döntést hoztak; míg 
másokat bántalmaztak, kihasználtak, visszaéltek a bizalmukkal 
netán erőszak áldozatai lettek. Isten képes mindent rendbe 
hozni, mert Ő a helyreállítás specialistája. Azért halt meg Jézus, 
hogy megváltsa és visszahelyezze az Édenben elbukott embert az 
Isten terve szerinti eredeti hatalmi pozíciójába.  

Isten a szex ajándékán kívül adott egy sokkal-sokkal nagyobb 
ajándékot is – az Ő Fiát. (Ján. 3,16) Ő a te Szabadítód! A Biblia 
igazságának megismerése képes szabaddá tenni téged is! (Ján. 
8,32) A megváltás szó jelentése: váltságdíj fejében szabaddá 
tenni. Isten Fia érted áldozta fel az életét! Milyen csodálatos 
szeretetet mutat ez! (Márk 10,45. 1Kor. 6,19-20. Ján. 8,36).  

Csak el kell fogadnod Jézus Krisztust, mint az életed Urát 
és Megváltóját, és máris új teremtéssé válhatsz! (2Kor. 5,17) 
Szabadulj meg a múltbéli rossz emlékektől, bűntudattól, mert 
ezek akadályoznak a hited működésében és a családi életedben 
is. Szakíts a múlt hibáival, mert a tegnap már történelem, amin 
lehetetlen változtatni. Kezd új életet – Jézussal!  

Az új kezdete lehetősége biztosít a számodra is – Isten 
mindig ad egy következő esélyt! Az újjászületéskor Jézus vére 
megtisztít, és tiszta lappal indulhatsz tovább. Az Ő részéről a 
megbocsátás teljes, a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. 
Vétkeink helye a feledés tengere! (Mik. 7,19) Ha Ő teljes mér-



tékben elfeledi a ballépéseidet, akkor neked sem kell em-
lékezned rájuk! (1Ján. 2,1) Isten egyik specialitása, hogy Ő a 
hamuból – a kiégett életből – is képes szépet előhozni. Rendezd 
be az életedet az isteni alapelvek szerint, hogy áldott lehess! 

Súlyos lelki terhet jelenthet az is, ha valaki áldozattá vált. 
Isten nem azért adta ezt a csodálatos ajándékot, hogy vissza-
éljenek vele. Jó hír számodra, hogy Isten a romjaidból is képes 
téged újjáépíteni. Segíteni fog, ha megérted: a Krisztusban 
újjászületve minden újjá lesz! (2Kor. 5,17) Minden terhet 
helyezz az Ő lábai elé, és neki gondja lesz rá. (1Pét. 5,7) Amikor 
te már nem látsz semmilyen megoldást, Ő akkor is több 
lehetőséget fog eléd hozni! Bízz a mennyei Atyádban! 
 

28. A két rendszer 
Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. 
Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szere-
tete. – 1János 2,15 

Amíg a világi pozíciók betöltéséhez többéves tanulás és bi-
zonyítványok megszerzése szükséges, addig az élet leghosszabb 
utazásáról, a házasságról még ma is igen kevesen kapnak 
pontos ismereteket. Itt most nem törvények tömkelegének 
felsorolásával fogsz találkozni, hanem – ha nyitott szívvel olva-
sod – Isten szeretetét és a párválasztásra, házasságra, családra 
vonatkozó gyönyörűséges tervét ismerheted meg.  

Bibliai alapelvek ezek, és szabad akaratod szerint választ-
hatsz: a ‘világ rendszerében’ vagy ‘Isten rendszerében’ kívánsz-
e élni? Ha az Istennek tetsző életet választod, akkor biztos le-
hetsz abban, hogy nagy öröme lesz benne a mennyei Atyádnak. 
A könnyebb megértés érdekében javaslom, hogy szemléld úgy 
az Isten és az ember közötti kapcsolatot, mint a gyermek és a 
szülő közötti viszonyt. Mert az ember Isten teremtménye, de 
ha Krisztusban újjá is született, akkor a gyermekévé vált. 

A soron következő tanítások szellemiségét a keresztényi ér-
tékrend hatja át. Fontos, hogy lásd a bibliai alapokra lefektetett 
igazságot, és azon meg is tudj állni. Amit Isten az Igéjében közöl 
velünk, azzal a javunkra kíván lenni! Mivel az Igében ter-
mészetfeletti erő rejlik, a benne foglalt igazság megismerése és 
alkalmazása a tökéletes szabadság felé vezet! (Ján. 8,32)  

Ahhoz, hogy megláthassuk Isten tökéletes teremtését, vis-
sza kell tekintenünk a kezdetekre. Mózes első könyvének 1. és 
2. fejezetében láthatjuk Isten tökéletes, eredetileg elképzelt 



rendjét a házasságról. A 3. fejezetben olvashatjuk, hogy a sátán 
bejött a földre, hogy megrontsa ezt a világot. Miért teremtette 
Isten az embert? Mert család után epedezett a szíve, hogy ki 
tudja fejezni szerető gondoskodását az övéi iránt. Az emberek 
is családra vágynak, ezért kötnek házasságot, illetve hoznak 
világra és nevelnek fel utódokat.  
 

30. Kérj társat, hittel 
De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, 
hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova 
hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az 
Úrtól. – Jakab 1,6–7 

Ha megfelelő társra vágyódsz, ne aggódj: nem hétmilliárd 
ember közül kell választanod. A keresztények élvezhetik az ima 
nyújtotta előnyt: kérhetsz magadnak párt Istentől! „Mert aki 
kér, mind kap, és aki keres, talál…” (Mát. 7,8) Imádkozz Jézus 
nevében az Atyához, és kérd Tőle, hogy vezessen eléd olya-
nokat, akik az Ő megítélése szerint hozzád valók. Hogy ki az 
igazi közülük? Azt egyedül te fogod tudni a szívedben. Az 
újjászületett keresztények lelkiismerete biztos vezető! Nincs 
eleve elrendelt párod, szabad akaratod szerint választhatsz, 
ahogy Ádám is tette. Ha Isten jelölné ki a párokat, megsértené 
az ember számára adott szabad akaratot. (1Kor. 10,23) 

A világban, ahol élünk, elvárják, hogy a fiatalok egy idő után 
családot alapítsanak. Ha nem ezt teszik, kezdenek rájuk rossz 
szemmel tekinteni. De Isten szemében ez nem így van! Az Ő 
elsődleges akarata az életeddel kapcsolatban az, hogy szellem-
ben fejlődj, bibliai ismereteket szerezz, és az csak másodlagos, 
hogy ezt házasságban vagy függetlenként teszed-e. Ő minde-
nekelőtt azt akarja, hogy az igei tudásod növekedjen, mert ezzel 
egyenes arányban fog növekedni a bibliai hited.  

Az Ige szerint nem kötelező megházasodni, lehetsz életed 
végéig egyedülálló, ha így döntesz. Istennek van kegyelmi 
ajándéka arra is, hogy aki így határoz, egyedül is boldogan 
tudja leélni az életét. (1Kor. 7. fejezet) Isten örül a tisztán tar-
tott ‘edényednek’ (testednek), de csak akkor, ha e fogadalom a 
szívedből, a saját elhatározásodból, önkéntesen született. A 
házasság tiltása az ördög tanai közé sorolható, és megkötözött-
ségben tartja az embereket. (1Tim. 4,1–3) 

Ne légy türelmetlen, ne menekülj bele a házasságba, a vilá-
gi elvárások ne befolyásoljanak. Ne embereknek akarj tetszeni, 



hanem Istennek! (Gal. 1,10) Ha egyedülálló vagy, és társat sze-
retnél, javaslom, hogy csak az Úrral együtt lépj. Tartsd mind-
két szemedet Isten országán, vagyis az Igén és az Ő Igazságán, 
azaz Jézus Krisztuson, mert akkor az Írás szerint minden 
szükséged betöltetik. A jövendőbeli párodra vonatkozóan is!  
 

34. Házasságra lépni 
Tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házaságy 
pedig legyen szeplőtelen; a paráznákat ugyanis és a házas-
ságtörőket megítéli az Isten. – Zsidó 13,4 

Az Úristen a párkapcsolat után vágyódóknak teremtette a 
házasságkötés intézményét, és megszentelte azt. Isten egyedül 
csak a házaságyat áldja meg, minden azon kívüli testi kapcsolat 
az Ő szemében paráznaságnak minősül. Aki párkapcsolatban 
akar élni, annak – az Ige szerint – házasságra kell lépnie.  

Jó lesz a kapcsolatotok, de csak akkor, ha már házasok 
vagytok. Ha nem így tesztek, akkor az folyamatos lelkiismeret 
furdalást, bűntudatot eredményez, és kifosztottságot. (1Ján. 
3,20–21) A mennyei boldogság csak az Úr előtt megkötött há-
zasságban található meg. Keress olyan társat, akivel végig tu-
dod járni az élet leghosszabb utazását, Isten előtt is kösd meg a 
frigyet, és meglátod, áldott leszel. 

Az itt olvasottakat bátran magadévá teheted, mert ez a Biblia 
erkölcsi alapjain nyugszik. Sok fiatal másként gondolkodik a 
párválasztásról és a párkapcsolatról, de épp ezért kívánatos, hogy 
a bibliai alapokkal is találkozzanak. Ezen ismeret birtokában 
pedig – szabad akaratuk alapján – már eldönthetik, hogy milyen 
életet szánnak maguknak. Ha rosszul döntenek, nem Isten 
büntetésére kell számítaniuk, hanem arra, hogy a helytelenül 
megválasztott pár miatt a kapcsolat tönkremehet.  

