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ELŐHANG 
 

Mennyei útmutatás  
a problémakezeléshez és helyreállításhoz,  
valamint a váláshoz és újraházasodáshoz 

 

 
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! 

 



Ráhangoló 
Részletek az első kötet kapcsán érkezett építő visszajelzésekből: 

 
Őszinte gratulációm a Családi fészek és mentsvár című köny-

ved megszületése kapcsán. Teljes szívemből örülök e könyv létre-
jöttének! Olyat tettél, ami odafelvaló, maradandó és örök. Köszö-
nöm, áldott vagy! – Imre – 2012. 10. 15. 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

Kovács Gabriella – olvasószerkesztő 
 

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

Dr. Nehéz Márta Mirjam – római katolikus író 
 

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

Batizi László – református lelkész 
 

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

Fábián Attila – Krisztus Szeretete Egyház pásztora 



ELŐSZÓ 
Segítség a könyv megértéséhez 

 
Sok jó könyv jelent már meg a házasság témakörével 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: 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, 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. 

 
 

 
 

 
 
 



BETEKINTŐ A KÖNYVBE 
 

194. Szabad haragudni 
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti 
haragotokon. – Efézus 4,26 

A házasság „karbantartásának” témakörébe beletartozik a 
konfliktuskezelés, azaz a házasságon belüli összeütközések si-
keres megoldása is. A közismert igehely így kezdődik: „Ám 
haragudjatok…” – tegyük hozzá gyorsan: de tanuljuk meg jól 
kezelni az indulatainkat, hogy el ne mérgesedjen a helyzet! 

Jimmy Evans feleségével, Karennel alapította a Marriage 
Today (A házasság ma) szolgálatot, melynek elsődleges célja, 
hogy a keresztény házastársaknak, családoknak útmutatást 
nyújtson arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják az isteni fajta 
szeretetet megvalósítani az életükben, hogyan tudják a 
családot az Ige szilárd alapjára építeni és fenntartani. 

Jimmy és Karen házassága nem indult zökkenőmentesen, 
később már majdnem eljutottak a válásig, amikor végre meg-
nyitották magukat az Úr vezetésének, és hagyták, hogy Ő sze-
líden átformálja őket és az életüket. Azóta gyönyörű, benső-
séges a kapcsolatuk. Isten királyságában rengeteg családnak 
jelentett olykor már életmentő segítséget a szolgálatuk során 
megnyilvánuló isteni bölcsesség és szeretet. Az ő tanításaikból 
merítek elsőként. 

‘Igen fontos megtanulnunk a konfliktusok kezelésének a 
módját! A házasságunkban is (mint az élet minden területén) 
feltétlenül találkozunk problémákkal. Ha nem vagyunk képe-
sek (készek) sikeresen megoldani azokat, idővel elfojtott indu-
latokat és érzelmi eltávolodást okoznak. 

Minden házasságban vannak problémák, még a jókban is. A 
jó és a rossz házasság közötti különbséget voltaképpen az teszi, 
hogy mennyire vagyunk képesek megoldani a problémáinkat. 
Mindenki el tudja sajátítani a sikeres megoldás képességét! A 
múltban elkövetett hibák ellenére meg tudjuk fordítani a házas-
ságunk és az életünk irányát, ha ezt elsajátítjuk. Természetesen 
ezek a módszerek nemcsak a házasságban működnek, hanem 
minden kapcsolatban a segítségünkre lehetnek.  

A téma fontossága miatt megvizsgáljuk a felmerülő prob-
lémák kezelésének különböző módjait. Kezdjük a harag keze-
lésének kérdésével. Az Efézus 4,26 így szól: „Haragudjál, ám 
ne vétkezzél, ne menjen le a Nap a te haragodon...” (NKJV) Az 
első, amire Pál apostol tanít minket: ismerjük el, hogy 



haragszunk. Azt mondja: „Haragudjatok...” Ha letagadod a 
haragodat, attól még nem múlik el, sőt addig-addig növekszik, 
amíg pusztító és kezelhetetlen módon kitör.’ 
 

195. A harag kifejezése 
Haragudjatok, de ne vétkezzetek: beszéljetek szívetekkel a ti 
ágyasházatokban és csillapodjatok! – Zsoltár 4,4 

‘Amikor Karennel összeházasodtunk, nem tudtuk, mihez 
kezdjünk az indulatainkkal. Mindketten rengeteg indulatot 
halmoztunk fel magunkban, és szinte minden harmadik hó-
napban egy erős csatározásnál kötöttünk ki. Előfordult, hogy 
ezek az összecsapásaink a legostobább apróságon törtek ki, de 
azok csak a szikrák voltak, amik előidézték a felhalmozott 
harag robbanását. 

Az idők során megtanultuk, hogy nem szabad a haragunk-
kal lefeküdni. Nemcsak a saját indulatunkat tanultuk meg el-
fogadni, hanem azt is, hogy meg kell adnunk a másiknak a 
jogot arra, hogy haragudjon, és ki is fejezhesse. A rosszul 
működő kapcsolatokban mindig helytelenül kezelik a haragot. 
Ez több formában is jelentkezhet: a folyton kitörő haragtól – 
ami megsebzi a másikat –, egészen addig, hogy az ember a 
saját haragjától retteg, és attól, hogy mi történne, ha őszintén 
kimutatná. Sokan élnek a saját és a társuk haragjától való 
félelemben. Ez az egyik útja a biztos kudarcnak. 

A harag, jó vagy rossz, mindenképpen valóságos. Emberek 
lévén időnként haragra gerjedünk. Előfordul, hogy azért, mert 
valóban méltánytalanságot követtek el ellenünk. Máskor az a 
kiváltója, hogy még nem vagyunk eléggé felnövekedettek, ille-
tőleg irreális elvárásaink vannak, esetleg az önzés gerjeszti. Ami-
kor haragszom, és szükségem van a feloldására, akkor nem azt 
hangoztatom, hogy igazam van, csak azt, hogy mérges vagyok. 

Ha megtanulod, őszintén kifejezni a haragodat, és ezt a 
társadnak is megengeded, megtetted az első lépést a sikeres 
konfliktusmegoldáshoz. Emlékezz, Pál azt mondta: „Haragud-
jatok, ám ne vétkezzetek...” 

Ha már képes vagy elfogadni a haragodat, akkor azt is el 
kell határoznod, hogy a megfelelő módon kezeled az indu-
lataidat. Soha nem használhatod a haragodat arra, hogy 
helytelen viselkedést igazolj vele. Az eredmény nem menti az 
eszközt, nem teszi jogossá. Létfontosságú kérdés, hogyan 
oldjuk meg a konfliktusokat. Mindenképpen tiszteletet kell 
mutatnunk Isten iránt, és a társunk méltósága iránt is. 



Arra bátorítalak, hogy vizsgáld meg a szívedet a haraggal 
kapcsolatban, és hogy helyesen kezeled-e azt. Ha házas vagy, 
arra buzdítalak, hogy beszélgessetek erről a társaddal.’ 

 
196. A harag feloldása 

Szűnj meg a haragtól, hagyd el a mérgedet; ne bosszankodj, 
csak rosszra vinne! – Zsoltár 37,8 

‘Az előző részben arról volt szó, miért fontos, hogy el tudjuk 
fogadni a haragunkat, és helyesen tudjuk kezelni. A Biblia azt 
tanítja: „...ám haragudjatok, de ne vétkezzetek...” (Ef. 4,26 
NKJV). Magyarán szólva, nem szabad letagadnunk a haragunkat. 
De az sem jogos, hogy a helytelen viselkedésünket igazoljuk vele. 

A konfliktus helyes megoldása azzal kezdődik, hogy 
elfogadjuk a haragunkat (nem annak fenntartását, hanem 
magát a tényt, hogy éppen haragot érzünk), és hogy ezt meg-
engedjük a társunknak is hasonló esetben. A második lépés, 
hogyan konfrontálódunk (ütközünk) egymással. Vannak olyan 
indulatok, amiket lehet imával vagy önmagunkban kezelni, a 
házastársunk viselkedésével kapcsolatos haragunk azonban 
legnagyobb részt megbeszélést igényel. 

Meg kell tehát tanulnunk, hogyan tudunk helyesen köze-
ledni a másikhoz, amikor indulat van bennünk. Ez egy igen 
fontos lecke, hiszen a zabolátlan vagy méltatlan harag pusztító 
hatású. Az egymással való szembesüléssel kapcsolatban először 
is azt kell megtanulnunk, hogy várjunk vele addig, amíg az 
indulatunkat képesek vagyunk irányítani, de kerüljön sor a 
konfliktus megbeszélésére lehetőleg még aznap. Az Efézus 
4,26-27 (NKJV) szerint: „...ne menjen le a Nap a ti haragoto-
kon, se az ördögnek helyet ne adjatok.” 

Ha feloldatlan haraggal zárjuk a napot, lehetőséget adunk 
az ördögnek, hogy magyarázatot hozzon nekünk házastársunk 
viselkedésére, és vádolja őt. Az Efézus 4,27 versben szereplő 
„ördög” szó  (görögül „diabolos”) vádlót jelent. Várj egy-két 
órát, amíg uralni tudod az érzelmeidet, de semmi esetre ne 
szokd meg, hogy haragosan fekszel le este, és napokat vagy 
heteket vársz, míg előhozod a problémát. Ne engedd meg még 
a mosolyszünetet sem.’ 

(Élénken él bennem az az 1977-es szeptemberi nap, amikor 
az oltár előtt álltunk, és az eskető pap így szólt: „a nap soha ne 
nyugodjon le a haragotok mögött”! Miután két évtizedre rá 
újjászülettünk, ismertem csak fel, hogy az efézusi levél egy 
idézetét hallottuk akkor.  – Szerk. megj.) 



197. A feloldatlan harag 
…és sokakat meggyászolok azok közül, akik korábban vétkeztek 
és meg nem tértek a tisztátalanságból, paráznaságból és buja-
ságból, amit elkövettek. – 2Korinthus 12,21 

‘A ma haragja még nagyon jól kezelhető. A tegnap haragja 
veszélyes, mert már érlelődött benned, és a diabolos, a vádló is 
megkörnyékezett már. Ő mestere annak, hogy megosszon ben-
nünket, szakadásokat és támadásokat idézzen elő. Emlékezz, ő 
hazug és a hazugság atyja és gonoszak az indítékai. (Ján. 8,44) 
Azon munkálkodik, hogy a házastársad ellen hangoljon és 
meggyőzzön, hogy a társad ellened fordult. A megoldatlan ha-
rag nyitott ajtó ehhez. 

Amikor még friss házasok voltunk Karennel, akár hóna-
pokig is haraggal a szívükben éltünk egymás mellett. Amikor 
megharagudtunk, elhallgattunk, csendben voltunk. Ilyen az én 
természetes személyiségem. Amikor a legmérgesebb vagyok, 
akkor vagyok a legcsendesebb.  Ez rövidtávon rendben is van, 
mert megakadályozza, hogy indulatból olyat tegyek, vagy 
mondjak, amit később megbánnék. Hosszú távon azonban 
nagyon rossz hatású. 

Az évek során megtanultuk, hogy ne viselkedjünk így: meg-
haragszunk és elhallgatunk. Tudjuk, hogy milyen veszélyes a fel-
oldatlan harag révén helyet adni az ördögnek a házasságunkban. 
Megszoktuk, hogy szeretettel szembenézzünk indulatainkkal nap 
mint nap. Egy jó kapcsolatban ez egyszerűen a háztartás része. 
Ez a szokás fogja a haragot és szelíd házi cicává változtatja. Ha a 
haragodat megőrizve fekszel le, az ordító oroszlánná növi ki 
magát. Indulat mindig is lesz a házasságban, de a mértékét és a 
természetét az határozza meg, hogy hogyan kezeled azt. 

Nem kell félned a haragtól. Minden emberi kapcsolatban 
előfordul. Az első, amit tenned kell, hogy megengeded a magad 
és a társad számára is, hogy őszinték lehessetek az indu-
lataitokkal kapcsolatban. A második lépés, hogy még aznap 
megbeszélitek, de várni kell egy pár percet vagy órát, míg uralni 
tudod az érzelmeidet, hogy ne mondj, vagy tegyél semmi olyat, 
amit később megbánnál, illetve ami megsértené a hitvesedet. 

Beszéljetek erről egymással. Határozzátok el, hogy mind-
kettőtöknek meglesz a szabadsága. Szükség esetén beszélhet a 
negatív érzéseiről is, retorzió nélkül. Azt is határozzátok el, 
hogy többet nem fekszetek le a haragotokkal, megbeszélitek a 
dolgokat, és megoldást kerestek rá. Ez létfontosságú dolog a 
házasság sikerének érdekében.’ 



