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„Férfivá és nővé teremtette őket...” 

(R. A. Hanes Manakin) 

 

Előszó 

 

Ez a kis könyv két dolog miatt született meg. Az egyik, hogy szívbéli teherként nehezedik rám azoknak a 

keresztyén fiataloknak az élete, akik igazán szeretik az Úr Jézust, és nehezükre esik hitüket, egyedülálló 

voltukat és szexualitásukat beilleszteni abba a világba, amely az 1960-as évektől egyre inkább a nyílt 

kapcsolatokat és a korlátlan szexuális szabadságot hirdette (most pedig fizeti ennek az életmódnak az árát). A 

másik ok a saját megtapasztalásom – egy olyan emberé, aki a 60-as évek közepén, amikor még nem ismerte 

az Urat, belevetette magát mindabba, és megízlelte mindazt, amit a világ a szexuális szabadság csodáiként 

kínált. Ezekért a tapasztalatokért olyan árat fizettem, amelyet nem szeretnék, hogy másoknak is meg kelljen 

fizetniük. Bár ezt a terhet húsz éve hordozom, egészen mostanáig nem éreztem indíttatást az Úrtól, hogy 

bármit is írásba foglaljak belőle. 

 

Ez a könyv nem a szexről szól. Nem az ismerkedésről*, de még csak nem is a házasságról; bár mindháromról 

lesz benne szó. Ez a könyv arról szól, hogy mi volt Isten célja e két merőben különböző és csodálatos 

teremtmény, a férfi és a nő megalkotásával. 

 

Az Úr az Ő bölcsességében megtartott egyedülállónak csaknem 28 éves koromig. Istennek hála, a 

társtalanságom azokban az években arra indított, hogy még jobban keressem az Urat. Ez alatt az idő alatt az 

Úr kegyelmesen munkálta ki az életemben a férfi és a nő teremtésével és a házassággal kapcsolatos céljait –  

még a házasulásom előtti időben. Csaknem mindazt, amiről itt írok – különösen is az alapelveket – még 

akkor mutatta meg nekem az Úr, amikor még egyedülálló voltam. Ezt azért emelem ki, mert néhányan azt 

gondolhatják, hogy az itt közölt gondolatok egy házas embernek, nem pedig egy egyedülállónak a 

gondolatai. A házasság valójában csak megerősítette bennem azoknak a dolgoknak az igazságát, amelyeket 

egyedülállóként kezdtem meglátni.  

Akkoriban értettem meg, hogy egyedül Isten az, akire szükségem van; és most, több mint húsz év boldog 

házasság után is bátran állíthatom, hogy amiket akkor mutatott meg nekem az Úr, csak még igazabbnak 

bizonyultak annál, mint azt valaha is gondoltam volna. 

Nemrégiben vettem észre, hogy mások is hasonló meggyőződésre jutottak. Ennek egyik legjobb példája 

Elisabeth Elliot Szerelem és tisztaság c. könyve. Az Olvasó szíves figyelmébe ajánlom, akár e könyv előtt, 

akár ez után. 

                                                      
*  A könyvben az „ismerkedés” szó kulcsfontosságú. Beleértendő a randevúzás, randizás, de nemcsak a világi 

értelemben vett találkozgatás, hanem szándéktól és indítékoktól függetlenül az ismerkedés, beszélgetés egy eleinte nem, 

azonban később bensőségessé váló közösség. A szerző fokozatosan bontja ki, hogy mit ért ezalatt. (ford. megj.) 
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Meggyőződésem, hogy ma sokkal nagyobb szükség van arra, hogy megfelelően értsük, mi Isten célja a férfi 

és a nő életével, mint bármikor. 

Talán – az Úr kegyelméből –, az itt említett alapelvek segítséget nyújtanak fiatal házasoknak megérteni, mi 

az, amit Isten látni szeretne az életükben. 