Több ilyen kudarc után az ember gyermeke azután rájön, 
hogy mégis másképp kellett volna döntenie. Most már ta-
pasztalatokkal a háta mögött újból szabadon határozhat, ho-
gyan folytatja tovább. De aki Isten elvárása és terve szerint 
halad az úton, az sok kellemetlenségtől megkímélheti magát. 
Nem bölcs dolog tehát Isten életünkre vonatkozó tervét figyel-
men kívül hagyni, semmilyen területen sem.  

Már a jegyesség idején fontos a főbb dolgokban előre meg-
egyezni, egyetértésre jutni. Előzetes megegyezés, egyetértés nélkül 
nem lehet harmóniában együtt járni és előrehaladni. (Ámós 3,3) 
 



38. A házasság szövetsége 
Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ra-
gaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. – 
Efézus 5,31 

Ha nem szeretsz egyedül élni, és ezért párt kértél az Úrtól, 
majd kiválasztottad az igazit, a szíved szerint valót azok közül, 
akiket Ő eléd hozott, akkor az Ige szerint a következő lépés a 
házasságkötés. A házasság a legszorosabb kapocs két egymást 
szerető személy között, és egyben az élet továbbadásának 
forrása is. Isten a szaporodás céljából nőt és férfit rendelt 
egymásnak a házastársi kapcsolatban, és nem azonos neműeket. 

Isten nagyon komoly szövetségnek tartja a házasság 
intézményét, nem úgy tervezte, hogy egyszer csak felbontsák. 
Ez egy vérszerződés Isten terve szerint, amely valóban vérrel 
pecsételődik meg, ha tisztán kerül rá sor. Isten elvárja, hogy a 
házasságot a szívedben komolyan gondold, hogy felbont-
hatatlan vérszövetségként kösd meg. Ennek mélyebb meg-
értéséhez ajánlom, tanulmányozd az Essek William Kenyon – 
Vérszövetség című könyvét! 

A házasság egysége a legszorosabb kapcsolat, amely két 
ember között létrejöhet. Amikor egy férfi és egy nő eldönti, hogy 
összekapcsolják az életüket a házasság szentségében, akkor azt 
felelősségük teljes tudatában kellene megtenniük. A házasság 
igen komoly dolog. Két, egymást szívből szerető ember számára 
Isten akarata az, hogy összeházasodjanak. A jegyesek Isten előtt 
– a lelkész és a tanúk jelenlétében – összekapcsolják a szívüket 
és az életüket az örökkévalóság számára. Nyilvános fogadalmat, 
esküt tesznek kölcsönös szeretetükről, odaadásukról és egymás 
iránti elkötelezettségükről. 

Amint a frigyre lépő jegyespár – hittel kimondva a boldogító 
‘igent’ – házassági esküt tesz, Isten ereje működésbe lép az életük 
felett. Valóságos csoda megy végbe akkor, amikor két ember hite 
felszabadul Isten erejében. Isten méltányolja a hitüket, és 
egységbe kovácsolja őket. Esküjüktől kezdve eggyé válnak az Úr 
szemében. A szövetségük hármas felépítésű: a szellemük egyesült 
Isten által, legálisan a házassági szerződés által, amelybe belép-
tek, fizikailag pedig a nászéjszakán. A férj és feleség egyesülése 
hasonlatos Jézusnak a Gyülekezettel való egyesüléséhez. A házas-
ság egy csodálatos, természetfeletti szövetség, amelyet a felek 
kívánságuk szerint később megerősíthetnek. 
 
 



39. A szövetség támaszai 
Az Úr az, aki előtted megy, Ő lesz teveled; el nem marad tőled, 
sem el nem hágy téged: ne félj és ne rettegj! – 5Mózes 31,8 

A házasság, ha megkötésekor nem is látszik annak, de 
kétségtelenül így szeretnénk rá tekinteni: egyetlen, megszakít-
hatatlan szövetség, amelynek szemtanúja és egyben megerő-
sítője maga a hatalmas Isten. 

Ha megfelelően becsülitek a Krisztus Testét, akkor helyesen 
értékelitek azt a csodát is, ami a házasságban a szellemetek 
összekapcsolásával jön létre. Tehát nem csak a jogszabály ér-
telmében lesztek egyek, mert annál valami sokkal hatalmasabb 
történik. Isten saját teremtő ereje fog egyesíteni titeket. Ugyanaz 
az erő kapcsol össze benneteket, ami feltámasztotta Krisztust a 
halálból. Valami szent, valami kifogástalan történik meg Isten 
Szelleme által a ti bensőtökben, és ez igen becses. Soha ne 
éljetek vissza ezzel az egységgel, soha ne játszadozzatok ezzel a 
csodával, soha ne engedjétek, hogy a nap lemenjen a ti hara-
gotokon! (Ef. 4,26) 

Isten nem hagyja egyedül a házasokat, ezért támaszt 
rendelt melléjük. A tanúk abból a komoly célból vannak jelen, 
hogy örökké tanúskodjanak a létre jövő egység felett, és Isten 
előtt egyetértésüket adják ehhez. Soha nem szabad könnyel-
műen bánni ezzel az egyetértéssel. A tanúknak ettől a naptól 
hitben egy boldog közösségnek kell tekinteniük a frigyüket, 
függetlenül az esetlegesen megnyilvánuló ellentétes körülmé-
nyektől. (2Kor. 4,18) A gyülekezet feladata pedig az, hogy min-
dent megtegyenek annak érdekében, hogy ez az egység szilárd, 
erős, boldog és virágzó legyen. Ennek úgy tehetnek eleget, ha 
imáikban hordozzák őket.  

A gyűrű egy igen értékes tárgy, nem azért, mert nemes 
fémből készült, hanem mert a hit és az agapé szeretet jelképe. 
A karikagyűrű, mint egy soha véget nem érő kör, Isten 
folytonos szeretetét jelképezi, amely soha nem vall kudarcot. A 
gyűrű viselése állandóan emlékeztetni fog a hitetek meg-
vallására, eskütökre, amelyet egymásnak és Istennek tettetek. 
A gyűrű a véget nem érő szeretet jelképe helyett bilincs is 
lehet. De Isten Igéjében nincs egyetlen hely sem, ami fel-
jogosítana bárkit is a másik ember fölötti uralomra. A férjnek 
szellemi felelőssége van, Isten terve szerint ő a házasság 
egységének a feje. 
 
 



56. Isten pecsétje 
Én a Mindenható Isten vagyok, El Shaddai, járj énelőttem, és 
légy tökéletes. És megkötöm az én szövetségemet közöttem és 
teközötted: és felette igen megsokasítlak téged. – 1Mózes 17,1–2 

Amikor két hívő házasságot köt Isten színe előtt, Ő a Szent 
Szellemével megpecsételi azt. Így válhat a házasság olyanná, 
mint amilyen az Édenben volt egykor. A világban élők keresik a 
mennyei boldogságot, de Isten nélkül nem találják meg.  

Ha a párod is elfogadta az Urat, akkor minden tökéletes és cso-
dálatos. Nagyon fontos, hogy a polgári esküvőt követően az Isten 
szent színe előtt is köss házasságot. Az Úrnak meg kell pecsételnie a 
házasságodat a Szent Szellemével, hogy az olyanná váljon, mint 
valamikor az Édenkertben volt. Ne feledd: az isteni pecsét egy 
nagyon komoly szellemi erőfölényt jelent! A világban élők keresik 
ezt a mennyei boldogságot, de nem találják. Többször házasodnak 
és elválnak, mert Isten nélkül nem mennek jól a dolgok. Csak az Úr 
előtt kötött házasság hozhatja meg az édeni boldogságot.  

Isten szemében minden házasságon kívüli testi kapcsolat 
paráznaságnak minősül, akkor is, ha tartós együttélésről van 
szó. De az Úr ad időt a szellemi felnövekedésre, és az eltéve-
lyedésekből való megtérésre. Tekintsük példaértékűnek az első 
emberpár alább alkalmazott sorrendjét:  

1./ Ádám a szívében levő bizonyosság által tudta, hogy Éva 
az ő párja: „Ez már csontomból való csont, és testemből való 
test!” (1Móz. 2,23)  

2./ S csak ezután lettek ketten egy testté: „Elhagyja a férfiú 
az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek 
egy testté.” (1Móz. 2,24) Az Ige értelme itt még valami fontosat 
hangsúlyoz: Isten férfit és nőt teremtett és rendelt egymásnak. 
Ez az Ő szemében az idők folyamán mit sem változott.  

Ha két, az Úrban élő újjászületett keresztény házasságra 
lép Isten előtt, azt megpecsételi a Szent Szellemével. Így min-
den esély megvan rá, hogy az ilyen házasság tökéletesen stabil 
lesz, feltéve, ha a felek betartják a bibliai útmutatásokat. A férj 
szereti a feleségét, a feleség pedig segítőtársa a férjének, és 
engedelmes neki az igei alapelvek szerint.  

Nagyon fontos, hogy a bibliai alapokat lásd és alkalmazd, 
hogy áldott legyen a házasságod. Vesd a hitedet Istenbe: a 
gyümölcse egy szeretetteljes és harmonikus élet lesz. 
 
 
 



57. A tökéletes minta 
… a Gyülekezet [feleség] alá van vetve [engedelmességre] a 
Krisztusnak [férjnek]… … a Krisztus [férj] is szerette a Gyülekezetet 
[feleséget], és Önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, meg-
tisztítván… az Ige (Rhema) által… – Efézus 5,24–26 

A tökéletes házasság mintája az Efézusi levél 5. fejezeté-
ben található meg. Semmi nem lehet tökéletesebb mintája az 
Isten által elvárt házasságnak, mint a Krisztus és a Gyülekezet 
viszonya! Soha ne végy példaképül ismerős vagy közismert 
házaspárokat, hogy olyanná akarj válni, mint ők. Ha vannak 
olyan házaspárok, akiket tisztelsz, vagy azt gondolod, hogy 
szeretnéd, hogy a házasságod olyan legyen, mint az övék, akkor 
az azért van, mert az ő házasságuk bizonyos mértékben meg-
közelíti Krisztus és a Gyülekezet kapcsolatát.  