202. Libikóka-szindróma (1) 
Az ő igazságának mérlegével mérjen meg engem, és meg-
ismeri Isten az én ártatlanságomat! – Jób 31,6 

‘Létezik egy nem veszélytelen jelenség, ami sok házasságban 
ismert: a libikóka-szindróma. Akkor alakulhat ki, ha természetes 
emberi ösztönünkkel reagálunk a házastársunk viselkedésére. 
Amikor az egyik fél helytelen, szélsőséges irányba tér el, a másik 
szinte mindig az ellenkező szélsőség felé indul, mert így szeretne 
korrigálni, illetve megvédeni magát és a házassági szövetséget. 

Képzeljük el, amint egy játszótéren két gyerek ül szemtől szem-
ben egy mérleghinta közepén. Amíg középen maradnak, közel van-
nak egymáshoz, és egyensúlyban vannak. Mi történik, ha egyikük 
elmozdul hátra? Egy libikókán ülve, bármit is csinál a másik a 
szemközti oldalon, az hat rád – így van ez a házasságban is. 

Ha a libikókán a másik fél elmozdul hátra, akkor neked is azt 
kell tenned, amennyiben meg akarod tartani az egyensúlyt. Ha ő 
tovább mozog hátrafelé, neked is azt kell tenned. Ha a hason-
latunknál maradunk, mindkét fél számára az a legszélsőségesebb 
helyzet, ha saját térfelének a legvégén helyezkedik el. A házasság-
ban (a kapcsolatban) ez veszélyt rejt magában. 

A valós életben ugyanis ez a következőképpen működik:  
– ha az egyik fél nem tudja helyesen kezelni a pénzt, folyton 
túlköltekezik, ezért a másik szélsőséges takarékossági intézke-
déseket hoz, hogy megóvja a pénzüket;  
– ha az egyik fél nem ápol szoros kapcsolatot a gyerekekkel, 
távolságtartó, nem fegyelmezi őket, így a másiknak kell felvál-
lalni a fegyelmező szerepét, ezért rátapad a gyerekekre, túlsá-
gos féltéssel és/vagy szigorral reagál;  
– ha az egyik fanatikusan vallásos lesz, és törvénykező lég-
kört próbál az otthonára erőltetni, a másik emiatt nekifeszül a 
korlátoknak, hogy egy kis szabadságot, derűt lopjon be, egyen-
súlyt tartson fenn a családban, amit a törvénykező fél bűnnek 
és a világgal való lepaktálásnak tart. 

Sok más példát is sorolhatnék, de a lényeg bizonyára ért-
hető. Arról van szó, hogy amikor a társunk tanúsította válto-
zást negatívnak ítéljük, a természetes emberi reakciónk az, 
hogy a kiegyensúlyozó szerepét felvéve megpróbáljuk kiiga-
zítani. Ez a libikóka-szindróma. Szinte minden házaspár előtt 
ismert. Vannak, akiknél olyan méreteket ölt, ami már szenve-
dést okoz, egyes esetekben válást eredményez. 

Hogyan lehet elkerülni az ilyen helyzeteket? Úgy, ha fog-
lalkozol vele, ha megbeszéled a társaddal, miért nem tetszik ne-



ked a viselkedése, és nem engedsz a szélre húzó erőnek. A szél-
sőséges magatartásukat sokan a társuk viselkedésére vezetik 
vissza. Igen ám, de a másik fél szintén ezzel igazolja önmagát.’ 

 
203. Libikóka-szindróma (2) 

Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden 
mérőkő. – Példabeszédek 16,11 

‘Nézzük meg közelebbről a törvénykező vallásos kontra 
„bűnös” esetet. A „bűnös” azzal igazolja a viselkedését, hogy 
nem akar egy rideg, bezárt házasságban élni. Nem lehet őt 
hibáztatni ezért, még akkor sem, ha egyes tetteivel túllőne a 
célon. A szuperszellemi házastárs pedig azzal revolverez, hogy 
neki kell a házasság szellemi őrének, megváltójának lenni. 
Magasra kell állítania a mércét, hogy megfelelő engesztelést 
nyújtson elvetemült házastársáért, annak reményében, hogy 
egy nap majd helyükre kerülnek a dolgok. 

Kinek van igaza, és ki téved? Mindketten helytelenül véle-
kednek és cselekszenek, egyikük sem tudja kellően igazolni a 
viselkedését. Amikor Ádám és Éva elbuktak, mindketten elhárí-
tották magukról a felelősséget a tetteikért, és mást okoltak. 
(1Móz. 3,12-13) Függetlenül attól, hogyan viselkedik a házas-
társunk, nekünk helyesen kell cselekednünk. Nem igazolhatom, 
nem menthetem fel magam a társam magatartására hivatkozva. 

A megoldás három lépésből áll: 
– Az ELSŐ lépés a szeretetteljes kommunikáció. Beszélgess 

a hitveseddel a viselkedéséről, és mondd el neki, hogy távolsá-
got érzel kettőtök között. Ne reagálj helytelenül, hiszen azzal 
még nagyobbra növelnéd a távolságot.  

– A MÁSODIK lépés az, hogy felvállalod a felelősséget saját 
tetteidért, viselkedésedért. Emlékezz, szemtől szemben kezdtétek 
a libikóka közepén ülve. Ha elmozdultál onnan, hibáztál. Az nem 
a házastársad hibája volt. Légy alázatos, és vedd észre, hogy a 
társad viselkedése arra lehet a válasz, hogy eltávolodtál tőle. 

– A HARMADIK lépés a segítség keresése. Ha egyedül nem 
tudod megoldani a helyzetet, ne csak üldögélj, miközben egyre nő 
köztetek a távolság, és egyre nagyobb lesz a probléma. Keress 
segítséget! Légy hajlandó tanácsot kérni és elfogadni! Ne nyugodj 
meg addig, amíg nem ültök újra szemtől szemben egymással a 
libikóka középen! Emlékezz, ott kezdtétek és a házasságotok so-
rán megélt legszebb időszakokat mind ott töltöttétek!’ 
 

 



206. Élősködők 
A piócának két leánya van: add ide, add ide! – Példabeszédek 
30,15 

A következő néhány részlet Keith Moore prédikátor és 
felesége Phyllis házasságról szóló tanításából származik.  

 ‘Phyllis és én nem azt kívánjuk elmondani, mi mindenre 
jöttünk rá a házassággal kapcsolatban, és hogy mi mindent 
tudunk róla. Sem azt, hogy szeretjük egymást, és jobban érez-
zük magunkat a bőrünkben, mint évekkel ezelőtt.  

Hálás vagyok ezért, és azért is, hogy a tudtotokra adhatom, 
az Úr milyen munkát végzett rajtunk, hogyan segített nekünk. 
Milyen eredményekkel járt az Ő munkája a mi életünkben. 

Nem a hibáitokat akarjuk kiigazítani, vagy benneteket kár-
hoztatni. Isten Igéje tesz szabaddá titeket! Ha megismered az 
igazságot, az igazság fog felszabadítani.  

Mindent, amit nektek prédikálok, magamnak is mondom; 
ez így működik, nincs egyirányú tanítás, ami csak felétek 
szólna. Amivel most foglalkozunk, szerintem az egyik legko-
molyabb kérdés. 

Nem tudom, mennyire ismert a következő igevers: „A 
piócának két leánya van: add ide, add ide [angol fordítás 
szerint: Adj, Adj]! E három nem elégszik meg; négyen nem 
mondják: elég.” (Péld. 30,15) A Káldi Neovulgáta fordítás 
felszólító módban így szól: „Ide vele! Ide vele!” 

A pióca… Mindenki tudja mi az a pióca? Ez egy nagy pióca. 
Héberül a szószerinti jelentése szívó. Szóval az üzenetem címe: 
„Szipolyozol vagy vetsz?” A szipolyoz szó rokon értelmű szavai: 
megfej, pumpol – ami telhetetlenségre és élősködésre utal. 
Szomorú, de ez egy valós probléma.  

Annyi ember van, aki bizonyos helyzetekben hálátlan, 
elégedetlen. Nem számit, mit teszel, soha semmi nem elég 
nekik. Vannak ilyen férfiak és vannak ilyen nők is. Mindig 
valami mást akarnak, soha nem elég, soha nem elégszenek meg. 
Nem veszik észre, de piócaként viselkednek. Folyton sírnak, 
kiabálnak: „Adj! Adj!” „Nem tetted ezt!” „Nem csináltad meg 
azt!” „Tartozol nekem vele!” „Azt kellett volna csinálnod!” „Még! 
Még!” Hogyan hangzik?  

Elszívnak, mint egy pióca. Mi is az a pióca? A pióca egy 
élősködő. Mi az élősködő? Olyan élőlény, amelyik más életéből 
él. Ugye? Például a szúnyog. A pióca szó szerint kiszívja az élet 
vérét az áldozataiból. Igaz? A vérben élet van, és ők ezt az életet 
élik fel, de valaki másból nyerik, hogy fenntartsák önmagukat.’ 



207. A két kapcsolattípus 
Mert szelet vetnek és vihart aratnak. – Hóseás 8,7 

‘Rá fogtok jönni, hogy a kapcsolataink alapvetően e két nagy 
kategória egyikébe tartoznak: az élősködő vagy az áldozat típusú-
ba. Felismeritek, hogy az emberek a kapcsolataikban legtöbbször 
vagy az egyik vagy a másik kategóriába sorolhatóak? Vagy elvenni 
szeretnének valamit a másik személyből, vagy folyton adni akar-
nak magukból valamit. Szipolyozni vagy befektetni.  

Kapcsolataink igen nagy számban beleesnek valamelyik, az 
élősködő vagy az áldozat kategóriájába. Hiszem, hogy minden 
igevers céllal van a Bibliában. Amint a piócáról szóló igevers is. 
Ez nem kérdés! Pontosan meg van a szerepük és fontosak. 

„A szegény emberből támadott elnyomója a szegényeknek 
hasonló a pusztító esőhöz, mely nem hágy kenyeret.” (Péld. 28,3) 
Az angol fordítás így szól: „Egy szegény ember, ki a szegényt 
elnyomja, hasonló a mindent elsöprő esőhöz, ami nem hagy 
eledelt.” Nem hagy élelmet (életet). Egy másik fordítás szerint: 
„Mikor egy szegény ember a szegényt nyomja el, az olyan, mint 
egy váratlan áradás, ami elsöpri az utolsó reményüket.” Más 
szavakkal, mint egy árvíz, ami semmit sem hagy maga után.  

Amikor a szegény elnyomja a másik szegényt. Az ember, 
akinek nincs semmije, megpróbál elvenni valamit a másiktól, 
akinek még a semminél is kevesebb van. És mi marad nekik 
ezután? Abszolút semmi. Mint az a hely, amit elsöpört és le-
tarolt az ár.  

Az alatt a néhány év alatt, amióta szolgálok, Phyllisszel 
számtalan embert ismertünk meg, akiknek gondjuk volt a 
házasságukkal. Nem egy-két esetet, több százat láttunk az évek 
során. Férjek és feleségek gyötrődnek, karikásak, vörösek a 
szemeik, nem tudnak aludni.  

Nyugodtan mondhatjuk, pokoli körülmények uralkodnak a 
hajlékukban. Nincs bennük egymás iránti szeretet, egyik jobbra 
ül, a másik balra. Düh és harag olvasható az arcukon, mintha 
kitörni készülnének. Próbálnak aranyosak lenni, de tudjátok 
milyenek? Mint egy vízzel teli szivacs, megnyomkodod egy ki-
csit, és máris csepeg. Megkérded tőlük, mi a gond? Ahogy az 
egyik megszólal, rögtön rákezdi a másik.’ 
 

208. Két követelődző 
Semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. 
– Lukács 3,13 



‘Ha megkérdezed ezeket a párokat, mi a problémájuk egy-
mással, rögvest egymás torkának esnek. 

– Csak mondd el! 
– Nem, nem, mondd csak te előbb! 
– Rendben! Szóval: nem csinálja ezt... Még azt sem tette 

meg... Az én igényeim őt egyáltalán nem érdeklik... Nem úgy 
gondoskodik rólam, ahogy kéne, semmit sem tesz meg értem.  