Egy-két dolog, amiről szó lesz, „kemény eledel”, és néhányaknak talán túlságosan is kemény. Hiszem 

azonban, hogy Isten gyermekei, akik ténylegesen meg akarják ismerni az Ő akaratát, és meg is akarják 

cselekedni azt, igazságot találnak ezeken az oldalakon – olyan igazságot, amely csodálatos módon 

„szabadokká teszi” őket, hogy teljes szívből örülhessenek Isten céljának az életükben, akár férfivá, akár nővé 

teremtette őket. 

Az ellenség mindannyiunkat meg akar fosztani az Istentől származó legjobbtól. Azon gondolkodom, hogy 

van-e egyáltalán olyan terület, amelyben sikeresebb ez a törekvése, mint a férfi és nő kapcsolatában. 

Imádkozom, hogy a Szent Szellem használja fel e könyvet, hogy helyreállítsa sokakban a szentséget, a 

tisztaságot, és azt a célt, amelyet a mi mennyei Atyánk eredetileg eltervezett azzal, hogy férfit és nőt 

teremtett; valamint rájöjjünk, hogy az Úr Jézus, az Ő halála, eltemettetése és feltámadása mindaz, amire 

szükségünk van; aki „El-Saddáj” – minden mindenekben. 

 

I. „Kezdetben…” 1. rész: Ellentét 

 

„Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az 

állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga 

képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket” (1Móz 1,26-27). 

 

Őszintén hiszem, hogy napjainkban a világ férfiakról és a nőkről alkotott felfogása nemcsak súlyosan hibás, 

hanem alapvetően hamis is, és elválaszt bennünket Isten eleve elhatározott és eltervezett céljától. A harcos 

feminizmus és a homoszexualitás a legnyilvánvalóbb következményei ennek a megtévesztésnek, de sok 

egyéb téves nézet is létezik, amelyet még őszinte életű keresztyének is vallanak, akik nem értették meg, mi 

volt Isten terve a férfi és a nő teremtésével. Csak az Úr tudja, hogy hány meg hány keresztyén fiatal élete 

szenvedett kárt, kapott mély sebeket a téves elgondolások miatt, amelyek megakadályozták őket abban, hogy 

megismerjék Isten csodálatos tervének gazdagságát a férfi és a nő számára. 

 

Miért teremtette Isten ezt a két nagyon hasonló, mégis hihetetlenül és csodálatosan különböző lényt: a férfit 

és a nőt? Volt vajon valami célja ezzel? Ha pedig az örökkévalóságban nincs látható különbség a nemek 

között (lásd Luk 20,34-36), akkor most miért van? 
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Bár nem a mi feladatunk, hogy ennek az írásnak a szűk határain belül átfogóan tanulmányozzuk az ezekre a 

kérdésekre adott válaszokat, mégis megpróbáljuk megfogalmazni az alapokat, hogy rámutassunk néhány 

alapvető igazságra, amelyre az egyedülállók és a fiatal házasok építhetnek. 

Talán első hallásra nem is annyira nyilvánvaló, de ezek a kérdések rendkívül fontosak. Ha az egyedülálló 

keresztyének megfelelő kapcsolatban szeretnének élni egymással, akkor először is látniuk kell, mi volt Isten 

célja azzal, hogy megteremtette őket. Jelenleg azonban egy nagyon súlyos problémával is szembe kell 

néznünk: kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindannyiunkat megfertőzött a világnak a férfiről és a nőről 

alkotott képe. 

Ha azt kérdezzük, hogy mi Isten terve a férfival és a nővel, akkor először azt kell megértenünk, hogy eleve 

miért teremtette őket. Következtetésünk azonban csak akkor lesz helyes, ha ott kezdjük az elmélkedésünket a 

férfi és a nő számára kitűzött célról, ahol Isten kezdi – a Mózes első könyvének első fejezeténél. 