Ne feledd, mindenki ember! Még senki sem növekedett fel 
a tökéletes Krisztushoz való hasonlóságra, és ezért mindegy, 
kiről is van szó. Barátaid, szüleid, nagyszüleid, pásztoraid – 
mindegy, ki az, akire mintaként tekintesz. Ha tökéletes példa-
képként állítanád őket magad elé, és olyan szeretnél lenni, 
mint ők, akkor tudnod kell, hogy a hibáikat is le fogod másolni. 
Mert mindenkinek van hibája. Tehát mi a példa számunkra? 
Mire kell irányítani a tekintetünket? A Krisztus és a Gyülekezet 
kapcsolatára! Bármilyen kérdés merül is fel a házassággal 
kapcsolatban, minden kérdésre ez a helyes válasz. Sokszor kell 
ezt hangsúlyozni, hogy szívbéli megértés szülessen belőle. 

Minden egyes dilemmával kapcsolatban, minden egyes 
kérdésre vagy esetleges problémára a válasz: A Krisztus és a 
Gyülekezet! Azt kell vizsgálnod, hogy mit kell tenned az Ige 
szemszögéből nézve egy adott helyzetben. Bármilyen dologról 
van is szó, a férjek számára ez a válasz: amit az Úr tesz a 
Gyülekezettel, azt kell tennie neki is a feleségével. És mit kell 
tennie a feleségnek egy bizonyos helyzetben? Azt, amit a 
Gyülekezetnek kell tenni az Úrral, azt kell tenni a feleségnek is 
minden alkalommal. Száz esetből százszor! 

 
58. A házasság titka 

Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és a Gyülekezetről 
szólok. – Efézus 5,32 

A világ tele van elképzelésekkel arról, hogy a házasságnak 
milyennek kellene lennie. Könyvek születtek ezrével, előadá-
sokat tartanak e témában, és az emberek elmennek ezekre. 
Sokhelyütt prédikálnak és tanítanak a házasság témaköréről. 



Némelyik hasznos, de a legtöbb csak emberi elképzelés. Nem 
azt akarom megosztani veletek, amit én gondolok. Harmincöt 
évi házassággal a hátunk mögött nem úgy állítjuk be magun-
kat, mintha tökéletes példaképek lennénk. Nektek is ugyanarra 
kell felnéznetek, amire mi tekintünk – a Krisztus és a Gyüle-
kezet kapcsolatára.  

Milyen a tökéletes házasság? Olyan, amilyen a Krisztus és 
a Gyülekezet kapcsolata. Ha ezt a mindennapi gyakorlatba ül-
tetnénk az életünkben, teljesen megváltozna minden, és győ-
zelmeket élnénk meg. Mi lenne, ha a férj minden helyzetben, 
minden körülmények között úgy bánna a feleségével, ahogy a 
Krisztus bánik az Egyházzal? Mi történne, ha a feleség minden 
körülmények között úgy bánna a férjével, ahogy a Gyüle-
kezetnek kell bánnia az Úrral? Azt hiszem, így nagyon jó 
házasságok születnének. Nem lenne veszekedés, nem lenne vá-
lás, győzelemben járnának, mert egy teljes, Isten terve szerinti 
házasságot élnének.  

 Szeretném, ha észrevennéd, hogy az első dolog, amit az 
Efézusi levél az 5,31-es versében említ: „Annakokáért elhagyja az 
ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek 
ketten egy testté.” Ez egy nagy titok, „de én Krisztusról és az 
Egyházról szólok” – a kettő egyesülésének rejtélye a házasság 
titka. Krisztus és a Gyülekezet a tökéletes házasság jelképe!  

Amikor az emberek ránéznek a házasságukra, látniuk 
kellene benne a Krisztust és a Gyülekezetet. Ne csüggedj el, ez 
valóság lehet. Van újrakezdés, és a dolgok megváltozhatnak! 
Izgalmas dolog Isten Igéjében elmélyedni, mert ott igaz 
válaszokat találunk. Vannak dolgok, amiket rögtön elkezd-
hetünk hitben megcselekedni, és ez megváltoztatja a házas-
ságunkat, a kapcsolatunkat. (Jak. 2,17) Azonnal!  
 

60. Az elkötelezettség 
Uram, a Te szemeid avagy nem a hűségre néznek-é. – 
Jeremiás 5,3 

Csak, mert esetleg együtt élsz valakivel, nem jelenti azt, 
hogy az Úr is házasnak tekint ezért. Nincsenek ilyen fajta 
házasságok az Úr előtt. Sokszor halljuk azoktól, akik nincsenek 
összeházasodva, de huzamosan együtt élnek: ‘Mit számít egy 
darab papír!’ A házasság nem a papírról szól, hanem a 
nyilvános elkötelezettségről a család előtt, a násznép előtt, a 
gyülekezet előtt. És ha ezt nem vagytok hajlandóak megtenni, 
felmerül a kérdés, hogy miért is nem?  



Jézus mondta: az, hogy valakivel együtt élsz, nem jelenti azt, 
hogy a férjed, vagy a feleséged. (Ján. 4,17–18) Ez nem azonos azzal, 
amit néhány prédikátor hirdet, vagy néhány felekezet tanít erről.  

Az elkötelezettségről van szó tehát. Nem lenne szabad 
szexuális kapcsolatra lépni elkötelezettség nélkül. Ez Isten 
szemében nem helyes, mert árt az embereknek. Aki szereti és 
tiszteli a mennyei Atyját, az nem vét az Ő alapelvei ellen. Isten 
úgy tervezte, hogy egy férfi és egy nő elkötelezze magát egymás 
iránt, és szövetségre lépjenek egymással, még mielőtt szexuális 
kapcsolatba kezdenének. És ha gyermek születne a testi kap-
csolatból, akkor az elkötelezettség fennáll a gyermek felé is, 
mert elkötelezettséggel tartozunk egymásnak.  

Minden gyermeknek megvan a joga, hogy olyan otthonban 
nőjön fel, ahol szeretik, ahol biztonságban van, és ahol gondot 
viselnek róla. A világban teljes a zűrzavar e téren. Gyermekek 
fogannak házasságon kívül, abortuszokra kerül sor, és gyere-
kek kerülnek utcára, vagy válnak drogfüggővé. Sőt, olykor még 
bántalmazzák és ki is használják őket. De nem történhetnének 
ilyen gonosz dolgok, ha az emberek azt tennék, amit Isten 
mondott: egy férfi + egy nő = egy elkötelezett házasság. Egy 
igazi otthon, igazi apával és igazi anyával.  

Sokan azt mondják: „Tudod, én nem vagyok igazán jó fele-
ség, de jó édesanya vagyok!” „Tudod, nem vagyok túl jó férj, de 
jó apa vagyok!” Azonban ez lehetetlen!   

Nem lehetsz mintaszerű édesapa vagy édesanya, hacsak 
nem vagy egyben jó férj, vagy jó feleség is! Mert a legdöntőbb a 
gyermeked nevelésében a példamutatás. Az, amit látnak tőled. 
Az, hogy miként bánsz az édesanyjukkal, illetve édesapjukkal 
napról-napra, évről-évre. Ez sokkal nagyobb hatással van az 
életükre, mint megannyi prédikáció és tanítás. Nem lehetsz a 
legjobb édesanya, ha nem vagy jó feleség. Nem lehetsz a 
legjobb édesapa, ha nem vagy jó férj! 
 

 
63. A párkapcsolatok áldottsága 

Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak 
Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a 
mennyekből a Krisztusban… — Efézus 1,3    

Az áldás múlt időben áll a fenti idézetben, kérlek, ezt vedd 
észre! Ez azt jelenti, hogy Isten már elvégezte az Ő részét 
Krisztusban. Ahhoz, hogy ezt mind nagyobb mértékben birto-
kolni tudjuk, meg kell tennünk a saját részünket. Mert nyil-



vánvaló, hogy mindannyian még áldottabbak szeretnénk lenni, 
hogy másokat is megáldhassunk.  

Nem célom a soraimmal bárkit is kárhoztatni. Az az in-
díték vezet, hogy a világi normák szerint élőknek mutassak egy 
helyes és tiszta utat, s az átadott bibliai ismeret birtokában 
választási lehetőséget biztosítsak. Jézus példázatként említi a 
szőlő látható részét. (Ján. 15. fej.) Viszont a szemmel nem 
látható gyökérzeten nagy pusztítást végezhet például a filoxéra 
tetű. A silány vessző így gyenge termést fog eredményezni. Ezt 
figyelembe kell venned a házasságban is, hogy az virágba 
borulhasson, és gyümölcsözővé válhasson.  

Isten feltételhez köti az áldások birtoklását: minden 
dolgotokat szeretetben vigyétek végbe (1Kor. 16,14); szeretettel 
szolgáljatok egymás felé. (Gal. 5,13) Mindezt azért mondja, 
mert a hit működéséhez szükséges üzemanyag az isteni fajta 
szeretet. (Gal. 5,6) A görög szövegben a szeretetre vonatkozóan 
mindhárom Igében az ‘agapé’ szó áll. Tehát a magasabb rendű 
szeretetről van szó, amely Krisztus elfogadásakor töltetik ki az 
emberi szívbe. De akik figyelmen kívül hagyják mindezeket, 
azok elesnek Isten legjobbjától!  