Hogyan hangzik ez? Adj nekem! Ide vele! Nem adsz 
nekem! Egy percen belül a másik is rákezdi: 

– Nos, nekem is vannak igényeim! Te meg ezt nem tetted 
meg értem! És mikor nekem erre lett volna szükségem, te nem 
álltál mellém! Nem törődsz vele, egyedül engem érdekel, te 
figyelmen kívül hagyod, és nem segítesz. És akkor még arról 
nem is beszéltünk, hogy…! 

Ismerősen hangzik? Adj nekem! 
– Adj nekem, igen, azt akarom! 
– Nem, te adj énnekem! 
– Nem, nem, te adj nekem! 
És akkor jön a vallásos férj, és ezt mondja a feleségének: 
– Tudod, mit mond a Biblia? Köteles vagy engedelmeskedni 

nekem, köteles vagy tisztelni engem, köteles vagy segíteni, 
amikor csak mondom! 

– Nem, nem, a Biblia azt mondja, hogy te vagy köteles 
szeretni engem, és gondoskodni rólam, törődni velem! 

– Majd ha úgy engedelmeskedsz nekem, ahogy köteles 
lennél, akkor majd én is úgy szeretlek, ahogy kellene. 

– Nos, ha úgy szeretnél, ahogy kötelességed lenne, akkor 
talán én is úgy engedelmeskednék neked, ahogy kellene. 

Hadd elemezzük egy kicsit, mi is történik itt valójában, mit 
mondanak mindketten? 

– Adj nekem! Nekem tartozol ezzel... És ha tényleg meg-
kapom tőled, talán... egyszer... majd én is visszaadok valamit... 

– Nos, nem, dicsőség az Úrnak: te vagy az, akinek adni 
kellene! Neked kell valamit letenned az asztalra.’ 
 

218. Ne nyaggass! 
Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket… – 2Korinthus 11,20 

‘Sajnáljuk azt, akinek a házastársa gyakorlatilag kiszipolyozza 
az életét. Sokan teszik ezt egymással. Mindig kivenni akarnak 
valamit, mindig igényelnek valamit: „Nem töltesz elég időt velem, 
és többet beszélsz a barátaiddal, mint velem. Folyton dolgozol, 



úgy érzem, jobban szereted a gyerekeket, mint engem…” Csak 
szipolyoznak és kiszívják az erődet, mint a pióca.  

Kényeskednek, igényeik vannak. Folyton szeretnének kapni 
valamit: „Ne feledkezz meg rólam! Ne hagyj egyedül! Nem is 
gondolsz rám, soha nem gondolsz rám.” Ha így nyúzol egy 
embert, szegény egész nap ezt fújja majd: „Sajnálom! Saj-
nálom!” De előbb utóbb megunja. 

– Nem tetted meg ezt! 
– Sajnálom! 
– Azt sem tetted meg! 
– Sajnálom! 
Végül azt gondolja: „Dehogy sajnálom! Bárcsak elmenne!” 
Hiszem, hogy mi nem vagyunk ilyen kényeskedő, köve-

telőző, erőszakos emberek, önző piócák. Nem, nem, nem, mi 
nem vagyunk piócák. Mi magvetők vagyunk! Mi nem olyan 
emberek vagyunk, akik kihúznak valamit másokból. Mi adunk! 
Mindig visszatérek ehhez a témához.  

Tudjátok, sok temetésen voltam, amióta szolgálok. Nagyon 
szomorú dolgot tapasztaltam. Ilyen megrendítő kritikus pilla-
natban is jönnek az emberek és nyúzzák azokat, akik felé éppen 
szolgálniuk kéne. Jönnek és csak sírnak: „Jaj, mi lesz most 
veled? Hová leszünk apád nélkül? Mi lesz velünk?” Nem veszik 
észre, de gyakorlatilag nyúzzák a másikat.   

Tapasztaltam ezt a saját esetemben is. Én voltam az, akinek a 
rokona a koporsóban feküdt, de a jelenlévők felének mégis én 
szolgáltam. Mi lett volna, ha jönnek, és ők szolgálnak felém, 
lélekben megerősítenek egy kicsit? És sorra találkozhatunk ilyen 
esetekkel. Látjátok, hogy a világ tele van piócákkal. Nem gon-
dolják magukat annak, nem érzik úgy, hogy ők azok, de jönnek, 
nyúznak és lehúznak.’ 
 

219. Ne szipolyozz! 
Mert eltűritek… ha valaki élősködik rajtatok…  – 2Korinthus 
11,20 (Kálvin Kiadó) 

‘Phyllis és én (Keith) a szolgálatban rájöttünk: okunk van 
rá, hogy ne tegyünk meg bizonyos dolgokat. Egyes emberek 
értetlenkedve kérdezik: „Miért nem szoktál alkalom végén itt 
maradni és mindenkivel beszélgetni? Miért nem teszed meg 
ezt…? Miért nem mész el azzal…?” Azt teszem, amit az Úr 
mutat nekem, úgy viselkedem másokkal, ahogy Ő vezet ebben. 
Volt idő, amikor beszélgettem, de tanultam belőle.   



Az utazó szolgálatban gyakran tapasztaljuk, hogy ismeretlen 
emberek vagy a helyi pásztor a szolgálat előtt feltartanak, 
beszélni akarnak velünk. Alkalom után ismét marasztalnak és 
beszélgetni akarnak akár egész éjjel. Nem veszik észre, de ezzel 
valójában nyúznak. Rám néznek és megkérdik: „Mit gondolsz 
erről?” És azt szeretnék, ha egy órát nekik prédikálnék. De ha 
hagyod, hogy így menjen, egyszer csak észreveszed, hogy valaki 
más is nyúz, és már rád is akaszkodott.  

Egyszerűen kell időt hagyni az elcsendesedésre. El tudod 
képzelni, milyen az, amikor ötven pióca akaszkodik rád? Egy 
idő után, amikor bejössz a gyülekezetbe, a hívők megjegyzik: 
„Keith testvér, sápadtnak tűnsz!”  

„Talán ettől az ötven piócától van!” – válaszolom. És ez 
nemcsak a prédikátorokról szól, ez mindenkiről szól. Tegyük fel, 
hogy van valamilyen fizikai problémád. Harcolsz valamilyen 
tünettel a testedben, amikor csörög a telefon. Megnézed a ki-
jelzőt és látod, Margaret van a vonalban. Tudod, hogyha fel-
veszed, százszor meg fogja kérdezni: 

„Hogyan érzed magad? De most komolyan, hogy érzed 
magad? Hagyj engem ezekkel, a hitben-megvallom dolgokkal, 
arra vagyok kíváncsi, valójában hogy vagy? A múltkor láttalak, 
nagyon sápadt voltál. Egyáltalán nem úgy néztél ki, mint aki 
jól érzi magát.” 

Egyszerűen tudod: semmi szükséged rá, hogy most Mar-
garettel beszélj. Jobban jársz, ha nem beszélsz vele, mert ugyan 
nem szándékosan, de kiszívja a hitet belőled: „Tudom jól, hogy 
te elhiszed, hogy ez a hit dolog, amit ott a gyülekezetben tanulsz, 
majd kihúz a bajból. De… sosem lehet tudni!” Ezek az emberek 
nem ismerik fel, de valójában szipolyoznak és lehúznak téged. 
Tehát döntsd el, hogy te nem leszel ilyen!’ 

 
220. Ne nyúzz! 

És látá Ráhel, hogy ő nem szüle Jákóbnak, irigykedni kezde 
Ráhel az ő nénjére, és monda Jákóbnak: Adj nékem 
gyermekeket, mert ha nem, meghalok. – 1Mózes 30,1 

’Mi történik itt valójában? Ráhel nyúzza Jákobot: „Ha nem 
teszel valamit, meghalok!” Igaz? Hányszor látunk ilyet: „Nem 
bírom így tovább! Ha nem változol meg… Ha nem teszed ezt, 
vagy azt… nem bírom ki!” A rá következő versben látjuk, mi-
lyen hatással van ez a férjére: „Felgerjede azért Jákób haragja 
Ráhel ellen, és monda: Avagy Isten vagyok-é én, ki megtagadta 
tőled a méhnek gyümölcsét?” (1Móz. 30,2) 



Isten vagyok én? Csak Isten adhat neked gyereket! Ez a 
nyomásra válaszoló düh. Látjátok, ezek olyan gondok, amik 
később óriási problémát okoznak. Az egyes tettek és a rájuk 
adott válaszok: nyúzás (lehúzás), nyomás és düh. Nagyon 
szelleminek kell lenned, amikor valaki nyúz, nyúz és csak nyúz, 
hogy ne mondd: „Hé, én nem vagyok Isten! Hagyd abba!” 

Szerencsés eset, amikor mindkét fél elkezd szellemben 
felnőtté válni és növekedni. Phyllis évek óta megtanulta alkal-
mazni a vetés és aratás törvényét ruhákra és hasonló dolgokra 
vonatkozólag. Azt mondta egyszer: „Szükségem lenne új ru-
hákra!” Mire én: „Segíts magadon!” Erre valaki azt mondta: 
„Tudod, Keith testvér, kéne venned néhány új ruhát a 
feleségednek!” „Nem én vagyok az ő forrása!” – feleltem.  

Természetesen vehetek neki valamit, ha szeretné, de nincs 
arra korlátozva, amit én tehetek érte. Ha én szeretnék valamit, 
vagy szükségem van valamire, nem terhelem őt vele. Nem 
mondom: „Kérlek, kérlek, vehetek egy új motorbiciklit? Kérlek!” 
Ő sem mondja: „Kérlek, kérlek, vegyél nekem új bútort! Kérlek, 
szerezz nekem jobb ruhákat!” Nem én vagyok az ő forrása és ő 
sem az én forrásom. Ő is és én is az Urat tekintjük forrá-
sunknak! Ez az, ami leveszi rólunk a nyomást. Hangsúlyozom: 
ez az, ami leveszi a nyomást! Nem őt nyúzom, nem őt kény-
szerítem és ő sem engem. 

Mit teszünk hát? A magjainkat elvetjük, és Istenre tekin-
tünk. Hányan teszitek ugyanezt az érzelmi igényeitekkel? 
Ugyanezt teheted, amikor hiányt érzel a szívedben, vagy valaki 
nem tesz meg ezt vagy azt érted. Bízd rá az Úrra! Nézz rá, Ő 
megadhatja neked. A házastársadon keresztül adhatja meg 
neked, de mindig az Úrra kell tekintened!’ 
 

221. Ne zaklass! 
A hetedik napon végül elárulta neki a megfejtést, mert folyton 
zaklatta. – Bírák 14,17 (Vulgata) 

‘A Bírák könyvének 14. fejezete egy Sámson nevű emberről 
szól. Sámson rávetette a szemét egy filiszteus nőre, és feleségül 
vette. A menyegzőn a filiszteusoknak feladott egy rejtvényt. A 
tét az volt, ha nem fejtik meg, akkor ruhákat és egyéb dolgokat 
kell adniuk neki, ha pedig megfejtik, akkor neki kell adnia. Ez 
olyan, mint egy fogadás, aminek jó nagy tétje van. Nos, ezek a 
filiszteusok nyomást gyakoroltak a menyasszonyra, hogy meg-
tudják, mi a megfejtés, és így megnyerjék a fogadást. 



„És sírt a Sámson felesége őelőtte, és monda: Bizony te 
gyűlölsz engem, és nem szeretsz. Egy találós mesét vetettél az 
én népem fiai elé és nékem sem fejtetted meg. Ő pedig monda 
néki: Íme, még atyámnak és anyámnak sem mondtam meg, 
hát néked mondanám meg? Az pedig hét napon át sírdogált 
előtte, ameddig a lakodalom tartott…” (Bír. 14,16-17) 

Hét napig sírt egyfolytában. Miért sírt? (Miért mindig csak a 
nők sírnak? Kerestem a Bibliában olyan esetet, amikor férfiak 
tették ugyanezt, és ha lehet, az még rosszabb. Tehát ez nem egy 
újabb történet a nőkről, ez egy újabb igevers. Ez a Biblia.) 

Hét napig éjjel és nappal sírt, miközben mondogatta: „Te 
nem szeretsz engem. Utálsz engem, mert ha szeretnél, elmonda-
nád nekem a megfejtést.” És a Biblia azt mondja: „… végre a hete-
dik napon megmondá néki, mert folyvást zaklatta őt.” (Bír. 14,17) 

Folyvást zaklatta. Így kezdődnek a gondok. A 16. fejezet-
ben látjuk, talált egy másik nőt, Delilát. Azt gondolnád, Sám-
son tanult valamit az első esetből? Egyáltalán nem.’ 
 