 

Az első, amit megemlítünk, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette – arra, hogy 

valami módon Istent tükrözze vissza; hogy kifejezze, milyen Isten Maga. Milyen nagy volt az ember bukása! 

Láthatóvá válik-e vajon ma Isten az emberekben? Vagy inkább több látszik Isten ellenségéből, a Sátánból? 

Ez „kezdetben” nem így volt. Isten terve az volt, hogy Ő látható, kézzelfogható legyen – és az ember volt a 

képviselője, aki révén láthatóvá vált a földön. Az embernek ugyanis mindent saját fennhatósága alá kellett 

vennie, továbbá természetének vissza kellett tükröznie magának Istennek az életét, természetét és jellemét. 

 

Isten képének teljes kiábrázolásához azonban egyetlen emberi alak nem volt elegendő; két hasonló, mégis 

nagyon különböző teremtményre volt szükség. Az egyik a férfi volt, a másik pedig a nő. Már itt a legelején 

azt látjuk, hogy külön-külön sem a férfi, sem a nő nem tükrözte vissza Isten képét. Valahogyan mindkettő 

mutatott valamit Istenből, amit a másik nem. Csak az egyikre tekinteni bizonyos értelemben olyan, mintha 

csak egy részt szemlélnénk – talán csak az egyik felét annak, ami Isten lényege. 

 

„De nem a szellemi az első, hanem a földi...” 

 

Az 1Korinthus 15,46-ban az emberre és a szellemi dolgokra vonatkozóan a következőt olvassuk: „De nem a 

szellemi az első, hanem a földi, azután a szellemi.” Így bánik Isten is az emberrel; a földivel kezdi, és halad a 

szellemi felé. A szellemi a cél, a földi a kezdet. Kezdjük hát azzal, hogy pusztán külső, fizikai szempontból 

figyeljük meg e két teremtményt, a férfit és a nőt. Tudom, hogy sokak számára nyilvánvaló lesz, amiről írok, 

de ahhoz, hogy mondandóm lényegéhez eljussak, most erre is szükség van. 

 

Vegyünk egy átlagos férfit és egy átlagos nőt, állítsuk őket egymás mellé, és még a legfelületesebb szemlélő 

számára is világos lesz, hogy milyen óriási a különbség a kettő között. 
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A férfiakat általában úgy jellemezzük külsőleg, mint aki nagyobb, magasabb, erősebb, izmosabb, durvább 

felépítésű, szögletesebb, keményebb. A nő kisebb, alacsonyabb, gyengébb, kevésbé izmos, lágyabb, 

finomabb felépítésű, vonalai gömbölyűbbek. Ki tagadhatná ezeket a különbségeket? (Ki akarná egyáltalán 

tagadni? Majd később látni fogjuk.) Éppen ezek a különbségek azok, amelyek vonzalmat ébresztenek egy 

férfiban egy nő iránt, és fordítva. Tagadhatatlan tény, hogy egy átlagos férfi nem vonzódik egy férfias 

vonásokkal rendelkező nőhöz (vagy más férfiakhoz), és egy átlagos nő nem vonzódik nőies tulajdonságokkal 

rendelkező férfihoz (vagy más nőkhöz). 

Ami a nemiséget illeti, a férfi az adó, a nő a befogadó. Sok területen a férfi a kezdeményező, a nő válaszol, 

reagál. (Nem beszélve arról, hogy vannak nők, akik nem is kezdeményeznek!) A férfi veti a magot, a nő 

termi a gyümölcsöt. Természetszerűleg a nő „táplál”, és az ő teste olyan, amit táplálásra formáltak. A férfi 

nem így lett teremtve, és nem is tud fizikai értelemben táplálni. 