Az áldás akadályait vegyük ezúttal szemügyre. A pár-
kapcsolatok két nagy csoportját különböztetjük meg: a há-
zasságban élők és az azon kívül eső formák (futó kalandok, 
együttélés, élettársi kapcsolat). A házasság intézménye Isten 
terve azok számára, akik társra vágynak. Minden más forma az 
isteni renden kívül esik. Ne feledd: mindaz, ami nem a hitvesi 
ágyban történik, Isten szemében paráznaságnak minősül. 
(Zsid. 13,4) De Ő egy sokkal kiválóbb utat szeretne mutatni! 

Miért nem meri mindenki felvállalni a nyilvános elköte-
leződést? Esetleg magukban sem biztosak? Az együtt élők 
gyakran érvelnek azzal, hogy nem a papír számít! De nézzük 
meg, hogy mi a különbség a házasság szentségében és a kap-
csolatban élők Istentől származó áldottsága között. Fizikai síkon 
valóban csak az okirat létezésében különbözik. De szellemi vo-
natkozásban már sokkal nagyobb a különbözőség! A házasság 
szövetségén kívül hiányzik Isten Szellemének a pecsétje (ragasz-
tója), ami összeköti a párokat; továbbá az a gigantikus erő, 
amellyel a tízezerszeres ellenséges erőt is képesek megfutamí-
tani; valamint az egységre áradó áldások teljessége. 

A ‘nem örökölhetik Isten országát’ kifejezést sajnos gyakran 
félreértelmezik, és úgy vélik, hogy a paráznák a pokolba jutnak. 
(Gal. 5,19–21) Ha cselekedetek által nem lehet igazzá válni, akkor 



ilyen módon nem lehet igaztalanná sem válni! Az ezzel kapcso-
latos 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! Tehát a paráznák nem az üdvösségüket veszítik el, 
csupán az áldásaikat csorbítják. A ‘nem mehetnek be Isten 
országába’ kifejezés vonatkozik az üdvösség hiányára. (Ján. 3,5) 

Látod már, hogy mely párkapcsolatok a legáldottabbak? 
Amelyek Isten terve szerint valók! A teljesség csak az Úr előtt 
megkötött frigyben található meg. A házasság megfelelő me-
derbe tereli és intézményesíti a szexualitást. A hívők a tisz-
tátalan életükkel Krisztus Testét szennyezik be. De a házas-
ságkötés megszünteti a paráznaságot oly módon, hogy az 
együtt élőknek az egybekelésüket követően már saját tulaj-
donú hitvesük lesz. (1Kor. 7,2) A lelkipásztorok nem erkölcs-
csőszök, ők tanítanak. Ez alapján a döntést pedig te magad 
hozod meg. Isten azonban elvárja, hogy a rendelkezésre álló 
világosságban járj! 
 

67. Új ‘tömlő’ 
És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; különben az új bor a 
tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztul-
nak; hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. – Márk 2,22 

Amit Jézus a Lukács 5,36-ban mond, az érvényes a házas-
ságra is. A példázat szerint: „senki sem toldja az új posztó fol-
tot az ó posztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja, és 
az ó posztóhoz nem illik az újból való folt.” Az új nem illik ös-
sze a régivel. Mi a megoldás tehát? „Senki sem tölti az újbort ó 
tömlőkbe, mert különben az újbor megszakasztja a tömlőket...” 
Azaz szakadást okoz.  

Az anyós megmutatja az új feleségnek, hogyan kell össze-
hajtani a ruhákat, annak ellenére, hogy nem kérte, és hogy ho-
gyan rakja a fazekakat és edényeket. Ott van az após, akit 
szintén senki nem kért meg, hogy megtegyen helyettük bizonyos 
dolgokat. Túl sok részt akarnak vállalni, ami már alkalmat-
lankodás. Próbálják az újat a régibe tölteni. Nem akarják el-
engedni a felnőtt gyermekeiket. Nem akarja elengedni a kisfiát, 
hogy férfi legyen, hogy saját, önálló családja legyen.  

Mit kell ilyenkor tennünk? A 38-as versben van a válasz: 
„Hanem az újbort új tömlőkbe kell tölteni…” Új tömlőkbe, és 
így mind a kettő megmarad. Szükséges, hogy új, független 
család jöjjön létre. Új otthon, új élethelyzet. Hogyan történjék 



ez? A válasz erre a következő: annak a mintájára, ahogy Krisz-
tus és a Gyülekezet teszi.  

Ezt mindegyikünknek magának kell a saját életére nézve 
megtenni. Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma há-
zasság. Ilyen értelemben mindenkinek ki kell munkálnia a saját 
boldogulását. És nem jó, ha ebbe a régi családok bele akarnak 
avatkozni. Ez egy új család! Jelszó: Hagyd el és ragaszkodj!  

Amikor másfél évtizede visszaköltöztünk a szüleim házába, 
nem ismertük az idevonatkozó igéket. De a bensőnkben tudtuk, 
hogy a tetőtérben kialakítandó lakrésznek külön bejáratúnak 
kell lennie. Isten bölcsessége volt ez, elkerülendő a súrlódásokat.  

 
68. Egymáshoz ragaszkodni 

Most már szeretni fog engem az én férjem... – 1Mózes 29,32 
„A házasság nem az, aminek megkötésekor mutatja magát, 

de bizonyos, hogy az akar lenni, aminek ilyenkor látjuk: egyet-
len, megszakíthatatlan szövetség, amelynek tanúja és jóváha-
gyója nem kisebb személyiség, mint maga Isten.” (Vasadi Péter) 

Miután új házasként elköltöztél a szülői házból, mit kell 
tenned az Ige szerint? Ragaszkodni a párodhoz! Ami azt jelenti, 
úgy kötődj, mint egy ragasztó. Egymással sziklaszilárdan össze 
kell kötődnötök. Neked és a hitvesednek. Össze lettetek ragasztva, 
mert Isten eggyé szerkesztett benneteket. Nem sok helyen 
mondja ezt az Ige: „Amit azért az Isten egybeszerkesztett...” (Mát. 
19,6) Az is lehetséges, hogy olyasvalakivel kapcsolod össze magad, 
akivel nem lenne szabad. De az a te döntésed és felelősséged.  

Isten is összekapcsol azonban embereket, és amikor Ő 
kapcsol össze, akkor nem szabad szétválniuk, nem lenne 
szabad elkülönülniük. Az ördög mindig próbál megosztást 
hozni. Mindig el akar különíteni, mindig hoz valamit, ami 
elválaszt, és távolságot képez az emberek között. Lehet, hogy 
egy egész apró dologgal kezdődik, ami egyre nagyobb lesz, 
amíg az emberek olyan távol nem kerülnek egymástól, hogy 
egy szobában vannak ugyan, mégis úgy érzik, mintha a Grand-
kanyon lenne közöttük. Fizikailag és érzelmileg is lehet ezt 
érzékelni. Lehet, hogy melletted fekszik valaki, mégis olyan, 
mintha tíz mérföld lenne köztetek.  

Hogy kerül közétek ez a távolság? Az ellenség munkája foly-
tán. De nem teheti meg, hacsak nem engeditek meg neki. Lehet, 
hogy rideg az otthon légköre, lehet, hogy a sok elhangzott kemény 
és nehéz szó falakat épít. De kezdetben nem volt ilyen hűvös a 
kapcsolat, és ha jóról rosszra fordult, az azt jelenti, hogy változott.  



Miért ne változhatna most a rosszról jóra? Miért ne tudna 
visszaváltozni? Megváltozhat az Úr kegyelméből! Fel kell is-
mernünk, hogy mi a probléma, és be kell zárnunk az ajtót az 
ördög előtt. Bármi, ami elkülönít, bármi, ami szétválaszt és 
megoszt, az az ellenségtől jön, aki megpróbálja szétválasztani 
azt, amit Isten összekapcsolt.  

 
69. Végsőkig ragaszkodj! 

Most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem... – 1Mózes 29,34 
Az 1Korinthus 7,10-ben az új szövetségre vonatkoztatva ol-

vasható az Úr parancsa: „Azoknak pedig, akik házasságban 
vannak, hagyom (parancsolom), nem én, hanem az Úr, hogy az 
asszony férjétől el ne váljék.” Azt mondja Pál, nemcsak én, ha-
nem az Úr parancsa ez: A feleség ne hagyja el a férjét! Ahelyett, 
hogy elválnánk, mit kell tennünk? Ragaszkodnunk kell egy-
máshoz. Így a helyes! Végsőkig ragaszkodj a párodhoz! 

Amikor a házastársak szétszakadnak, elválnak, az sokkal 
több mindenre kihat, mint gondolnák! A körülöttük levő 
emberek csalódnak, barátok megbántódnak, de leginkább a 
gyermekek sérülnek, holott nekik biztonságra lenne szükségük. 
Soha nem lenne szabad, hogy egy gyermeknek eszébe jusson, 
hogy apa elmegy, és nem jön többé haza. Soha lenne szabad, 
hogy egy gyermeknek eszébe jusson, hogy anya elmehet, és ta-
lán soha nem jön vissza. Nem szabad, hogy felmerüljön 
bennük ennek a veszélye. Teljes biztonságban kellene felnő-
niük, tudva azt, hogy Isten ott van, anya és apa ott van velük. 
Nagymama és nagypapa is ott vannak egymásért, szüleikért és 
értük. Így kellene, hogy legyen.  