261. A kis rókák kártétele 
Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket 
elpusztítják… – Énekek éneke 2,15 

‘A viszályt többféle szempontból vizsgálhatjuk. Mit próbál 
tenni az ellenség? Megosztani, szakadást okozni. Erről szól a 
Példabeszédek 17,14 verse: „Mint aki árvizet szabadít el, olyan a 
viszály kezdete; azért, mielőtt kihatna, hagyd el a perpatvart.” 

Mikor kell foglalkozni a viszállyal? Amikor elkezdődik, még 
a legelején. Amikor még csak olyan, mint a csöpögés. A fürdő-
szobában járva látsz egy kis víztócsát. Másnap már kétszer 
akkora, de nem fordítasz kellő figyelmet rá. Azt gondolod, sem-
miség, nem is aggódsz miatta, amíg nem lesz elég nagy. De ha 
van egy kis józan eszed, akkor ezt idejekorán megállítod.  

Mert ha már elég nagy lesz a tócsa, akkor eljuthat odáig, hogy 
teljesen eláraszt, és végül elsodor a csöpögéssel indult árvíz. Akkora 
lesz a repedés és a csöpögés, annyi lesz a stressz és a probléma, 
hogy minden összeomlik, pusztulás és romlás jön. Mit kell tenned? 
Abban a pillanatban, ahogy azt a kis „csöpögést” észreveszed, meg 
kell állítanod. Nem szabad várnod vele. A kis rókák is komoly káro-
kat képesek okozni, ha nem törődsz velük. Hogyha idejében foglal-
kozol a kis problémákkal, soha nem lesznek belőlük nagyobbak! 

Az ellenség arra számít, hogy átsiklasz a probléma felett, és 
nem törődsz vele. Hogy elnézed azt a kis repedést. Ó, csak egy kis 
apróság, igazán nem nagy dolog. De minden alkalommal, amikor 



ezt a területet érinted, rosszul érzed magad, kényelmetlenül, és 
ezért nem beszélsz róla. Ez nem jó hozzáállás.  

Az ellenség arra számít, hogy folyamatosan így megy majd, 
évről évre, amíg nem keletkezik egy jó nagy szakadék és abból 
hatalmas kudarc. Amikor a veszekedés, a viszály elkezdődik, 
akkor kell foglalkoznotok vele és azonnal leállítanotok! Nem 
kell megvárni a gátszakadást!’ 
 

262. Ékek (1) 
Ruth pedig monda: Ne unszolj [erőltess], hogy elhagyjalak, 
hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, 
és ahol te megszállsz, ott szállok meg… – Ruth 1,16 

‘A Példabeszédek 13,10 leírja, hogyan kell kezelni a viszályt: 
„Csak háborúság lesz a kevélységből; azoknál pedig, akik a taná-
csot beveszik, bölcsesség van.” Ez történik körülöttünk. Ha már jó 
ideje házasok vagytok, biztosan ismeritek ezt a jelenséget.  

Az ember hajlamos dogmatikussá (merevvé, hajthatatlanná, 
szigorúvá) válni bizonyos dolgokban. Eldönti, hogy erőlteti az 
akaratát, ha a másik félnek nem is tetszik. Nem hajlandó vissza-
vonulni, és csak erőlteti tovább ugyanúgy. Így verődnek be az 
ékek. Nyomással, préseléssel.  

Belekezdünk egy hadjáratba, és nem vagyunk képesek 
csukva tartani a szánkat. Folyamatosan mondjuk, és csak 
mondjuk. A másikat ez egyre jobban felbosszantja, és bár az, 
aki erőszakos, tudja ezt, mégsem hagyja abba.  

Folyamatos a követelőzés, hogy ezt vagy azt tegye meg neki 
a másik, és hogy miben változzon meg. Követeli, hogy csakis az 
ő útmutatása szerint tegye a dolgokat, vagy szervezzen meg 
valamit. Ez rossz taktika. Igazán nyomós okának kell lennie, 
hogy valamit kitartóan, eltökélten erőltessünk. 

A siker egyik kulcsa az, hogy megtanuljuk, mikor kell 
visszavonulni. Mikor kell azt mondani, rendben, nem csinálok 
ebből nagy ügyet, nem erőltetem tovább. Mert számtalan dolog 
van, ami nem ér annyit, hogy nagy ügyet kerítsünk belőle. A 
fiatalok ezt nehezebben értik meg. 

Fogkrém-tubusokon, WC ülőkén, és más hasonló bagatell 
dolgokon vitáznak. Nemegyszer ilyen dolgok miatt alakul ki 
háromnapos hidegháború a házasok között. Ismerős, ugye?  

„Az Isten áldjon meg, már harminckilencszer elmondtam 
neked! Hányszor mondtam neked, hogyan csináld! Nem is 
figyelsz rám!?” – Ugye, ez nem hangzik valami jól?’ 
 



263. Ékek (2) 
Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd 
megtöri a csontot. – Példabeszédek 25,15 

’A Példabeszédek azt mondja, hogy a hosszútűrés által lehet 
meggyőzni a fejedelmet, és a szelíd szó, a szelíd felelet megtöri a 
csontot, az ellenállást. A kemény ellenállást is megtöri a szelíd, 
lágy szó, és a szelíd felelet elfordítja a haragot.  

A viszálykodás azért kezd elterjedni, mert kemények va-
gyunk, amikor nem vagyunk hajlandók az álláspontunkat feladni. 
Ragaszkodunk a jogainkhoz, nem engedünk egy adott dologban. 
Egészen biztos, hogy nagyon jó okunk van esetenként szigorúnak 
lenni, de minden alkalommal az Igével kell alátámasztanunk. 

Mozdíthatatlan vagy, erőszakos, és minél jobban erőlteted, 
annál nagyobb lesz az ék, és eltávolít egymástól, szakadás, kü-
lönállás jön létre. Pusztán azért, mert erőlteted.  

Nem vagyunk tudatlanok az ellenség eszközeit illetően. 
Vannak időszakok, amikor érzékeljük a feszültséget, a viszály-
kodás szelét. Mit kell ilyenkor tenni? Nem kell feltétlenül elő-
venned a csavarhúzót, és csak azért is nekiesni a másiknak. A 
szeretet elfedezi a bűnök sokaságát (is). (1Pét. 4,8) 

Nem lehet a saját akaratodat másra rákényszeríteni. Az 50 éve 
házasok nem tudják kézrátétel által a saját tudásukat és tapaszta-
latukat a fiatalokba beplántálni. Bárcsak így lenne, de ez nem lehet-
séges. Viszont ha bölcs vagy, akkor tudsz figyelni. Évekkel ezelőtt 
mindketten sok hibát követtünk el és erőltettünk saját véleményün-
ket. Arrogánsak voltunk, keményen viselkedtünk, s ezzel problémá-
kat generáltunk. De ahogy növekszünk szellemben, úgy tanulunk.  

Pár évvel ezelőtt a feleségem véletlenül kimosta a pénztár-
cámat. Minden iratom benne volt. Emiatt nagyon elkeseredett és 
őszintén ezt mondta: „Ne haragudj, úgy sajnálom!” Én azt 
feleltem tréfásan: „Úgyis koszos volt már, épp ideje volt kimosni!” 
Ki lett mosva. És akkor mi van? Miért csináljak ebből nagy ügyet? 
Mert mi a legfontosabb? Az emberek, a jó kapcsolatok.  

Megéri-e, hogy engedjünk a viszálynak már reggel, hogy el-
rontsa az egész napunkat? Megéri? Miért nincs az embereknek 
annyi rálátása, hogy észrevegyék már az elején, és azt mondják: 
„Álljunk csak meg, ez rossz irányba halad! Most állítsuk meg, még 
mielőtt elhatalmasodna!” A kezdetnél kell leállítani a torzsalkodást.’ 
 

267. Képzelőerő 
Ne távozzon el [az Ige] a te szemeidtől… – Példabeszédek 4,20-22 



Íme egy reménysugár, amiért soha ne add fel! Látnod kell 
magadat győztesen! Hatalmas szerepe van a gondolatainknak; a 
képzelőerő nagy fontossággal bír! Nem is gondolnánk, hogy a 
Bibliában az „ímé” szó milyen jelentőségteljes! Jelentése: lásd, 
nézd, nyisd meg a szemed! A „lásd” héber szó jelenti még: várako-
zóan nézd, magad előtt lásd (mint okot vagy célt). Isten akkor 
használja az „ímé” szót, amikor szeretne velünk megláttatni vala-
mi fontosat. Isten képekkel párosítja az ígéretét, hogy azt meg-
láthassuk, és a hitünkkel megragadhassuk. Nézzünk erre példát.  

A gyermektelen, idős Ábrámnak Isten ígéretet tett, hogy 
sok nép atyjává teszi őt. Ezen ígéretét a csillagos égbolt képével 
kapcsolta össze. Ábrám a képzelet világában képes volt társí-
tani a hasonlatot az ígérettel. Akkor vált képessé hitben elfo-
gadni a születendő gyermeket, amikor meglátta a szemléltető 
képet. (1Móz. 15,5) Tanulság: amíg nem látjuk a lelki szeme-
inkkel a célt, nem tudjuk a hitünkkel megragadni azt. 

Az elme úgy van teremtve, hogy a szavakhoz képet társítunk. 
Az már a mi felelősségünk, hogy Istennek kedves dolgokon gon-
dolkodunk-e, vagy sem. (Fil. 4,8) Döntő fontosságú, hogy mi-
lyennek látjuk az adott helyzetünket! Amikor angyal szólt Má-
riához: „ímé”, lásd és nézd a Messiás megszületésének természet-
feletti módját, ő ezt a képet megragadta, és beteljesítette Isten-
nek az ő életére vonatkozó tervét. (Luk. 1,31)   

Az hoz majd fordulópont az életedbe, amikor az Ige tükrében 
kezded látni a helyzetedet. Ahogy az Írás rámutat, hallanunk kell 
az Igét, hogy abból hitet nyerjünk, továbbá a szemünket folyama-
tosan Isten Beszédén kell tartanunk! (Péld. 4,20-22) Ha erősebb 
lesz a szemed előtt a célkitűzésed képe, mint a körülmények lát-
ványa, akkor nyert ügyed van! (2Kor. 4,18) Tehát a hitmegval-
lások mellett szükséges előre látnod a sikeredet! 
 

271. Ki a példaképed? (1) 
Mindenben magadat add példaképül a jó cselekedetekben; a taní-
tásban romlatlanságot és komolyságot mutatván. – Titus 2,7 

‘Az első kérdéskör: Milyen a te példaképed az Isten szerinti 
házasságról? Mi az elképzelésed, mi az ideális számodra? Kire 
tudsz feltekinteni? Kihez hasonlítod, kihez méred magad? Hol 
van az a szint, amire el akarsz jutni? Ezek megválaszolásához 
nagyon sok Igét kell megvizsgálnunk a házassággal kapcsolatban.  

Nem helyes ez a nézőpont: „Tudod, az anyukám, mindig azt 
mondta…”, vagy „Tudod, apa mindig azt csinálta…”, „A nagyszü-
leim szerint ilyenkor…”. Nos, ez azt a látszatot kelti, hogy az ő 



életükről veszel mintát, és még nagyobb probléma, ha nem is-
mersz mást ezen kívül. Láthatunk házasságokat kívülről úgy, 
hogy nem tudjuk, mi zajlik belül. A gyerekek nagyon sok min-
dent nem tudnak a szüleikről, mi zajlik köztük, milyen is a kap-
csolatuk igazából.  

Kívülről gyakran úgy tűnik, hogy vannak problémáik, mégis 
az egységük erősebb, mint másoknál. Míg vannak, akik igen 
szeretetteljesnek és gyengédnek tűnnek kívülről, de nem hallod, 
hogyan viselkednek egymás között, és ha konfliktusba kerülnek 
egymással. Ezért ne kezdjünk csak úgy felnézni, és példaként 
tekinteni másokra. Ne akarjunk feltétlenül olyanná válni, mint ők, 
mert nem tudjuk, milyenek valójában, milyen hibájukat másoljuk 
le. Ettől jóval magasabbra kell tekintenünk, mert a tökéletes 
minta Krisztus és a Gyülekezet kapcsolatában található meg.  

Volt egy fiatal házaspár, akik megelégelték egymást, és el 
akartak válni. Elkeseredtek és küzdöttek egymással. A feleség 
végül elpanaszolta, hogy a férje nem úgy bánik vele, mint XY, 
nem úgy beszél vele, nem úgy kezeli, mint XY. Folyvást erről az 
XY-ról beszélt. Végül megkérdeztem, ki ez? Mire a férj kibökte, 
hogy egy szappanopera férfi szereplője. 