 

A különbségek azonban nem csak a külső felépítésre vonatkoznak. Bár az uralkodó világnézet évek óta 

hangoztatja, hogy a különbségek csak társadalmi és kulturális szinten jelennek meg, még a tudománynak is el 

kellett ismernie, hogy a férfiak és a nők természetüknél fogva különbözőek. Napjaink uralkodó kultúráját 

valósággal sokkolta, amikor a TIME hetilap címlapsztorijának választotta az említett különbségekkel 

kapcsolatos legújabb felfedezéseket. A következőket írták: „MIÉRT KÜLÖNBÖZŐEK A FÉRFIAK ÉS A 

NŐK? – Nem csak a neveltetés miatt. Az újabb kutatások szerint így születtünk”! (1992. január 20.) Nem 

elképesztő, hogy a tudománynak kell meggyőznie a hitetlen világot arról, ami bármelyik értelmes embernek 

nyilvánvaló? Néhány pont, amelyet a TIME kiemelt: 

  

FÉRFIAK NŐK 

Nehezen észlelik mások hangulatát, érzéseit Ösztönösen értik a másik embert 

Jól kezelik a tárgyakat Jól kezelik az embereket 

Jól bánnak a számokkal Jól bánnak a nyelvvel, szavakkal 

Térképet könnyebben olvasnak, irányokat 

felismernek 

Jobban emlékeznek a dolgok egymáshoz 

viszonyított helyzetére 

Tettekre összpontosítanak Verbális kifejezésre összpontosítanak 

 

Ahogy ebben a cikkben is bemutatták, úgy mindenki – akit nem vitt tévútra napjaink politikailag korrekt 

gondolkodása – tudja, hogy a nők általában többet törődnek az emberi kapcsolatokkal, érzelmekkel, a 

kommunikációval, a harmóniával és az emberekkel való bánásmóddal. A férfiakat pedig általában jobban 

érdeklik a tárgyak, a tettek, célok, tevékenységek, dolgok építése, a verseny stb. A nők általában szubjektíven 

szemlélik a dolgokat, a férfiak tárgyilagosabbak. A nőket gyakrabban vezetik érzelmeik a döntéshozatalban, 

míg a férfiak a tényszerű gondolkodásra hagyatkoznak. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek nem 

abszolút érvényű igazságok; a Myers–Briggs kutatás szerint a népesség körülbelül huszonöt százalékánál van 
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átfedés a nemekre vonatkozó sajátosságok között. Ezek nem kulturális vagy társadalmi általánosítások, 

hanem a valóságon alapuló megfigyelések; a nemek megkülönböztető jellemzői. A legújabb, mágneses 

rezonanciás képalkotási eljárás (MRI) segítségével végzett kutatások még azt is bebizonyították, hogy a nők 

és a férfiak agya teljesen eltérően működik ugyanazon döntések értékelése vagy meghozatala közben! 

 

Immár tudományos tény az is, hogy a nők izomzatában nagyobb a lassú, más néven vörös rostokat tartalmazó 

izmok aránya, amelyek jobban bírják a kisebb intenzitású, de tartós terhelést. A férfiaknál viszont arányaiban 

több a gyors, más néven fehér rostokat tartalmazó izom, amelyik jobb a hirtelen gyorsuláshoz és 

erőkifejtéshez, de nem jó a tartós terheléshez. A futók között jól ismert tény, hogy a férfiakkal ellentétben a 

legtöbb női maratonfutó nem éri el a teljes kimerültség állapotát jelentő holtpontot, ahonnan csak a puszta 

akaraterő visz tovább. A nők kitartóak. A férfiak erősebbek, de csak egy bizonyos ideig. 

 

Napjaink feministáinak minden egyenjogúsági követelése ellenére, miért van az, hogy a sportban a nők soha 

nem akarnak a férfiakkal egy az egy ellen kiállni? Nagyon egyszerű! Tudják, hogy különbözőek, erejüket 

tekintve gyengébbek; tudják, hogy soha sem versenyezhetnek a férfiakkal olyan területen, ahol a testi erőt 

kell összemérni. Az eltéréseket pedig Isten alkotta – azért, hogy megmutassa, milyen is Ő. 