De egy olyan világ vesz körül bennünket, amely Isten útjait 
messzire elkerüli. Az emberek összeházasodnak, és szándékuk-
ban sincs, hogy bármilyen kellemetlenséget, kényelmetlenséget 
eltűrjenek. Ha már nem érzik jól magukat, könnyedén feladják. 
Ez a világban teljesen elfogadott dolog. De a keresztényeknek 
nem kellene ezt követniük. Igen nagyra értékelhető azok 
erőfeszítése, akik például már 50 éve házasok! De akik már túl 
vannak a házasságuk tizedik vagy huszadik évén, azok is jól 
teljesítettek! Mindegyikünknek volt olyan időszak az életében, 
amikor feladta volna. Meg lettünk kísértve, hogy feladjuk.  

Vannak körülmények, talán kísértések, hogy feladjuk. Le-
het, hogy nagyon rosszul állnak a dolgok. Semmi sem fogható 
egy jó házassághoz, de egy rosszhoz sem, mert az maga a 
pokol. Nincs rá más szó: pokoli. De nem kell, hogy így legyen. 



Az emberek mégis sokszor feladják, azt állítván, hogy nem 
jönnek ki egymással, nem értik meg egymást úgy, mint azelőtt, 
egyszerűen nem működik a dolog.  

 
70. Küzdj a házasságodért! 

Az asszony férjétől el ne váljék... béküljön meg férjével, és a 
férj se bocsássa el a feleségét. – 1Korinthus 7,10–11 

Sokan feladják és elválnak. Ilyen az uralkodó mentalitás a 
társadalomban. Ha többé nem kényelmes valami, nem érzem 
jól magam benne, jobb, ha egyszerűen abbahagyom – gondol-
ják. Nekünk, keresztényeknek, parancsolatunk van az Úrtól, 
hogy ne hagyjuk el egymást! Tehát, legközelebb, ha kísértést 
érzel a válásra, emlékeztesd magad: Jézus az én Uram, Aki 
adott nekem erről egy parancsolatot!  

A mai bevezető Igénk egy parancsolat az Úrtól. Miért 
ilyen erőteljes ez? Azért, mert, amikor az emberek külön-
válnak, az komoly kárt okoz az életükben. Akik átmentek egy 
váláson, azok soha többé nem lesznek már ugyanazok. Ez egy 
nagyon alapvető dolog, s ezért küzdened kell a házasságban a 
jó kapcsolatért! Még akkor is, ha azon a ponton vagy, hogy 
nincsenek már érzelmek, nincs vonzalom, nincs vágyódás. A 
házasságok, sajnos, eljuthatnak ide.  

Néha az emberek odáig is eljutnak, hogy arról álmodoz-
zanak, jobb lenne, ha a társuk meghalna: talán az Úr majd 
hazaviszi őt. Arról ábrándoznak, hogy mennyivel szabadabb 
lenne az életük, ha a párjuk kikerülne a képből. De ez meg-
tévesztés. Nem a házastársad a te problémád! 

Mindkét félnek megvan a része az egység megőrzésében. 
Azt mondta fentebb Pál az 1Korinthus 7,10-11-ben: a 
házasoknak parancsolja az Úr, hogy el ne váljanak! A 12-13-as 
versekben Pál tanácsolja: „Ha valamely atyafinak hitetlen 
felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És a-
mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne 
bocsássa azt.”  

A hitetlen azt jelenti, hogy nem keresztény, mert még 
nem született újjá, nem hívta be az életébe Krisztust. Ez olyan 
világos, amennyire csak lehet: maradjatok együtt!  

Nincs arra semmi garancia, hogy a következő kapcsolat 
jobb lesz. Az ideális helyzet persze az, ha két ember együtt 
növekszik fel szellemi tudásban, de nem mindig alakul így. És 
ne próbálj olyan lenni, mint mások. Hanem igyekezz egyre 
inkább hasonlítani az Úrhoz. Ez esetben egyre jobban olyan-



ná váltok mindketten, mint az Úr. Egyre inkább hasonlítotok 
Hozzá, és ennek következtében egyre közelebb kerültök egy-
máshoz! Az emberek képesek folyamatosan változni és fej-
lődni az Úrban. 

 
75. Tisztelettel lenni 

Azért így szól az Úr, Izraelnek Istene: Jóllehet, meg-
mondottam, hogy a te házad, és atyádnak háza mindörökké 
énelőttem jár; de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, 
mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik 
azonban engem megvetnek [megutálnak], megvettetnek. – 
1Sámuel 2,30 

„Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik 
azonban engem megvetnek...” Létezik, hogy valaki megutálja 
az Urat? Biztosan, mert különben Isten nem mondaná. Vannak 
keresztények, akik megvetették az Urat, megutálták? Igen. 
Nemegyszer megtörtént már.   

A ‘megvet’ azt is jelenti ugyanis, hogy nem értékel kellő-
képpen valamit az ember. Nem tisztel, figyelmen kívül hagy. 
Vannak, akik manapság megvetik Istent? Bizony vannak, akik 
figyelmen kívül hagyják Őt, nem figyelnek rá, nem értékelik. 
Ezt a Biblia megvetésnek nevezi.  

Mi történik azokkal, akik Istent megvetik? Ugyanígy elvet-
tetnek. A próféta által Isten azt mondta nekik: ‘Azt mondtam – 
tehát itt az Úr szólt –, hogy a te házad mindörökké énelőttem jár, 
mostantól fogva.’ És az Úr ezúttal azt mondja, hogy ez nem lesz 
többé így. Mert azok, akik engem tisztelnek, azokat én meg-
tisztelem. Egyszóval, ha a nép engem megtisztelt volna, akkor ez 
így maradt volna, az atyjuk háza előttem járt volna továbbra is.  

De nem tisztelték meg Őt, nem mutattak tiszteletet az ígé-
retével szemben, ezért a házuk nem maradt többé a papságban. 
Elvesztették azt, ami az övék kellett volna, hogy legyen. Ez egy 
hatalmas elv az Igében. Itt valami kibontakozik, hogy jobban 
belelássunk Isten mélységeibe. Isten így gondolkozik, és Ő ilyen 
valójában. Ez pedig azt jelenti, hogy ha te megtiszteled azt, amit 
Isten tisztel, amit Isten mond, hogy tisztelj meg, akkor biztosítja 
ígéretét a számodra, és megmaradsz benne. Évről-évre, évti-
zedekről-évtizedekre egészen az örökkévalóságig. De ha meg-
veted, amit az Úr tisztel, és ha megveted azt, amiről Isten azt 
mondta neked, hogy tiszteld, akkor elveszted azt, ami neked 
adatott. Eltávozik tőled, és nem maradsz meg benne.  

 



77. Tiszteletadás a házasságban 
Ki-ki azért úgy szeresse a feleségét, mint önmagát; az 
asszony pedig félje [tisztelje] a férjét. – Efézus 5,33 

A tisztelet általánosan a Teremtő, illetve a teremtés előtt 
való meghajlásunk. Emberekre nézve az Istentől rendelt szere-
pek, hivatalok, hierarchiák tekintélyének elismerése. Elsősor-
ban szellemi magatartás tehát, de a lelkünket, érzelmi vilá-
gunkat is komolyan érinti. Az ember igazi valója az örökkévaló 
szelleme, van lelke és a földön hústestben él. A lélek kényes 
egyensúlyának összetevői az érzelem, az értelem és az akarat.  

Nemtől és kortól függetlenül, minden ember legalapvetőbb 
igénye a szeretet, az Istentől ráruházott méltóságának elisme-
rése, azaz, hogy tiszteletben részesüljön. A tiszteletadásban a 
másik személy teljes elfogadása jut kifejezésre. Életünk társát 
is tiszteletben kell részesítenünk. A tisztelet hiánya idővel ki-
sebbrendűségi érzés kialakulásához vezethet a házastárs a 
gyerek esetében is. A tiszteletadás azt jelenti, hogy becsüljük, 
fölnézünk a másikra, dicsérettel, csodálattal illetjük, mert a 
Krisztust látjuk benne. Úgy lesz mindinkább Istennek és neked 
is tetsző a házastársad, ha ez a mindennapi életnek is állandó 
eleme. A következőkben nézzük meg a Biblia tükrében, hogy 
milyen összefüggés fedezhető fel a tisztelet (elismerés, elis-
mertség) és a boldogság között. 

Isten úgy rendelte, hogy a házaspárok tiszteljék, és nagyra 
értékeljék egymást. A férj önértékelését nagyban meghatározza 
a feleségének az irányában tanúsított tisztelete. A feleség úgy 
adhatja meg a tiszteletet a férjének, ha elfogadja őt olyannak 
amilyen, dicséri férfias tulajdonságait, és isteni elhívása szerint 
engedelmeskedik a tekintélyének. 

Néhány, a mindennapokkal kapcsolatban felmerülő kér-
dés: hogyan fogadod a párodat a hazatérésekor? Ragyogsz, 
hogy újra láthatod, vagy közönyösen, lekezelően bánsz vele? 
Általában bátorítod őt, vagy folyton elégedetlenkedsz valami-
ért? Ezek fontos kérdések, hisz a hozzáállásoddal – akkor is, ha 
nem tudatos – építesz, vagy rombolsz. Ha a család nem veszi 
körül tisztelettel a családfőt, az idővel erejét fogja veszteni. 
Szerencsére nem mindig tragikus ennek a kimenetele, de gyak-
ran jelentkezik pszichoszomatikus betegségek formájában. 
 

78. Elismerés fontossága 
Ismerik [igen nagyra tartják – Katolikus fordítás] az ő 
férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. – 



Példabeszédek 31,23 
A házasság boldogtalansága már önmagában is nagy baj. 

Ennek gyakran a fő oka, hogy a házaspárok nem adják meg egy-
másnak az Isten által elrendelt tiszteletet. Egy jogász életéből 
merített példa következik a fenti állítás szemléltetésére.  