Tudom, hogy ez viccesen hangzik, de túlságosan gyakori, 
hogy a tökéletes házasságról szóló elképzelésüket az emberek egy 
romantikus regényből vagy egy mozifilmből veszik. Így alkotnak 
elképzelést arról, milyen lehet a más házassága. Nem élnek velük, 
nem tudják milyenek a valós életben, de dédelgetnek egy elképze-
lést, amihez igazodni szeretnének.  

Nem is csoda, hogy annyira frusztráltak (tehetetlenség, ku-
darc, zaklatott lelkiállapot), és csalódottak, ha magukat olyas-
valamihez mérik, ami a valóságban nem is létezik.’  
 

272. Ki a példaképed? (2) 
Legyetek az én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, 
akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. – 
Filippi 3,17 

‘Az emberek tökéletes kapcsolatra vágynak, olyanra, amilyet 
a filmvásznon látnak. Ilyenre áhítoznak, és nem gondolnak bele, 
hogy amikor azt mondja a rendező: vége, akkor a színészek a saját 
házasságukat élik tovább. Sokuk a hetediket, nyolcadikat. 

Tényleg olyan akarsz lenni, mint ők? Bizonyára nem. Ők 
sem olyanok, mint amilyennek tűnnek, és amit eljátszanak. Ezt 
nem mindig ismerjük fel. 



Egy képzelet szülte világban élnek, és magukat olyasvala-
mihez hasonlítják, amiről semmi ismeretük nincs. Egy hamis 
dologhoz hasonlítják magukat, egy szerephez. Amikor a film-
hősökre gondolsz, tedd fel magadnak a kérdést: hol található ez a 
Bibliában? Ha nem találod meg az Írásokban, akkor ne próbálj 
meg arra alapozni. 

Mondják: egy házassági szakértő ezt és ezt írta a köny-
vében. Ki állapította meg, hogy ő szakértő? Sok házasság még 
rosszabb lett az által, hogy e témába vágó könyveket olvastak 
és alkalmazni is próbálták. Gyakorta megtörténik ez.  

Hányszor hallani tévesen: „A házasság egy adok-kapok 
dolog, 50-50 %-os arányban.” De ki mondta ezt? Hol van ez a 
Bibliában? Sehol! Az emberek idézgetnek mindenfélét, mintha 
a Bibliából vennék. Nevetünk ezen, de igazából igen komoly 
dolog, mivel meg is próbálnak e szerint élni.’ 

 
273. Ki a példaképed? (3) 

Úgyhogy példaképpé lettetek … minden hívő számára. – 
1Thessalonika 1,7 

‘Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, amit az Efézus 5,31-32 
versekben olvasunk: „Annakokáért elhagyja az ember atyját és 
anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy 
testté. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról, és a Gyüle-
kezetről szólok.”  

A házassággal kapcsolatban felmerülő minden kérdést így 
lehet megválaszolni: Krisztus és a Gyülekezet. Krisztus a kijelen-
tés, a válasz, az útmutatás bármilyen problémára, ami felmerül-
het a házasság témájában. Nagyon fontos ezt megérteni.  

Hogyan viselkedjünk a feleségünkkel egy adott helyzetben? 
Pontosan úgy, ahogyan a Krisztus kezeli a Gyülekezetet. Miként 
kell reagálnunk a férjünk viselkedésére ebben és ebben a szi-
tuációban? Pontosan úgy, ahogy a Gyülekezetnek kell válaszol-
nia Krisztusnak. A válasz minden egyes kérdésre a házasságban: 
a Krisztus és a Gyülekezet.  

Tehát mi a példád, az ideálod, amit keresel a házasságod-
ban? Ha valami tetszett neked szüleid házasságában, vagy bárki 
másnak a házasságában, az azért van, mert valamilyen szinten 
olyanok voltak, mint a Krisztus és a Gyülekezet. Ha volt bennük 
valami jó, az ebből fakadt.  

De ne őket tartsd a szemed előtt, mert ők emberek, és 
megvannak a hibáik. Ha őket próbálod lemásolni, akkor van rá 
esély, hogy ugyanazokat a hibákat el is fogod követni. Vedd le a 



tekintetedet az emberekről. Magasabbra emeld a figyelmedet. 
Mi a legmagasztosabb példája a tökéletes házasságnak? Krisz-
tus és a Gyülekezet. A tökéletes Krisztusról, és a megdicsőült 
Gyülekezetről beszélünk. 

Tehát, ki a példaképem, mi a viszonyítási alapom, kihez 
szeretnék hasonlítani? Abban biztos lehetsz, hogy ez a valaki 
nem egy regény- vagy filmhős, nem egy szappanopera sztárja, 
és nem is olyasvalaki, akit ismersz. 

Amikor a hitveseddel veszekszel, ne hozd fel, hogy: „Az apu-
kám, az anyukám, mindig ezt mondta”. Ők nem a példaképeid. És 
ha jó példát mutattak neked, dicsőség érte Istennek! De mi 
magasabbra emeljük az elvárásokat. A Krisztust és a Gyülekezetet 
szemléljük. Nem lehet elég sokszor ismételni ezt.  

Ha ezt elkezded gyakorolni, mindörökre megváltoztatja az 
életedet, a házasságodat. Minden nap gondolj arra, hogy a Krisztus 
és a Gyülekezet. Igen – mondhatja valaki –, de vannak aktuális 
kérdések: pénzügyek, gyerekek, szex. Mindezekre is ebben kere-
sendő a válasz: a Krisztus és a Gyülekezet viszonyában!’ 
 

277. Gyógyír az elhidegülésre (1) 
… az első szeretetedet elhagytad. – Jelenések 2,4 

‘Sok mindenre vonatkozik az idézett igerész, de ezúttal 
csak egy kis részére irányítom a figyelmet. Azt közli az Úr: „De 
az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.” 
(Jel. 2,4) Azt mondja: elhagytad!  

„Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az 
előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök 
ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg 
nem térsz.” (Jel. 2,5)  

Az egész gyülekezeti Testnek írta ezt János apostol, ami kü-
lönböző mértékben mindenkit érint, de én most a házasságra 
szeretném vonatkoztatni. Az emberek gyakran mondják, hogy a 
kapcsolat idővel már nem olyan, mint volt.  

Volt egy dal arról, hogy amikor összeházasodtak a fiatalok, 
olyan lázban égtek, ami még a legerősebb paprikánál is tüzesebb 
volt. De miután ez a tűz kialudt, eltávolodtak egymástól, külön 
utakon mentek tovább. Tehát régen szenvedélyes és csodálatos 
volt a kapcsolatuk, de a tűz kialudt, és most már semmi sem 
olyan, mint rég.  

Ebből fakad az, hogy némelyek egyik kapcsolatból a másik 
együttélésbe ugrálnak, sokszor még a formaságokat is mellőzve. 
Mivel el sem válnak, így össze sem házasodnak hivatalosan. 



Egyiktől a másikig vándorolnak, mert amint az első lángolás, 
szenvedély elhalványul, azt mondják: „Mit bajlódjak vele, ha 
egyszer nem megy?” És máris egy újdonsült társ karjaiban talál-
ják magukat.  

A probléma abból fakad, hogy semmi sem képes vadonatúj 
maradni örökre. És ez akkor is igaz, ha a világon a legcsodálato-
sabb, leggyönyörűbb, legszellemibb, legokosabb, legvonzóbb nő-
vel vagy férfival találkoztál. Hívőként azonban a házasság későbbi 
szakaszában sem szabadna senki másra néznünk, és nem gondol-
hatnánk arra, hogy idővel egy új társat kellene kipróbálni.’ 

 
278. Gyógyír az elhidegülésre (2) 

… térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. – Jelenések 2,5 
‘A Példabeszédek figyelmezteti a férfiakat az idegen asszony 

veszélyével kapcsolatban. (Péld. 5,3. 6,24. 22,14. 23,27. 23,33) A 
szó nemcsak furcsa, vad (barbár) nőt jelent, hanem ismeretlent, 
újat is. Új asszony, új nő. Ez az, amit az ellenség próbál hasz-
nálni, mert olyasvalakiről, akit nem ismersz, aki még új, a 
fantáziád vele kapcsolatban azt vetíti eléd, amit csak akarsz.  

Fantáziálsz róla, de aztán, ha egyesülsz vele, akkor végül is 
jön a valóság. És bárkivel ugyanígy fog történni. Nekünk, mint 
Isten gyermekeinek, fel kell ismernünk, hogy a házastársunkkal 
örök szövetségre léptünk.  

Egymás között, és az Úr előtt a szövetség örök összekötést 
jelent. Össze vagyunk kötve, össze vagyunk kapcsolva. Vannak, 
akik úgy érzik, össze vannak kényszerítve. Nem válhatunk el az 
eskü miatt, a gyerekek miatt, a gyülekezet miatt, a szolgálat miatt 
– érvelnek. Megtesszük hát a kötelességünket. Nagyon sokan 
vannak, akik csak elviselik a házasságot, ahelyett, hogy élveznék.  

Van egy jó hírem! Ez megváltoztatható, mégpedig gyorsan 
jóra tudjátok fordítani. Lehet még olyan varázslatos a kapcsolat, 
mint amilyen kezdetben volt? Helytelen, ha így vélekedsz: 
„Nem, az már a múlt. Az történelem.” Nem lesz olyan, mint 
eleinte. Más lesz, de akár jobb is lehet annál! Nem lesz ugyan-
olyan. Mert mindketten változtatok és növekedtetek, maga a 
szövetség is fejlődött azóta.  

Mégsem kell, hogy a házasság unalmas és megszokott 
legyen, és kötelességszerű a közös élet. Nem kell, hogy így le-
gyen. Nem kell, hogy csak felhígított változata legyen annak, 
ami régen volt, amikor még szenvedélyesek voltatok. Nem kell, 
hogy mára jószerivel csak lakótársak legyetek.  



Az Ige azt mondja ugye, hogy elhagytátok az első szeretetet. 
Hogy te elhagytad. Nem azt mondja, hogy az hagyott el téged. Te 
hagytad el. És ezen a ponton található meg a gyógyír a kiégett 
házasságra: vissza kell térni az első szeretethez! Három lépés kö-
vetkezik az elhidegült házassági kapcsolat helyreállítására. Hogy 
megtesszük-e, az egyedül csak rajtunk áll.’ 
 

279. A három lépés (1) 
Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én [Jézus] 
mondtam néktek… – János 15,20 

‘Mindannyian azt szeretnénk, hogy a házasságunk egyre jobb 
és jobb legyen, ez nyilvánvaló. A Jelenések 2,4 igeversekben talá-
lunk ehhez útmutatást: elhagytátok az első szeretetet. Mit mond 
a következő vers, mit tegyünk ilyenkor? Mi van akkor, ha elhagy-
tad, elvesztetted az első szeretetet, az első szenvedélyt, a kezdeti 
vágyat, azt a lángolást? Az 5-ös vers megmondja, mit tegyünk: 

1./ Lépés: Emlékezzél arra, honnan estél ki, és mit tehetsz 
ellene. Van gyógyír arra, hogy helyreállítsd a kapcsolatodat! 

2./ Lépés: Térj meg. Mit jelent a megtérés? Nem azt jelen-
ti, hogy sírsz, és nyomorultan érzed magad miatta. A megtérés 
nem azt jelenti, hogy megnyitod magad a kárhoztatásnak. Mit 
jelent a megtérés? Változást jelent! Ismerd fel a hibáidat és 
változz meg! Fordulj el a helytelentől, és a helyes utat kövesd! 
Ez egy változás. Emlékezz, és térj meg! 

3./ Harmadik lépés: Cselekedd! Mit kell cselekedni, ha elvesz-
tetted az első szeretetet? A korábbi cselekedeteket. A kezdeti tet-
teket. Miért történhetett a kisiklás? Mert abbahagytad az első 
cselekedeteket. Mert abbahagytad, amit annak idején csináltál, 
mégis ugyanazt az eredményt vártad. De ez így nem működik. 
Abbahagytad a vetést, de ennek ellenére továbbra is aratni akarsz. 
Bármennyire is sajnálatos, ez nem így működik. 

Már nem imádkozol, de még mindig akarsz útmutatást. Már 
nem táplálkozol az Igével, de még mindig erős akarsz lenni a 
hitben. Abbahagytad azokat cselekedni, amelyek a pislákoló 
parazsat a szenvedélyig felizzították. Ennek ellenére a következő 
ötven évben is szenvedélyes akarsz maradni.  