 

„... azután a mennyei” 

 

Mi az tehát, aminek láthatóvá kell lennie az emberben, ami olyan, mint Isten? A kezünkön lévő öt ujj? Vagy 

a két láb és lábfej? Talán. Ezeknél azonban sokkal fontosabb dolgokat akart Isten kinyilatkoztatni az emberen 

keresztül. Először is a „képmás” és a „hasonló” szavak a természetet és a tulajdonságokat érintik, nem a 

külső megjelenést. Bár a külső a szembetűnő, mégis másodlagos. Ha ez így van, akkor mi az vajon, amit 

Isten elsődlegesen akar kinyilatkoztatni? 

Először tisztáznunk kell a kép/képmás és a természet közötti különbséget. Az ember (Ádám), hasonló volt 

Istenhez, de természetében soha sem hasonlított Hozzá. Isten szándéka az volt, hogy Ádám végül majd 

birtokolja az Ő természetét azáltal, hogy először eszik az élet fájáról, ezzel megkapja Isten életét, majd Isten 

természete kifejlődik benne. Az ember azonban a tudás fájáról evett, nem az élet fájáról, ezzel pedig Isten 

ellenségének a természetét öltötte magára: az ÉN és az Istentől való függetlenség természetét. A Golgota óta 

azonban a hívő ember az, aki Krisztus életét kapja, és így lehetősége van arra, hogy Isten természete 

kifejlődjön benne a Szent Szellem által. 

Lássunk néhányat ezek közül a szellemi jellemvonások közül a Galata 5,22 leírása alapján: 

 

„A Szellem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 

önmegtartóztatás...” 
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Más igehelyeket is találtunk, amelyek segítenek abban, hogy megértsük Isten tervét, mint például:  

„Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét” 

(2Tim 1,7). 

 

„Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája” (2Tim 2,3). 

 

„Légy erős és bátor” (Józsué 1,6). 

 

„erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében” (Ef 6,10). 

 

Sok más ilyen igevers is van, de a felsoroltak segítségével is bepillantást nyerhetünk valamibe: Lehetséges 

vajon, hogy a Galata levélből idézett igében a jellemvonások természetüket tekintve inkább nőiesek, az utána 

felsorolt igékben pedig inkább férfiasak? Ha manapság ez a gondolat meghökkentőnek hangzik, ne feledjük, 

hogy ezeket a férfi-női különbségeket az emberiség a történelem kezdetétől fogva természetesnek tartotta, és 

csak mostanában vitatjuk ezt. 

Amikor például a „szeretet, szívesség, szelídség” stb. szavakra gondolunk, azonnal úgy tekintünk ezekre, 

mint csodálatos női tulajdonságokra. Ha azonban férfira alkalmazzuk, akkor ösztönösen úgy gondolunk 

rájuk, mint kissé elnőiesedett, illetve nem férfias tulajdonságokra. (Csak amikor hívőkké leszünk, akkor 

látjuk meg, hogy egy igazi férfiból nem hiányozhatnak ezek a jellemvonások.) 

Mi a helyzet a többivel, például, ha egy nőre mondjuk azt: „erős, bátor, katona”? Nem egy férfi jut 

ösztönösen az eszünkbe? Amikor látunk egy izmos, erős nőt, mint amilyenek ma a női testépítők, rögtön arra 

gondolunk: „Tényleg így kell egy nőnek kinéznie???” Valami visszahőköl bennünk, és ez nem a kultúra vagy 

a társadalom miatt van, hanem velünk született dolog. 

Tagadhatjuk-e azt, hogy természetéből adódóan egy nő inkább „szelíd”, „kedves”, „türelmes”, „hűséges” 

stb.? Nem, csak ha megtévesztjük önmagunkat. Tagadhatjuk-e, hogy egy férfi természetét tekintve inkább 

„erős”, „bátor” stb.? Ezek nagyon egyszerű megállapítások, és mélyen, legbelül ösztönösen tudjuk ezt. A 

történelem minden társadalma és kultúrája tudta. Még a pszichológia is elfogadja. 