Az említett jogász kiváló volt a hivatásában, a munkáját si-
ker koronázta, a környezete elismerte, megbecsülte őt. Egyet 
kívánt csak nagyon: hogy a felesége is elismerje és tisztelje őt. 
Azonban az asszonya ahelyett, hogy – isteni elhívásának meg-
felelően – segítőtársa lett volna férjének, még nála is kiválóbb 
akart lenni. És ezzel fokozatosan tönkretette a férje érzelmi vi-
lágát, aki egyre zaklatottabb és egyre boldogtalanabb lett.  

Ez kedvezőtlenül hatott a munkájára, mígnem elveszítette 
az állását. A házasságuk is tönkrement, a felesége elhagyta, ő 
pedig portásnak szegődött. Mélypontra került. Miután be-
fogadta Jézust, az élete kezdett megváltozni, és egyre jobbá 
válni. Megértette, hogy Isten milyen elhívást adott a házas-
pároknak, hogy mi a férj és mi a feleség szerepe a családban. 
Ezeket megszívlelve a visszakapott feleségével a házassága is-
mét sikeresre fordult, élvezhette a párja támogatását a mun-
kájában is. Az Úr segítségével újra jogászi állást kapott, ahol 
kamatoztathatta a tudását.   

Gondold végig, milyen benyomást keltesz másokban a fér-
jedről? Ugyanis Isten akarata az, hogy a nyilvánosság előtt a 
kiválóságáról beszélj. Lássák rajtad, hogy minden szavadból 
és cselekedetedből a szereteted és a tiszteleted sugárzik felé. 
Egy modern fordítás így fogalmaz: „Férjét mások igen sokra 
tartják, mert ő soha nem korholja.” (Péld. 31,23) Mert maga az 
Úr Jézus mondta ki alapszabályként: … meglesz néki, amit 
mondott! (Márk 11,23) A kimondott szavaid magokként 
működnek: „… mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.” 
(Gal. 6,7) Ezért nagyon ügyelj arra, hogy mi hagyja el a szádat, 
a párodat illetően!  
 
 

91. A szeretet cselekedet 
És ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó 
cselekedetekre buzdítsuk. – Zsidó 10,24 

A Biblia szól arról, hogy össze kell gyülekeznünk isten-
tiszteletre, és közösségben kell lennünk egymással. Hogy 
összekapcsolódjunk egymással, továbbá egymást jó cselekede-
tekre buzdítsuk! Az Angol fordítás úgy mondja, hogy „kiprovo-



káljuk egymásból a jót”. Hogy azok a jó dolgok, amik bennünk 
vannak, a felszínre jöhessenek.  

Mindenki életében van néhány személy, akiért örökké há-
lát fog adni Istennek, mert ők olyan tulajdonságokat láttak 
meg bennünk, amelyekről mi nem is tudtunk. Előszólíthatnak 
belőlünk olyan képességeket, amelyekkel olyan dolgokat te-
szünk meg, amelyeket addig képtelenségnek tartottunk.  

Ha az emberek a jót látják benned, és ennek megfelelően 
bánnak veled, felemelkedsz ahhoz, amit benned látnak. Ahogy 
a házaspárok egymással bánnak, azt tükrözi, hogy hogyan is 
tekintenek egymásra, mennyire szeretik egymást. Ha figyelnek 
egymás mondandójára, már ezzel is becsülik egymást.  

A tisztelet megadása hat az érzelmekre, és így fogják egy-
mást mind jobban szeretni. Azt is befolyásolja, hogy mit 
éreznek egymás iránt. Az, ahogy veled bánik valaki, befolyá-
solja azt, hogy te mennyire leszel kész őt viszontszeretni. 
Vannak, akiket tökéletesnek látsz, de ahogy közelebbi kap-
csolatba kerülsz velük, kezdenek csúnyán viselkednek veled 
egy idő után. Ilyenkor azok az érzelmek, amiket feltételeztél, 
eltűnnek. Ez azért van, mert az érzelmek változnak. De a sze-
retet az egy cselekedet, nem pedig egy érzés.  

Tud-e az Úr segíteni nekünk ezen a területen? Elsőként azt 
kérd Istentől, hogy lakatot helyezzen a szádra. Olyan világban 
élünk, ahol egyfajta bizalmatlanság, szkepszis, lazaság ural-
kodik. Kezdetben kényelmesnek tűnik ez a fesztelenség, de 
lényegét tekintve egyszerűen tiszteletlenség, durvaság, önzés. 
Súlyos szavakat használunk könnyedén, amiknek sohasem 
lenne szabad elhangzania a szánkból! Sokan már ilyen közeg-
ben nevelkednek fel. Ami a szívünkön az a szánkon, össze-
veszünk–kibékülünk elve alapján élnek. De ez így nincs 
rendben, mert nem isteni elv!  

Fejezd ki az örömödet, a szeretetedet, a megbecsülésedet, a 
tiszteletedet a párod iránt! És ha valamit nem tudsz jó szem-
mel nézni? Ez esetben se nyisd ki a szádat, ne olvasd rá a hibá-
it! Nem szabad megszégyenítened a másikat, az csak megsebzi 
őt, de nem segít rajta!   
 

113. Előzetes megegyezés 
Vajon járnak-é ketten együtt, ha meg nem egyeztek egy-
mással? – Ámós 3,3 

Az alábbi részletek Jim és Karen Evans házassággal fog-
lalkozó televíziós műsorából származnak. 



„Jimmy: A házasságon belüli egyetértésről lesz ma szó, lé-
nyegében az előzetes megegyezésről… 

Karen: … arra az esetre, ha viszályra kerül sor, hiszen min-
den házasságban vannak nézeteltérések. Az igazi nagy vesze-
kedéseknek azonban az az oka, hogy soha nem ülünk le elbe-
szélgetni a vitás dologról, mielőtt problémává alakulna, és nem 
beszéljük meg a szóban forgó kérdést. A Biblia azt mondja: 
Járhatnak-é ketten együtt, ha (előtte) nem egyeztek meg egy-
mással? Mi magunk idézzük elő a problémát, ha nem ülünk le, 
és nem beszéljük meg a dolgokat. 

Karen: Azt hiszem, a legtöbben megegyeznek a központi 
kérdésekben, mint például: hány gyerekünk legyen, vagy: soha 
nem fogok 1000 dollárt úgy elkölteni, hogy ne szólnék róla ne-
ked… De legtöbbször a részletek jelentenek gondot, ahogy azok 
az apró dolgok bejönnek a képbe, amiket soha nem beszéltünk 
meg alaposan. Egyre csak halmozódnak, és mielőtt észre-
vennénk, veszekedés lesz belőle. 

Jimmy: Így van. A mi házasságunkban is a legnagyobb csa-
ták mindig amiatt adódtak, amelyeket egyszerűen soha nem 
ültünk le megbeszélni, és ezeknek vita lett az eredménye. A ta-
nácsadásokon azt szoktam mondani az embereknek, hogy leg-
alább egy hónap szükséges ahhoz, hogy beszélgetéssel tisztázzuk 
a vitatott témát, mert először nem fogunk egyetérteni és lesznek 
nézetkülönbségek. Harminc napot tölt el úgy az ember, hogy 
megvitatja a kérdést. Végül meg tud egyezni, utána viszont 
harminc éven át a megegyezés áldásait élvezi.  

Ha nem ülünk le, és nem egyezünk meg, nem munkálko-
dunk rajta, nem nézünk szembe a nehéz helyzetekkel és érzel-
mekkel, ha nem töltjük el azt a harminc napot a megegyezést 
keresve, a következő harminc évet folyamatos csatározások kö-
zött fogjuk eltölteni. Mi megtanultuk, hogy igenis üljünk le, 
egyezzünk meg, hogy így együtt tudjunk járni.” 
 

114. A megegyezés áldásai 
Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é 
ki az ő szavát? – Példabeszédek 8,1 

„Karen: Meg vagyok róla győződve, hogy sokan azért nem 
élvezik a házasságukat, mert állandóan a tedd – ne tedd pa-
rancsszavak között élnek. Pedig nagyon egyszerű: csak időt kell 
szánni rá, hogy foglalkozzunk ezekkel. 

Jimmy: Ez igaz. Mi elkövettük ezeket a hibákat, és nem 
próbálunk a saját igazságunkban megállni, mert ma már ért-



jük, hogy egy kapcsolatban a békesség, a bensőségesség a meg-
egyezések révén születik. Egy tanítás következik arról, hogyan 
járhatnának ketten együtt, ha nem egyeznek meg előtte 
egymással? Ez az Ámós 3,3 igevers.  

Elmondom nektek, hogyan lehet bensőséges a házasságo-
tok, hogyan lehet a legjobb barátod a házastársad, és így jól ér-
zitek majd magatokat az életetek hátralevő részében. De ehhez 
meg kell tanulnotok, hogyan kommunikáljatok egymással, és 
hogyan jussatok egyetértésre. A tanítás a ‘Mi Titkos Paradicso-
munk’ című szemináriumon hangzott el, és arról szól, hogyan 
egyezzünk meg, hogyan élhetünk bensőséges kapcsolatban.   

Jimmy: Ha békességet szeretnétek a házasságotokban, 
akkor annak az előzetes megegyezés az alapja, az, hogy előre 
egyezzetek meg a házasságotok fontos dolgaiban. Az Ámós 
3,3 következőt kérdezi: Vajon járhatnak-é ketten együtt, ha 
nem egyeztek meg egymással? Tudja valaki a választ? A 
válasz: nem!  Nem tudunk így együtt járni. Itt egy szorosan 
együtt megtett útról van szó. Utazhat-e két ember együtt egy 
bizonyos cél felé, ha előtte nem egyeztek meg. A válasz ter-
mészetesen nem.  