Ez az elvárás arra a tévhitre alapoz, hogy a jó házasság vala-
hogy automatikusan megterem. Hogy soha nem kell táplálnunk, 
nem kell ápolnunk, nem kell vele foglalkoznunk. Ha megvan, 
akkor megvan, és jó lesz úgy, ahogy van, életed végéig.  

Nem így van! Ha nem táplálod, akkor éhen hal. Ha nem 
figyelsz rá, nem táplálod, egyre gyengébb lesz, míg végül meghal. 



Nem azért, mert a kapcsolat cserbenhagyott, hanem mert enged-
ted ellaposodni, te hagytad el az első szeretetet.’ 
 

288. Kéz a kézben (1) 
Tudnak-e ketten kéz a kézben járni, ha nem ugyanarra a 
helyre mennek? – Ámós 3,3 (Message Bible) 

‘Az első szeretetről szólunk továbbra is, amit az emberek 
elhagynak, és ezért el is veszítenek. Nem a szeretet hagyja el 
őket, ők hagyják el a szeretetet. Vissza lehet szerezni? Igen! 
Másmilyen lesz, jobbá válik.  

Hogyan lehet visszaszerezni? Először is emlékeznünk kell, 
azután hajlandónak kell lennünk a megtérésre, megváltozásra. 
És újra meg kell tenni mindazt, amit hajdanában megtettünk, 
és több tűz lesz a kapcsolatunkban, mint valaha. „Vajon járnak-é 
ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással?” (Ám. 3,3) Nem 
lehet kézen fogva menni akkor, ha különböző helyekre tartunk, 
ha különböző úti céljaink vannak.  

Az egyik ezt mondja: „Menjünk el ebbe az irányba. Menjünk 
északra!” „Nem, én délre akarok menni!” – mondja a másik. 
„Akkor én északra megyek, te délre, majd telefonon tartjuk a 
kapcsolatot, és találkozunk, amikor tudunk.” „Nekem északon 
van dolgom, neked meg délen.” Mi a baj ezzel? Csak annyi, hogy 
ez nem működik. Egyszerűen ez így nem működőképes.  

Nagyon sok pásztorfeleség mondta már: Isten elhívta a 
férjemet, hogy pásztorolja a gyülekezetet, de engem nem. Nem 
lehetsz ennyire ostoba! Isten nem kér olyan dolgokat a szolgá-
latban sem, ami szétválasztaná a házasfeleket, és tönkre tenné 
a házasságot, a családot. Olykor, amikor külön utakon járnak 
az emberek, azt mondják, hogy én csak Istent követtem, és 
végül ez mindent tönkretett. De ez tévedés, ezt nem Istentől 
hallotta. Ez természetesen fordítva is igaz, ha a feleségnek van 
szolgálati elhívás, akkor a férjnek illene vele tartania. 

Az rendben van, hogy kisebb dolgokban mást-mást ked-
velünk. Te a vanília fagylaltot szereted, én a csokit, te a kéket, 
én a pirosat. Ettől érdekes az élet. De a nagy dolgokban egyet 
kell értenünk, és ugyanazon az oldalon kell állnunk. És ha kö-
zös életet akarunk élni, együtt akarunk haladni, akkor közösen 
kell vinni az üzletet, a szolgálatot, együtt kell működnünk a 
családi dolgokban, és a szórakozás is közös legyen. Ezeknek 
mind közösnek kell lenni!’ 

 
 



289. Kéz a kézben (2) 
Ketten tudnak-e együtt járni, anélkül, hogy megegyeztek 
volna az irányban, kéz a kézben? – Ámós 3,3 (Új Élő fordítás) 

‘Egyes házaspárok szándékosan úgy alakítják a dolgaikat, 
hogy külön útjaik legyenek. Másokkal töltik az idejüket. A férj a 
barátokkal, a feleség a barátnőkkel. A szabadidejüket készakarva 
úgy osztják be, hogy ne is adódjon lehetőség arra, hogy együtt 
lehessenek, és egymással foglalkozzanak. Nem lehetséges szen-
vedélyes kapcsolat ilyen módon. Egy irányba kell, hogy men-
jenek, és a látásmódjuk is közös kell, hogy legyen.  

A Rhema Bibliaiskola első évében Hagin tiszteletes felesége 
figyelmeztetett minket, mert nekünk is ilyen volt az életünk. Én 
(Kenneth) az iskolában egész nap az Igébe voltam belemerülve, 
sőt olykor egész éjjel is. Phyllis, a feleségem az üzleti vállal-
kozásban dolgozott egész nap, néha még a fél éjszakája is rá-
ment. Én itt, ő meg ott.  

Szerettük egymást, házasok voltunk, mégis egyre nagyobb 
lett a távolság közöttünk. Küzdöttünk, küszködtünk, és egyre 
több problémánk lett. Az utolsó este eljött az összejövetelre, 
amikor is Oretha, Hagin felesége egyenesen rámutatott, és 
félreérthetetlenül közölte vele: neki velem kellene lennie, és 
részt kellene vennie azokban a dolgokban, amiket végzek.  

Gyakran hallani: „Ó, ez olyan régimódi. Az előző gene-
rációkban a feleségnek mindig a férj mellett kellett állnia. De ez 
már egy új generáció.” Ha nem értesz egyet a bibliai álláspont-
tal, vizsgáld meg, milyen is az életetek? Milyen a házasságotok? 
Ketten nem tudnak együtt járni, hacsak nem ugyanabba az 
irányba mennek! Fizikailag is lehetetlenség, de szellemileg is az.    

Vannak időszakok, amikor távol vagyunk egymástól. Meg-
esik, hogy hónapokig nem látjuk egymást. De köszönjük az 
Úrnak a telefont, az e-mailt, a leveleket, mint kapcsolattartási 
lehetőségeket. Ezek révén meg tudjuk osztani egymással az 
információkat. Osszatok meg mindent egymással, mit tettetek 
aznap, amiben hisztek. Ezt jelenti a közösség szó, megosztani 
egymással az életetek pillanatait.’  
 

290. Kéz a kézben (3) 
Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? – Ámós 3,3 
(Kálvin Kiadó) 

‘Ha soha nem beszélsz a párodnak arról, hogy milyen volt a 
napod, hogy mit kaptál, mit tettél, azzal kizárod őt az életedből. 
Van ugyan egy külön életetek, de a közösségetek nagyon sokat 



veszít ezzel. Így lesznek a házastársakból szobatársak. Beszél-
getnetek kell, meg kell osztani a történéseket egymással; közö-
sen, azaz együtt kell munkálkodnotok. Így nagyon jó lesz. Meg 
kell osztani egymással, amennyit csak tudunk. És ha a másikat 
nem érdekli? Ilyen nincs, kell, hogy érdekelje őt!   

Tudom, hogy így van. Én szeretem a repülőket, de ez olyan 
hobby, amihez elszánt érdeklődés és nagyon sok befektetés 
szükséges. Volt úgy, hogy már négy órája ott voltam a hangár-
ban, és Phyllis bizony mást szeretett volna tenni. De ha most 
előhozom ezt a kérdést, már teljesen belelkesedik. És engem is 
érdekelnek azok a dolgok, amik őt érdeklik. Lehet, hogy már 20 
ruhát is megnéztünk, de még mindig érdeklődőnek kell marad-
nom a vásárlás iránt, hiszen ez neki igen fontos.   

Amikor mindketten főleg a saját dolgaikra figyelnek, azzal 
nagyon nagy kárt okoznak a házasságuknak. És minél tovább 
teszik, annál rosszabb lesz, és annál sebezhetőbbé válnak a 
kísértésre. Mert az ellenség éber. Jönni fog valaki, aki pont az 
iránt érdeklődik majd, ami a te kedvtelésed. És ámulatba esel, 
hogy ez milyen csodálatos! A társad meg egyáltalán nem találta 
ezt érdekesnek. Így aztán már félúton vagytok az újdonsült 
ismerőssel a hálószoba felé.  

Hogyan járhatnak ketten együtt, ha nem ugyanabba az 
irányba mennek? Meg kell osztani egymással az informáci-
ókat, amennyit csak tudtok, amennyire csak lehetőségetek van. 
És ha olyan napok vannak, amikor jó ügyek érdekében külön 
vagytok, fizikai távolság van közöttetek, akkor telefonáljatok 
egymásnak minél többet, amennyit csak lehet.  

A férjek – tudom, mert én is ilyen vagyok – nem kiválóak 
ezen a téren, mert szűkszavúak. Amikor elmegyek 3-4 napra 
szolgálni, és Phyllis megkérdezi, hogyan zajlottak az alkalmak, 
mindig azt mondom: „Ó, nagyon jól!” És részemről ennyi elég.’ 
 

291. Kéz a kézben (4) 
Jár-e együtt két ember, ha nem értenek egyet? – Ámós 3,3 
(Szent István Társulat) 

‘A feleségek viszont nem elégednek meg pár szavas válasz-
szal! Nem, nem! Hogy mit igényelnek a feleségek? Részleteket, 
mélyreható részleteket! Nézzük a fordítottját. Feleségek! A 
férjeket annyira nem érdeklik a részletek. Tehát vannak olyan 
idők, mikor be kell húzni a féket, és azt mondani, ez most túl 
sok információ. Mindkét félnek figyelnie kell erre, és érzé-
kenynek lennie rá.   



Hagin testvér szokta mondani az egyedülállóknak: „Találj 
valakit, aki veled azonos szellemiségű, és építsetek egy közös 
életet Istenben.” 

Te mindig gyülekezetbe akarsz menni, Bibliát olvasni, és 
imádkozni. Ha a másik soha nem akarja, akkor nem is teszi 
ezt. Így nem lehettek olyan közel egymáshoz, ahogyan kellene.  

Mondhatod: 
„Ó, én tudom, ezért kértem kilencvenszer is hetente, hogy 

jöjjön gyülekezetbe!” Ez így nem helyes! Így képmutató vagy!  
„Hogy érted ezt?”  
Te azt akarod, hogy ő az iránt érdeklődjön, amit te csinálsz.  
„De ő testi!”  
És te hogyan viselkedsz? Neked ugyan nem kell érdek-

lődnöd a bűnös, vagy istentelen dolgok iránt, viszont magot 
kellene, hogy vess az ő érdeklődési körébe. Lehet, hogy érdek-
lődik a sport, az autók, vagy egyéb témák iránt. Menj el vele, 
mondjuk egy versenyre, vagy egy mérkőzésre.  

Lehet, hogy utána ő is szívesebben megy veled a gyüle-
kezetbe. És ha nem, akkor sem baj. Jó magot vetettél a házas-
ságodba. De ha túl szellemi vagy mindezekhez, mert ezekre 
nincs időd, akkor ne panaszkodj, hogy nincs szenvedély, és 
nincs ott az első szeretet! 

– Ó, ha elmegyek vele horgászni, akkor a körmeim lekopnak! 
– Mit szeretnél jobban? Szép körmöket, vagy egy áldott 

kapcsolatot a férjeddel? Oda-vissza működik a dolog. Ezért hát 
vessetek jó magokat!’ 
 

299. Helyreállítás (1) 
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait 
felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújító-
jának… – Ésaiás 58,12 

Az egészséges családra épül az egészséges társadalom. 
Ezért is igen fontos a házasságok megőrzése, ha kell, illetve 
amennyiben még lehetséges, azok megmentése, helyreállítása. 
Az ördögi erők a családok és a gyülekezet egységét támadják 
leginkább, mert tudják, hogy ebben a két szövetségben hatalmas 
erők rejlenek. Isten azt szeretné, hogy a házasságunk boldog 
legyen, hogy az isteni fajta szeretet légköre uralja az életünket. 

Pál apostol tanácsolja: ha házasként kerültél az Úrba (már 
házas voltál, amikor újjászülettél), ne keresd az elválás lehető-
ségét. Ez esetben is hozzáteszi, hogy ezt nem az Úrtól vette, ez a 
saját véleménye.  



Ha házasként mindketten újjászülettetek, az Úrban vagytok, 
és ennek ellenére mégsem boldog a házasságotok, ne keressetek 
okot az elválásra. Igen keserves egy váláson végigmenni, és ha 
mind a ketten újjászületett hívők vagytok, nem ez az egyedüli 
kiút a válságból.  

A benned lakozó Szent Szellem által fel tudod gerjeszteni a 
szeretetet a párod felé, hogy átélhessétek az édeni boldogságot. 
Töröld ki az emlékezetedből a társad rossz tulajdonságait. Te-
kerd vissza az időt. Emlékezz a szépre, a hibákat pedig ne vizs-
gáld nagyítóval. Találd meg a párodban újra azokat a tulajdon-
ságokat, amit akkor szerettél rajta, amikor megismerted őt.  