Láthatjuk tehát, hogy Isten valóban alapvetően másnak alkotta a férfit és a nőt. Ahogy a franciák mondják: 

„Vive la difference!” (Éljen a különbözőség!). 

 

A kontrasztok/ellentétek alapelve 

 

Miért alkotott tehát Isten külön férfit és nőt? Az első ok a kontrasztok vagy ellentétek alapelve. Isten egész 

teremtésében kontrasztokat és ellentéteket használ, hogy érthetővé tegyen valamit – világosság és sötétség, 

nap és hold, szárazföld és tenger, hegy és völgy, nyár és tél, és még folytathatnánk. Az egyiknek a természete 

kiemeli a másikét, és világosabbá teszi a megértését. 
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Különbségek nélkül valójában semmit sem látnánk, enélkül minden egyforma, hasonló lenne! Istenben 

azonban végtelen változatosság rejlik; a kontraszt pedig az, amellyel meg tudjuk különböztetni a dolgokat. 

Maga a Szentírás is azt mondja, hogy a kontraszt Isten eszköze, hogy kijelentse az Ő tervét. Van például egy 

kifejezés a Róma 2,18-ban és a Filippi 1,10-ben, amelyet legpontosabban így lehet fordítani: „meg kell 

különböztetnünk azokat, amelyek különbözőek”. Isten azért alkot különböző dolgokat, hogy megmutassa 

nekünk, amit egyébként nem látnánk. Az 1Kor 11,18-ban találunk egy másik példát, ahol ezt a meglepő 

kijelentést olvassuk: „Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak 

nyilvánvalókká legyenek közöttetek.” Csak a kontraszton keresztül tehette Isten nyilvánvalóvá, hogy kik a 

kipróbáltak! 

 

Egy elismert és tiszteletben álló testvér, aki sok, jól ismert könyvet írt, még azt is felveti, hogy Isten azért is 

enged a Sátánnak olyan nagy mozgásteret, hogy ezáltal még jobban megmutathassa irgalmát, kegyelmét és 

szeretetét – „ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem” (Róma 5,20-21). (Amit a 

következő versben ellensúlyoz is, hogy megelőzze azt a gondolatot, hogy „akkor vétkezzünk többet...” – 

„Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen...”). 

 

Isten mindkét teremtményébe: a férfiba és a nőbe is belehelyezte az Ő képének és természetének egy-egy 

olyan alkotóelemét, amelyik a másikban természetszerűleg nincs meg. 

Azt mondjuk ezzel, hogy a férfiakban nem lehet semmilyen „nőies” tulajdonság? Vagy, hogy egy nőnek nem 

lehetnek „férfias” tulajdonságai? Isten őrizzen! 

Csakugyan rá kell mutatnunk arra, hogy a tökéletes Emberben, a mi Urunk Jézusban, mindezek a 

tulajdonságok tökéletes egyensúlyban voltak. Bár valóban ember, férfi volt, megvoltak Benne mindazok a 

tulajdonságok, amelyeket a női természethez kötünk – anélkül, hogy mindez férfitermészetének kárára lett 

volna. Telve volt kegyelemmel (nőkre jellemző) és igazsággal (férfiakra jellemző). Együttérző és 

könyörületes (nőkre jellemző) volt a megsebzettekhez, és haraggal (férfiakra jellemző) fordult azok felé, akik 

a népnek hamis istenképet közvetítettek. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a mi Urunk Jézus a tökéletes 

Isten-Ember, és ezek a tulajdonságok Istenben mind megtalálhatók – mégpedig tökéletes egyensúlyban. A mi 

esetünkben azonban a férfi is és a nő is kell ahhoz, hogy láthatóvá tegyék Isten természetét, jellemvonásait, 

az Ő arcát. Önmagában csupán az egyik valamely irányba eltolódott képet mutatna Istenről. Együtt viszont 

eszközök a kezében – eszközök, amelyekkel bemutathatja a világnak, milyen is Ő. 