A leghosszabb utazásnak az életben a házasságnak kellene 
lennie. Ez nemcsak a leghosszabb, de a legintimebb, legközvet-
lenebb utazás is. Senkivel nem lenne szabad olyan szorosan 
együtt járnunk, mint a házastársunkkal. Ámós itt egy nagyon 
komoly kérdést tesz fel: Lehetséges-e két ember számára, hogy 
tartósan együtt utazzanak, ha előtte nem jutnak megegyezésre? 
A válasz: egyáltalán nem! A házasságnak egy bensőséges uta-
zásnak kellene lennie. És pontosan erre vágyunk.” 

 
115. Egyetértésre jutni 

… a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a 
cselekedetekből lett teljessé a hit. – Jakab 2,22 

„Amikor megházasodunk, így gondolkodunk magunkban: 
ővele járni mindenben, az élet minden dolgában, életünk hát-
ralévő részében, együtt. Helyes, hogy erre vágyunk, de csak 
ábránd marad, ha először nem ülünk le, és nem jutunk egyet-
értésre a házasság fontos dolgait illetően. És a házasulandó pá-
rok óriási többsége soha, de soha nem beszélgetett el komolyan 
semmiről a házasságuk előtt. Karen és én is így kezdtük.  

Beszélgettünk persze, az álmainkról és a vágyainkról, de 
soha nem ültünk le komolyan, hogy megbeszéljünk olyan fon-
tos dolgokat, amelyek részei voltak a jövőnknek. Összehá-



zasodtunk, aztán kutya–macska módjára éltünk, és az utazá-
sunk majdnem véget ért nem sokkal a kezdete után, egy-
szerűen azért, mert nem voltunk egyetértésben, mielőtt el-
kezdtük a közös utunkat.  

Két eszközt használtam a házasságra felkészítő tanácsadá-
son, hogy segítsek az embereknek végiggondolni azokat a dol-
gokat, amiket meg fognak élni. Az egyiket úgy neveztük el: 
‘Kérdőív a házassághoz fűzött elvárásokról’. Ez egy 6-7 oldalas 
füzetke volt, amiben kérdések voltak az anyagiakról, gyere-
kekről, gyülekezetről, munkáról, háztartásról, minden apró 
részletre kiterjedően. Mindenről, ami csak felmerül egy há-
zasságban. És mindenhol az a kérdés állt: Mit gondolsz erről? 
Mit gondolsz arról? És mindketten külön-külön töltötték ki, 
nem látták a másikét, aztán odaadták nekem.   

Utána egy beszélgetésben végigvettük a válaszaikat. Való-
jában azt tettem, hogy kiemeltem azokat a kérdéseket, ame-
lyekben nem értettek egyet, és bizony sok ilyen dolog volt. Az 
olyan kérdésnél, mint: ‘Hány gyereket szeretnél?’ – nagyon 
gyakran 3-4 gyerek volt a különbség. De néhány extrém esetben 
8-9 különbség is előfordult. Ez egy komoly probléma.  

Fog-e a feleség dolgozni? Nagyon gyakori volt, hogy a férj 
igennel, a felesége nemmel válaszolt. Megbeszéltük a prob-
lémát. Ki kezeli a pénzt? Erre mindig érdekes válaszok szü-
lettek. A legkényesebb kérdés – és ez vicces – a legvitatottabb 
kérdés az egész kérdőívben az volt, hogy mennyi pénzt köl-
thetsz el a házastársad beleegyezése nélkül. Érdekes volt látni, 
hogy felpezsdül a beszélgetés ennél a kérdésnél.” 
 

131. Négy problematikus terület 
Szenvedd el velem együtt a nehézségeket, mint a Jézus 
Krisztus jó katonája. – 2Timótheus 2,3 

Nagyon sok tanítás áll rendelkezésünkre a házasságról. De 
a létező legjobb könyv erről mégis a Biblia! Azután sok dolgot 
tanulhatunk meg a házasságról, válásról és újraházasodásról a 
tapasztalatok útján is. A lelkipásztorokra ez különösen igaz, 
mert nekik foglalkozniuk kell mindennemű családi problémá-
val a lelki gondozás gyakorlatában. 

Többnyire nem tartjuk szem előtt azt a fontos tényt, hogy a 
házasság egy többsíkú szövetség. Nem csak érzelmi (testi-
lelki), de gazdasági, jogi, elvi és bizony ideológiai alapokon álló 
intézmény. Ha ezek közül akármelyik tisztázatlan, az nem en-
gedi megszilárdulni a szövetséget. 



A gyakorlat azt mutatja, hogy a házastársak problémái ti-
pikusan e négy témakör köré összpontosulnak: 1./ vallás, 2./ 
szexualitás, 3./ pénz és 4./ gyerekek. Az egyik legjobb mód 
arra, hogy ezen a négy területen elkerüljük a gondokat, hogy 
még a házasságkötés előtt részletesen megtárgyaljuk ezeket. 

Nagyon sokan nem tudnak semmit a házasságról, mert so-
hasem tanították őket erről. Akadnak sajnos olyanok is, akik 
egyetlen könyvet sem olvastak e témáról. Így jóformán semmit 
nem tudnak a szexualitásról, de bármi másról sem a házastársi 
kapcsolatot illetően. A csonka családban felnövekvő gyerme-
kek sérüléseit már nem is említjük. Aki viszont olvassa a Bib-
liát, annak a sajátján túlhaladó bölcsessége lesz.  

A házasságokat többnyire fiatal, kevés élettapasztalattal bíró 
egyedek kötik. De ha elég idősnek érzitek magatokat ahhoz, 
hogy megházasodjatok, akkor elég idősek vagytok ahhoz is, hogy 
elbeszélgessetek a fentiekről. Feltétlenül meg kell beszélnetek 
ezeket a dolgokat, mielőtt házasságra léptek. Ha már házasok 
vagytok, akkor haladéktalanul osszátok meg egymással vélemé-
nyeteket, és jussatok egyetértésre. Ha nem vagytok egyetér-
tésben, az akadályozni fogja az imáitok megválaszolását.  

„A férfiak hasonlóképpen, megértően éljenek együtt felesé-
gükkel, az asszonyi nemmel, mint gyöngébb edénnyel, megad-
ván nékik a tiszteletet, mint akik örököstársak az élet kegyel-
mében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.” (1Pét. 3,7) 
Mivel sokat prédikálnak a hitről és az imáról, így tudjuk: min-
den, ami akadályozza az imát, akadályozza a hitet is. Az ima és 
a hit szorosan együtt járnak. Ha nem viseltetsz kellő tisztelettel 
a házastársad iránt, az imáid akadályoztatva lesznek! 
 

152. A szív állapota 
Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szí-
veiteket… – Zsidó 3,15 

„Bill: A Biblia azt mondja, hogy a férjnek és a feleségnek 
egyetértésben, szeretetben kell lakoznia. És amikor együtt 
lakoznak, tehát szeretetben vannak, akkor Isten meghallgatja 
az imáikat, amiről ők megbizonyosodhatnak. A házasfeleknek 
vitái, viszálya gátolja az imáik megválaszolását. Vajon miért 
mondta ezt Isten? (1Pét. 3,7) 

Mert te és a párod szívbéli társak vagytok. De ezen túlme-
nően szívbéli kapcsolatod van Istennel is. Sajnos nem tanítják 
az embereknek ezt kellő mélységben. Ha viszálykodsz a házas-
társaddal, akkor bezárod a szívedet felé. És ő tudni fogja ezt. 



Ez bizonytalanságot kelt majd benne. A feleség akkor érez biz-
tonságot, ha a férjének nyitva van a szíve iránta.  

Amikor az irodámban dolgozva elmerülök valamiben, 
olyankor a szívemet túlságosan is beleadom. És ha ilyenkor a 
feleségem kérdez tőlem valamit, könnyen hiheti, hogy harag-
szom rá, mert nagy komolyságot öltöttem magamra. A szívem 
a feladatra figyel, hogyan oldjam meg azt. Ő viszont ezt a be-
zárkózó állapotot érzékeli. Hogy ne így legyen, ilyenkor kész-
ségesen elfordulok a munkámtól! Beszélgetünk pár percet, 
megnyitom a szívem felé, ettől megnyugvást, biztonságot érez 
és azt, hogy szeretem. Így aztán békével a szívében megy to-
vább, és hagyja, hogy végezzem a munkámat.  

A férj és a feleség egybe vannak kötve a szívükben Isten-
nel. Akár a feleség zárja be a szívét a férj felé, akár a férj zárja 
be a szívét a feleség felé, akkor Isten felé is zárva van a szívük. 
És amikor a szívük zárva van Isten felé, Isten nem képes 
meghallani az imáikat és ők sem képesek Őt meghallani.   

Ez nem azt jelenti, hogy elvesztenénk az üdvösségünket. 
Nem jelenti azt sem, hogy Isten haragudna ránk. Isten nem 
vonja el magát tőlünk soha. Amikor bezárjuk a szívünket, mi 
vonjuk el magunkat Istentől! (Péld. 8,32–33)  

Ilyenkor foglalkoznod kell a szíveddel! Vidd vissza Isten-
hez! És bocsáss meg a másiknak, aki miatt a szívedet bezártad! 
Megbocsátani annyit jelent, hogy egyszerűen azt mondod 
magadban: nem kötelezte el magát, hogy mindig jót tegyen ve-
lem. Felmentem a felelősség alól, nem kell bocsánatot kérnie 
tőlem. (Mát. 6,14-15) 

Ily módon szabaddá teszed őt is, hogy meg tudja nyitni a 
szívét Isten felé. És egyúttal Te is szabad leszel. Amikor a szíved 
kitárva, és a másik szíve is nyitott, akkor a szívetek megnyílt egy-
más irányába. Csodálatos dolog férjnek és feleségnek úgy együtt 
élni, hogy a szívük nyitott egymás iránt is, és Isten felé is!” 
 