Gerjeszd fel a szívedben a szerelem kezdeti lángját, ami a 
házasságkötésre indított. Istentől kérhetsz „ragasztót”, a Szent 
Szellemet, hogy még jobban összekössön benneteket. Ne a válást 
keresd, hanem kérd meg Isten Szellemét, hogy segítsen a hibák 
kijavításában. Ügyelj arra, hogy szellemileg mindenkor légy ki-
igazítható. Engedd meg, hogy a mennyei Atyád olyanná formál-
jon, amilyennek Ő szeretne látni téged.  

Kenneth Hagin az isteni fajta szeretet gyakorlását javasolta 
egy házaspárnak (és persze minden házaspárnak) a frigyük hely-
reállításához. Kezdetnek azt tanácsolta, hogy minden reggel és 
este olvassák el a Bibliából Isten szeretetének meghatározását. 
(1Kor. 13,4-8) A házaspár megfogadta a tanácsot, és rövidesen 
megláthatták ennek gyümölcseit is.  
 

300. Helyreállítás (2) 
És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállít-
ják… – Ésaiás 61,4 

Kenneth E. Hagintől származik a következő égi üzenet:  
‘A szeretetről: ”Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, 

mert az Isten szeretet.” Az 1János 4,8-ban a Biblia szó szerint 
ezt mondja: „Isten agapé”, magyarul: Isten szeretet. Így az 
„agapé”: az isteni fajta szeretet. 

Ha az isteni fajta szeretet annyira fontos, tudnunk kell, mi 
az. Tudjuk, hogy nem azonos a természetes emberi szeretettel. 
A természetes emberi szeretet egyik pillanatról a másikra 
képes gyűlöletbe átcsapni, Isten szeretete azonban soha. 

A Korinthusiakhoz írt első levél tizenharmadik részében 
találhatjuk meg Isten szeretetének meghatározását... Olvassuk el 
azonban az angol nyelvű Amplified azaz Bővített bibliafordítás 
szerint is, mert ez a fordítás világosabban határozza meg az is-
teni fajta szeretetet. 



„A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves; a szeretet sosem 
irigy, nem féltékeny; nem dicsekvő vagy öntelt, nem mutogatja 
magát gőgösen. Nem beképzelt (arrogáns), a büszkeségtől nem 
fuvalkodik fel; nem durva (modortalan), és nem cselekszik illet-
lenül. A szeretet [Isten szeretete bennünk] nem ragaszkodik saját 
jogaihoz, útjaihoz, mert nem keresi a maga hasznát; nem sértő-
dékeny, nem ingerlékeny, nem neheztel, nem számítja fel a vele 
szemben elkövetett gonoszságot – nem veszi figyelembe, ha 
igazságtalanságot kell elszenvednie. Nem örül a törvénytelenségnek 
és az igazságtalanságnak, de örül, ha a jog és az igazság uralkodik. 
Bármi történjék is, a szeretet minden körülmények közt kitart, 
mindig kész mindenkiről a legjobbat feltételezni, reményei semmi 
módon sem halványulnak el, mindent kibír [anélkül, hogy meg-
gyengülne]. A szeretet soha nem múlik el – sosem halványul el, 
nem avul el, és soha nem ér véget.” (1Kor. 13,4-8) 

Bár szánnának rá időt a hívők, hogy ezek az Igék átitassák az 
elméjüket és a szívüket! Oly sok problémájuk megoldódna csupán 
az által, hogy ezeknek az igeverseknek a világosságában járnak! 

Ha Isten szeretete olyan erős és kitartó, hogy soha nem vall 
kudarcot, miért nem teszik a hívők azt, amit a Biblia mond? 
Miért nem teszik Isten szeretetét mindenek fölötti céllá az éle-
tükben? Ha őszinték akarunk lenni, valójában hányan mond-
hatjuk el magunkról, hogy Isten szeretete mindenek előtt való az 
életünkben? 

Isten rajtunk keresztül munkálkodó szeretete megérinthet 
másokat, és meg tud változtatni bárkit, még a legelvetemültebb 
bűnözőt is, mert Isten szeretete meg tudja puhítani a legkemé-
nyebb szívet is. Isten szeretete bárkit meg tud változtatni.’ 

 
301. Helyreállítás (3) 

Pusztaságot tavakká tette, és kiaszott földet vízforrásokká. – 
Zsoltár 107,35 

‘Az isteni szeretet még a házasságot is át tudja alakítani – 
vallja Hagin tiszteletes. El szoktam mondani annak a szolgáló-
feleségnek a történetét, aki az én feleségemhez fordult segít-
ségért, mert már el akarta hagyni a férjét, aki testben és lélekben 
egyaránt durván bánt vele.  

Mikor a feleségem említette, azt mondtam: „Jó lenne, ha 
rá tudnád venni mindkettőjüket, hogy jöjjenek el hozzánk egy 
beszélgetésre.” 



Amikor megérkeztek, megkérdeztem tőlük többek között, hogy 
megvan-e nekik a Bővített bibliafordítás. Mivel megvolt nekik, ezt 
javasoltam: „Egy papírlapra írjátok ki az 1Korinthus 13,4-8-at. Ami-
kor este lefeküsztök, mindketten olvassátok fel hangosan ezeket a 
verseket. Aztán, amikor felébredtek, ismét olvassátok fel.” 

Néhány hét múlva az asszony felhívta a feleségemet: „Tu-
dod, minden este és reggel megtettük, amit Hagin testvér mon-
dott. Hangosan felolvastuk azokat a verseket Isten szeretetéről.”  

Majd így folytatta: „Azóta a férjem minden egyes nap bo-
csánatot kér tőlem. Azt mondja: Egyszerűen nem tudom 
elképzelni, hogy miért bántam olyan borzasztóan veled. Szinte 
hihetetlen, hogy miket mondtam neked.” 

Nem hagyta tehát a hústestét tovább uralkodni, inkább a 
szellemének engedett, hogy az uralkodjék felette. Isten szeretete 
már kiöntetett a szívébe, azaz a legbensőbb lényébe. Csak azt 
kellett megtanulnia, hogyan merítsen ebből a szeretetből.  

Amikor kezdte megengedni, hogy az isteni fajta szeretet ural-
kodjon felette, felesége elmondása szerint: „Egészen más ember 
lett! De nem csak ő lett teljesen más, hanem én is. Rájöttem, én is 
nagyban hibás voltam abban, hogy végül a férjem mindig el-
vesztette a türelmét, mivel folyton zsörtölődtem vele. Jobb lett 
volna, ha befogom a számat. De már mindketten másképp visel-
kedünk, mert Isten szeretete megváltoztatott bennünket.” 

Isten szeretete mindig célhoz ér, ha együttműködünk vele! 
Ez már jó néhány évvel ezelőtt történt. De az utóbbi években 
többször is találkoztunk ezzel a házaspárral, s még mindig 
nagyon boldogan élnek együtt.  

Elmesélték nekünk, hogy igen sikeres a szolgálatuk, és az 
életük egészen megváltozott, mert megtanulták, hogyan enged-
jék meg Isten szeretetét uralkodni maguk felett. Az isteni fajta 
szeretet mindkettőjüket megváltoztatta.  

Hála Istennek, megtalálták a megoldást problémájukra. Az 
élet oly sok problémájára ebben a kijelentésben van a válasz: 
Isten szeretete soha nem vall kudarcot!’ 
 

306. Válás (2) 
Ha ellenben a hitetlen elválik, váljék el, nincs rabszolgasorsra 
kárhoztatva a férfi- vagy nőtestvér az ilyen dolgokban. – 
1Korinthus 7,15 (Csia fordítás) 

Isten szótárában nem található meg a válás szó. Ő a házas-
ságot egy egész életre tervezte, s nem arra, hogy alkalomadtán 
felbontsuk, és újabbakat kössünk. Az Újszövetség egyetlen he-



lyen említi konkrétan a válást: ha világiként kötöttél házasságot, 
majd újjászületve az Úrba kerültél, akkor a hitetlen párod, ha 
akar, elválhat tőled. (1Kor. 7,15)  

De van olyan eset is, amikor az egyik fél – általában a fele-
ség – hosszan tűr, pokol az élete, a Bibliát dugdosnia kell társa 
elől, és napi brutalitásokban van része. Hol a határa a tű-
résnek? Joga van-e a feleségnek azt mondani, hogy ebből elég, 
elválok, és új életet kezdek? Minden bizonnyal nem akarja 
Isten, hogy a gyermeke egy ennyire elmérgesedett, olykor 
életveszélyessé vált helyzetben maradjon élete végéig.  

A válás mindig sebeket okoz, úgy a házastársakban, mint a 
gyermekeikben, és ez nem Istentől való. De Ő szabad akaratot 
adott szeretett teremtményének, hogy súlyos helyzetben úgy 
döntsön, kilép a házasságból. (1Kor. 10,23) Többéves gyötrődés 
helyett kevesebb seb keletkezik, ha hamarabb rászánja magát 
erre a lépésre a szenvedő fél. És Isten meg fogja őt segíteni. Az 
elvarratlan szálakat feltétlen el kell varrni, mert ha azok tovább 
feslenek, óhatatlanul felszakítják a behegedő lelki sebeket. A 
válás okozta sebek – az Úr kegyelméből – idővel begyógyulnak.  

Egy hitetlen, ördögi társsal nem könnyű együtt élni. Az eltűrő 
félen múlik, hogy mikor fogy el a türelme. Ha minden kötél 
szakad, és alapos mérlegelés után a válás mellett döntesz, akkor 
átkerülsz Isten tökéletes akaratából a megengedő akaratába. 
Miután elváltál, számolnod kell azzal, hogy elkezd megbélyegezni 
a világ, az ismerőseid, sőt egyes felekezetek is. De egy teljes-
evangéliumi gyülekezetben az elváltnak vigaszt, biztatást, támaszt 
kell kapnia. Az Úr továbbra is ugyanúgy szereti az elváltat, mint 
annak előtte, mert az Atya kötelékéből nem esett ki.  

Ha akkor váltál el, amikor még nem voltál az Úrban, ne is 
foglalkozz vele. Amikor újjászülettél Krisztusban, minden régi 
dolog elmúlt. (2Kor. 5,17) Ennek a megértése nagy megköny-
nyebbülést ad. Egyszerűen hagyd figyelmen kívül, hogy milyen 
is voltál az újjászületésed előtt.  
 

307. Válás (3) 
… aki [Jézus] minket megtisztítván, leült a Felségnek jobbjára 
a Magasságban. (Zsidó 1,3) 

Minden szakadás, válás gyűlöletes Isten előtt. Ilyenkor 
szívek szakadnak meg, életek törnek ketté, és számtalan seb 
keletkezik. A válás, a megtört szív nem Isten akarata, de van rá 
bűnbocsánat. Ezt gyakran tévesen ítélik meg az emberek. Ha 
valaki hosszú mérlegelés után úgy dönt, hogy elválik, s végig-



járja azt a nehéz utat – még ha sok kárral jár is –, nem jó-
kedvéből teszi.  

Isten, aki látja a szíveket, mindent tud. A bűnbocsánat a 
válásra is vonatkozik, mert Krisztus szent vére tisztára mosott 
minden bűntől az újjászületéskor. Miért mondják egyesek té-
vesen mégis azt, hogy a válás halálos bűn? Jézus szent vére 
talán nem elég jó egy megtisztításra? Írd fel ezt szíved táblá-
jára, és vigasztaljon Isten Igéje. (Ef. 1,7. Kol. 1,14.) 

A kegyelemről szóló legújabb tanítások világosságot hoznak 
arról, hogy Jézus értünk kiontott drága szent vére a múlt, jelen 
és jövő vonatkozásában is megtisztított minden bűntől. (1Ján. 
1,7) Ez hasonlatos az autó ablaktörlőjéhez, amely folyamatosan 
töröl. A „minden” magába foglal kicsi és nagy bűnt egyaránt. A 
„megtisztít” azt jelenti, hogy nyom nélkül eltüntet, és Isten a 
szent vérén keresztül szeplőtelennek lát.  

A válás nem Istentől van, de vajon az elvált keresztény elsza-
kad-e Istentől? Nem, ugyanúgy Isten gyermeke továbbra is! Az Úr 
soha nem hagy el, a legnagyobb bajban áll a legközelebb hozzád. 
(Ésa. 43,1-4) Akkor segít leginkább, amikor a legnagyobb szük-
séged van rá. Isten nem hagy el soha. Ő átsegít a nehézségeken. 
Nem az Úr az, aki a válás miatt hátrányosan megkülönböztet. 