160. A két nem vonzódásának oka 
Milyen vonzó, húgom, mátkám, a szerelmed! Mennyivel éde-
sebb szerelmed a bornál, keneted illata felülmúl minden bal-
zsamot! – Énekek 4,10 (Szent István Társulat kiadása) 

A házasság megkötése, az esküvő egy örömteli esemény, 
a násznép pedig osztozik az ifjú pár boldogságában. De aki 
azt állítja, hogy a házasság nem más, mint két embert egy-
máshoz kötő szerződés, az téved. Mert ha ez a két ember 
nem szereti egymást, akkor nincs az a szerződés, ami képes 



lenne őket összetartani. A házasság elemi összetartozás és 
szent szövetség.  

Felmerülhet a kérdés, hogy miért vonzódik oly erősen egy-
máshoz a férfi és a nő? Ennek megértéshez először is tudnunk 
kell, hogy Isten teremtette az embert, mégpedig a saját képére. 
Isten neve pedig a héber nyelvben egyidejűleg hím- és nő-
nemű. Azért áll fenn tehát ez a vonzódás a két nem között, 
mert Isten kezdetben egynek teremtette őket, s csak később 
választotta szét. Egyedül az ember társtalan lenne, nem lenne 
életcélja, de a kettő ismét eggyé válhat a házasságban. A férfi 
és a nő azért vonzódik egymáshoz, mert egyedül nem érzik 
teljesnek magukat, és keresik a ‘másik felüket’.  

Azon kívül, hogy a férfi és a nő összeköti az életét, jelen kell 
lenni a házasságukban a harmadik személynek, a Teremtőjük-
nek is. A sikeres házasság kulcsa a szentség értékelésében rejlik. 
A férfit illetve a nőt jelentő héber szavak egyaránt magukban 
foglalják a ‘tűz’ szót. Más betűket is tartalmaznak, amelyek 
kombinációja Isten nevét is kiadja. Amikor a házaspár behívja 
az életébe az isteni szentséget, egy láthatatlan kötelék eggyé 
kapcsolja őket. Szerethetik egymást, törődhetnek egy-mással, de 
az isteni erő nélkül nincs, ami örökre összekötné őket. Erre a 
kapocsra nagyon nagy szükség van azért is, mert két különböző 
személyiségű embernek kell összekovácsolódnia.   

Az egész életre szóló kapocs megteremtésének egyik felté-
tele a férj és a feleség Isten iránti elkötelezettsége. Ez képezi a 
házasság örök alapját. A házasság hármas egysége – férj, fele-
ség és Isten – teszi gyümölcsözővé a szövetséget, a szeretetü-
ket, ami meghatározza a gyermekek fejlődését is. Az egység 
elengedhetetlen feltétele a szellemi növekedésnek is. A házas-
ságban való egyesülés az Istennel való egyesülés mintájaként 
rendeltetett. A sikeres házassághoz elengedhetetlen a Szent 
Szellem ereje, amely egybetartja, és folyamatosan meg is 
újítja azt. Ennek tudatában elmondhatjuk, hogy a házasság 
minden pillanatban megújul. Ez új felismerést adhat: ha min-
den pillanatban megújul a házasságod, akkor ebben a pilla-
natban is friss házas vagy! 
 
 

162. Tanulni kell a házasságot! 
Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok 
is éntőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene 
veletek lesz. – Filippi 4,9 



A szeretetteljes házasság megteremtése bizony sok tanulást 
kíván. A legfontosabb: megtanulnunk, hogyan tegyünk meg 
mindent az otthon békességének fenntartásáért. Továbbá meg 
kell tanulnunk, hogyan kezeljük a váratlan eseményeket. Ki kell 
alakítanunk a közös tapasztalatok alapján a legcélravezetőbb 
stratégiát a problémák kezelésére, az ellentétek feloldására, a 
felborult békesség visszaállítására.  

Mindezeknek az ‘építkezéseknek’ a legteljesebb együttműkö-
déssel kell végbemenniük. Akármelyik fél hibájából állt elő egy 
probléma, közösnek kell tekintenünk. A házastárs ‘cserbenhagyása’ 
súlyos elárulása a szövetségnek, ami Isten nevében köttetett. A há-
zasságon belüli problémákat közös erőfeszítéssel kell megoldani. A 
házastársaknak meg kell érteniük, hogy a megszentelt egység fenn-
tartása létfontosságú, mindketten teljes felelősséggel tartoznak érte.   

A boldog házasság nem épülhet döntően az egyik fél feltétele-
inek alapjára, ahhoz egységre van szükség. Az igaz szerelemben az 
önátadás gazdagítja a személyiséget. A szeretetnek és tiszteletnek 
arra kell indítania bennünket, hogy elismerjük, és helyet adjunk a 
házastársunk elvárásainak. Az önzetlenség az isteni fajta szeretet 
felismeréséből fakad, amely képessé tesz bennünket arra, hogy 
tiszteletben tartsuk a házastársunk szabad akaratának szentségét.  

A férjnek és feleségnek tudatában kell lennie annak, hogy 
mindketten felelősek azért, hogy az Úr által megszentelt házas-
ság jól működjön. De ez csak úgy valósulhat meg, ha mindket-
ten elismerik a hibáikat és ezt képesek őszintén megbeszélni. 
Nem szabad megengedni azt sem, hogy a problémák megoldá-
sa elhúzódjon és így ‘krónikussá’ váljon. 

Mindkettőjüknek tiszteletben kell tartani a másik szempont-
jait, még akkor is, ha azok apróságnak tűnnek is. Egy-egy nézetelté-
rés könnyedén elsimítható, ha a másik fél nem önt olajat a tűzre, 
hanem szelídséget tanúsít, illetőleg a vita megbeszélését későbbre 
halasztják, amikor már higgadtan megbeszélhetik a történteket.  
 

164. Isteni kötelék fontossága 
Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel, és 
olyan voltam hozzájuk, mint akik leemelik szájukról az igát, 
és ételt adtam nyájasan eleikbe. – Hóseás 11,4 

A biztonságos, életerős házasságnak szilárd alapokon kell 
nyugodni, s ehhez elengedhetetlen az isteni kötelék kiépítése és 
fenntartása. Ezért már idejekorán, a házasságra való készülődés 
során időt kell szentelni az Úrral való közösség kiépítésére, hogy 
mélyebb megértés születhessen a házasság horderejéről.  



A sikeres házasság jóval az esküvő előtt kezdődik azzal, hogy 
mindkét fél felismeri, milyen fontossággal bír az életükben 
Isten jelenléte. Ez azt is jelenti, hogy a házasság előtti években 
tudatosan fel kell készülni a közös, hosszú távú utazásra. Ha 
megismerjük Isten életünkre vonatkozó tervét és célját, köny-
nyebben megtalálhatjuk majd a megfelelő társat is. Minden-
kinek sorsdöntő fontosságú megkeresni azt az embert, akivel 
minden szempontból összeillik.  

Az ember ösztönösen keresi a másik ‘felét’, de megeshet, 
hogy az ellenkező nem iránti testi és érzelmi vonzalom elvonja 
az Úr útmutatásától a figyelmét. A társkeresésben a komoly 
kapcsolat kialakításának nem szabadna felszínesnek lenni és 
csupán a külsőségekre tekinteni. Ennél sokkal mélyebb megis-
merésre van szükségünk. Meg kell tudnunk, hogy a jövendőbe-
link milyen kapcsolatot ápol Istennel. Melyek azok a maga-
sabb értékek, amelyek igazán fontosak számára az életben, a 
házasságban és a családban.  

Sajnos gyakran előfordul, hogy a jegyespár több időt tölt a 
külsőségekkel, a szertartás tervezgetésével, mint a szellemi fel-
készüléssel. A szertartás, amelyben az egymást szerető férfi és nő 
egymásnak és Istennek szenteli életét, önmagában magasztos. 
Azonban a nagyszabású ünneplés (lakodalom) csak járulékos 
elem, mintegy formát ad az eseménynek. Helyenként (jó) szokás, 
hogy az esküvő napján az ifjú pár és az örömszülők adakoznak 
valamilyen nemes célra, – tiszteletüket kimutatva Isten szellemi 
törvényének – a vetés-aratás alapelvének.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 



UTÓSZÓ 
 

Őszintén kívánom, hogy e könyv minden egyes sora a Jó-
isten bőséges áldását hozza a kedves Olvasóra, családjára, sze-
retteire és mindannyiuk életére!  

 
Egyesületünk szívesen veszi mindazokat a másokat fele-

melő és építő változásokról, eredményekről szóló vissza-
jelzéseket, amelyek e könyv tanításainak alkalmazása során 
születtek meg!  

 
A Békevár Egyesület köszönettel fogad mindennemű tá-

mogatást, mert így tudja kiadványait terjeszteni az érdeklődők 
körében! Kérjük, csatlakozásoddal támogasd a Békevár Egye-
sület KEVESEBB ZÁTONYRA FUTOTT HÁZASSÁGOT! projektet.  

 
Az előző oldalon található táblázatba emlékeztetésképpen 

beírhatod azt az időpontot, amikor te és a szeretteid tudatosan 
behívtátok a szívetekbe a világ Megváltóját, Jézus Krisztust. A 
kereszten bevégzett művének elfogadásával új teremtéssé vál-
tál, örök mennyei állampolgárságot, megigazultságot és teljes 
körű megváltást nyertetek a kiontott szent véráldozat által. 
Szívből vágyom arra, hogy az újjászületés pozitív hatásai betel-
jesedjenek a tisztelt Olvasó családi kapcsolatiban, életében. 
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A kolofon adatai 
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