Jézus azért jött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyít-
sa. (Luk. 4,18) Ki tud ilyenkor a leginkább segíteni? Egyedül 
Jézus Krisztus! Egy elváltat nem megítélni kell és kirekeszteni, 
hanem Jézushoz még közelebb vezetni. Ádám bűnesete után 
Isten sem hagyta el a bukott embert, hanem azonnal a teremt-
ménye után nyúlt, és kigondolta a megoldást – a megváltás ha-
talmas tervét! (1Móz. 3,15) 

Isten nem hagy el, bármin is kell végigmenned! Légy bátor 
és erős! (Józs. 1,9) Nem az a meghatározó, mi rosszat tettél az 
életben, hanem az, hogy ki vagy te Krisztusban. Ennek 
felismerése belső tartást ad neked, ha megérted és tudatosítod 
magadban, hogy te győztes és áldott vagy a Krisztusban! (Fil. 
3,13. 1Ján. 4,4) 
 

316. A házasság felbontható 
Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben 
is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is 
oldva lészen. – Máté 18,18 

‘Egy házasságot fel lehet bontani, amennyiben úgy döntenek 
a felek, illetve egyik fél, és akkor a kettő többé nem egy test; 
ugyanúgy, mint ahogy az embernek az Úrral való kapcsolata is 



felbontható, és akkor már nincsenek szellemileg összekötve. Az 
oldás és kötés hatalma által lehetséges ez. (Mát. 18,18) 

Nézzük meg a János 4,7 és 4,16-19 versekben Jézus mit tár 
elénk a házasságról: „Jöve egy samáriabeli asszony vizet me-
ríteni; monda néki Jézus: Adj innom! […] Menj el, hívd a 
férjedet, és jöjj ide! Felele az asszony és monda: Nincs férjem. 
Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem; Mert öt 
férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad. 
Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy.” 

Jézus azt mondta a kútnál az asszonynak, hogy menjen és 
keresse meg a férjét.  

– Nincs férjem! – mondta erre ő.  
– Igazad van; nincs férjed. De volt már öt férjed.  
Ha Jézus hitt volna abban, hogy az ember soha nem válhat 

külön a társától, azt mondta volna: Neked most öt férjed van. 
Vagy ha abban hitt volna, hogy az ember örökké össze van 
kötve az első személlyel, akivel összeházasodik, azt mondta 
volna: Neked csak egy férjed van, a további négy házasságod 
érvénytelen.  

Jézus mind az öt házasságát elismerte. Látod, Isten elismeri 
a házasságot attól függetlenül, hogy kedvére van-e, vagy sem.’ 
(Ez számomra is megnyugtató, mert egy időben tűnődtem azon, 
hogy az újjászületésünk előtti egyházi esküvőnkre Isten hogyan 
tekint. – Szerk. megj.) 
 

325. A helyes értelmezés 
Igyekezz [tanulj – KJV], hogy Isten előtt becsületesen megállj, 
mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen haso-
gatja az igazságnak beszédét. – 2Timóteus 2,15 

Amíg azon tanakodtam, hogy ez a rész bekerüljön-e a soro-
zatba, kaptam egy megerősítő levelet, hogy ez is nagy fontossággal 
bír. Az Ószövetséget annak türkében szükséges olvasni, hogy az 
Újszövetség idejére milyen áldásokat vetít előre nekünk Isten. 
Törvény = Krisztushoz vezérlő mester. (Gal. 3,24-25) Ezért Jézus 
a zsidóságnak a törvényt tanította (Mát. 5,32), s nem a kegyelmet, 
hogy felismerjék a megváltás szükségességét! (Szerk. megj.)  

‘A hívők hibás hozzáállása abban nyilvánul meg, hogy saját 
maguk nem gondolják át, nem tanulmányozzák a kérdéses te-
rületeket. Ez igaz a házasság-válás-újraházasodás dolgában is. 
Sokan egyszerűen azt követik, amit mások mondtak. 

Vannak aztán lelkészek, akik szövegrészeket ragadnak ki a 
helyükből, és azt mondatják az Igékkel, amit a Biblia egyál-



talán nem mond. Bárki bármit bizonyíthat, amit csak akar, oly 
módon, hogy kiragad egy vagy két verset a fejezetből, és tanté-
telekként állítja fel ezeket.  

Mondathatsz a Bibliával bármit, amit csak szeretnél. De 
amikor az egész szövegkörnyezetet veszed figyelembe, akkor 
kerül a téma valódi megvilágításba. Pál Timótheusnak, egy 
fiatal szolgálótársának, szellemi fiának írva adja meg nekünk a 
kulcsot a Biblia olvasásához. Azt mondta neki, (a Bővített 
fordítás szerint) a 2Timótheus 2,15-ben, hogy tanuljon. Ahhoz, 
hogy tanulj, gondolkodnod kell, nemde? Olvashatsz anélkül, 
hogy elgondolkodnál. Olvashatod más gondolatait. De ahhoz, 
hogy tanulj, elmélkedned kell az olvasott Igéken!  

Ne fogadj el valamit csak azért, mert én, vagy valaki más 
mondta. Saját magad tanulmányozd Isten Igéjét, és vizsgáld meg, 
vajon tényleg azt mondja-e, amit állítanak. Akkor nem azt fogod 
követni, amit Hagin testvér vagy más mondott. Azt követed majd, 
amit Isten mondott. Pál azt mondja Timótheusnak, aki a Jézus 
Krisztus Evangéliumának egyik szolgálója, hogy szorgalmasan 
tanuljon, hogy Isten előtt becsületesen megállhasson. (2Tim. 2,15)  

Mit mond a vers további része? Az embereknek problémái tá-
madnak, ha nem hasogatják helyesen az igazság beszédét. Nos, ha 
helyesen kell hasogatnunk, akkor lehetséges helytelenül is haso-
gatni, nemde? Hallottam valakitől egy egyszerű szabályt a Biblia 
értelmezésére, ami belém ivódott: amikor a Bibliát tanulmányozod, 
mindig tedd fel a kérdést: Ki beszél, miről van szó és kihez szól? 

Nagyon könnyű kiragadni egy Igét az Írásokból, és így szól-
ni: „Tehát Isten ezt mondja…” Meg kell nézned, kihez beszélt 
Isten. Olykor például a zsidókhoz beszélt; és amit mondott, nem 
vonatkozik senki másra. Más esetben a születőben levő Gyüle-
kezetnek prófétált.’ 
 

332. A válás egy kór  
… még a szívem is megsebesíttetett énbennem. – Zsoltár 109,22  

‘Van eset, amikor valaki másra veti a szemét, és azt mondja 
a házastársának: nem szeretlek többé, elválok tőled. Aztán 
hátat fordít és összefekszik azzal a másik személlyel, még 
mielőtt elvált volna. A válási folyamat nem másítja meg a pa-
ráznaság tényét. Attól még, hogy valaki végig megy a válás 
procedúráján, nem lesz más a helyzet. Az tény marad, hogy 
elárulták, vagy hűtlen volt a házastársához. Ezt nevezi a Biblia 
házasságtörésnek. 



Isten nem válásra tervezte a házasságot, de a veszélyeztetett 
házastárs a szabad akaratánál fogva dönthet úgy – mielőtt még 
tragédiába torkollna a helyzet – hogy elválik és felbontja a há-
zasságát. Gondoljunk csak bele: ha döntésünk alapján befogad-
hatjuk Jézust, de megtagadásával meg is szakíthatjuk a Vele való 
szövetséget, akkor ugyanúgy miért ne lenne lehetséges egy 
megkötött házassági szövetség felbontása? (Mát. 18,18) Igaz, az 
elvált felek Isten tökéletes akaratából a megengedő akaratába 
kerülnek át. De Isten kegyelmes és irgalmas. 

Emlékszem egy családra, amely két év alatt teljesen kitö-
röltetett a föld színéről. A tuberkulózis egy bizonyos fajtája 
támadta meg őket, a heveny tüdővész. Nem csak egy-egy tagja 
halt meg a családnak. A család mindkét részéről – mindenki! 
Egyenesen letarolta őket. 

A válás éppen ilyen. Egy kór, ami átgázol a családon, meg-
sebesítve minden tagját. De, hála Istennek, van rá gyógymód. 
A keresztényeknek maguknak kell elhatározniuk, hogy Isten 
Igéjének fényében járnak. Nem veszítjük el a saját akaratun-
kat, csak azért, mert kereszténnyé lettünk. Akarhatjuk azt is, 
hogy az Urat szolgáljuk, de azt is, hogy nem, még ha keresz-
tények vagyunk is. 

Ha közösségben járunk Istennel, szolgálni akarjuk Őt. De ha 
a közösség ellaposodik és elsilányul, akkor automatikusan a hús-
test és a természetes emberi gondolkodás veszi át a hatalmat, és 
ural bennünket. És az ördög ki fogja használni a lehetőségeket. 

Azok az emberek, akik szoros közösségben járnak Istennel, 
örömet akarnak szerezni „apukájuknak”, a mennyei Atyjuknak. 
Ha az emberek Istenhez tartoznak, és az Ő Igéjének fényében 
járnak, a válás „fertőzése” elkerüli őket.’ 
 

333. Isten irgalmas 
Bizony, jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden 
napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. – Zsoltár 23,6 

‘Pál így szól a hívőkhöz az 1Korinthus 7,27-ben: „Feleséghez 
vagy kötve?” Megházasodtál? Szövetségre léptél egy feleséggel? 
Milyen hozzáállást kell tanúsítanod? „Ne keress elválást!” Nem 
lenne szabad keresned az elválást. Elsőként a helyreállítást kell 
szorgalmaznod.  

Ne próbálj mindenáron eloldatni. Ha mégis eloldattál a 
párodtól, akkor annak az lehet az oka, hogy a társad haza-
költözött az Úrhoz, vagy különváltatok bármilyen okból. Ilyen-
kor ne keress automatikusan új házastársat.’ 



Az igazság – Isten Igéjének megismerése – az, ami sza-
baddá tesz bennünket! Isten Igéje a legjobb forrás, ami által 
élhetünk! Nincs más, ez a legjobb. Ha elváltál már egyszer, 
kétszer, vagy akár ötször is, Isten nem akarja, hogy kárhoztasd 
magad! Mert a kárhoztatás blokkolná a hitet! 

Vannak, akik azt tanítják, hogy Isten előtt az az egyetlen 
igazi társ, akivel először kötöttél házasságot. Ez az álláspont 
nem egyezik meg a János 4,18-al. A szamaritánus asszony 
hányszor volt férjnél? Ötször. Figyeld meg: Jézus elismerte 
mind az öt házasságot! És nyilvánvaló, hogy a Jézussal való 
találkozásakor együtt élt valakivel.  

Ha újjászületett keresztényként a házasságodban komoly 
problémák merültek fel, megpróbáltatásokkal szembesülsz, és 
már azon gondolkodsz, hogy abbahagyod, feladod, akkor azt 
javaslom, ne tedd! 

Ha akkor váltál el, amikor még nem voltál az Úrban, ne 
foglakozz vele! Amikor újjászülettél a Krisztusban, minden ré-
gi dolog elmúlt. (2Kor. 5,17) Ennek a megértése nagy meg-
könnyebbülést ad. Egyszerűen ne foglalkozz azzal, hogy milyen 
voltál az újjászületésed előtt! 

A válás nem Isten akarata, ezért nincs a tetszésére! De az 
Úr akkor is kegyelmes! Van élet a válás után? Igen! Lehet jó 
életed a válás után? Igen! Sokkal jobb lett volna, ha nem válsz 
el? Igen! Ugyanis abban mutatkozott volna meg Isten tökéletes 
akarata. Ezért mindig helyesen tesszük, ha engedelmeskedünk 
Isten tervének. 

Az életben néhány dolog már nem hozható helyre. Ha 
valaki már újból megházasodott, újabb családja van, és az éle-
te más irányt vett, akkor már soha nem tud visszamenni abba a 
helyzetbe, amiben korábban volt. De ezt az Úr tudja, és akkor 
is irgalmas és kegyelmes, és jó terve van a számára. 

Amerre csak mész, még ha nem is jársz Isten tökéletes 
akaratában, a kegyeltsége rajtad lesz. És ha felnövekedtél 
benne, akár merre is mész, követni fog Isten jósága. Garantált, 
hogy ez a kegyelem utánad megy! (Zsolt. 23,6) 

 

 



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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