 

Feminista barátainknak tartozunk azzal az igazsággal, hogy bizony a vallásos emberek vétkesek abban, hogy 

könnyen tulajdonítják Istennek az Ő férfiasabb tulajdonságait, és tagadják a nőiesebb tulajdonságait. A 

vallásos ember például hajlamosabb magáévá tenni Isten természetének ítéletes oldalát, mint az irgalmát. A 

megoldás azonban nem abban rejlik, hogy Istent nőneműnek tekintjük, hanem abban, hogy meglátjuk az Úr 
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Jézus személyében Istennek minden tulajdonságát, majd pedig elismerjük, hogy a nőkben megtalálható isteni 

jellemvonások éppoly fontosak, mint amelyek a férfiakban találhatók. 

Ha most úgy tűnik is, hogy csupa nyilvánvaló dolgot állítottam, akkor legyünk még egy kis türelemmel, és 

gondolkodjunk tovább a kontraszt, illetve ellentét elvének mentén. Később látni fogjuk, hogy ez az igazság 

miért kulcsfontosságú számunkra ahhoz, hogy eljussunk a helyes következtetésekre. 

Segíthet, ha felteszünk egy kérdést: ha a kontraszt annyira fontos Isten – férfival és nővel kapcsolatos –  

tervében, milyen stratégiát választ vajon Isten ellensége, hogy meghiúsítsa ezt a célt? 

 

(Ennek az írásnak nem célja, hogy napjaink feminista irányzataival vagy a homoszexualitás kérdésével 

foglalkozzon. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy mindkettő komoly szellemi támadás Isten eredeti terve 

ellen, vagyis az ellen, hogy az Ő jellemét a férfiban és a nőben lévő különbözőségeken át mutassa meg. A 

feministáknak néhány dologban valóban igazuk van, ám elferdítik, amit Isten látni akar egy nőben, azzal, 

hogy a nőket férfias vonásokkal ruházzák fel. A homoszexuálisoknak nincs semmilyen hasonló célja, mivel a 

homoszexualitás szelleme alapjaiban akarja romba dönteni Istennek a férfival és a nővel kapcsolatos tervét.) 

 

II. „Kezdetben…” 2. rész: Egység 

 

„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált 

tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy 

lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet 

minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. 

Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst 

tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor 

ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: 

mert férfiemberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy 

testté” (1Móz 2,18-24). 

 

Mózes első könyvének 2. fejezetében részletesebb leírást találunk a férfi és a nő teremtéséről, valamint egy 

csodálatos kijelentést is Isten örökkévaló céljáról. Nem Isten akarata volt az, hogy a férfi és a nő elválasztott 

teremtmények legyenek, külön-külön éljenek a teremtett világban a saját zugukba elvonultan, s külön utakon 

járjanak, egymástól függetlenül. Sok oka van annak, hogy így alakult, de csak néhány kapcsolódik szorosan a 

mostani témánkhoz. 

Ebben a drága igeszakaszban, ha a Szent Szellem felnyitja a szemünket, bepillantást nyerhetünk, hogy mire 

törekszik az Úr a férfiban és a nőben: egymáshoz akarja őket vezetni. Nem akarja, hogy egyedül legyenek. 

Az Ószövetséget megnyitó kulcsot most is az Újszövetségben találjuk meg, ez esetben a kulcs az Efézus 
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5,31-32. A 31. vers idézi az 1Móz 2,24-et, a kulcs pedig a 32. vers: „Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról 

és a Gyülekezetről mondom.” 

Ha a férfi és a nő két külön világban, egymástól távol, egyénenként létezik, a kontraszt elvész. Ha nincsenek 

együtt, egymás mellett, az a kontraszt, amelyről az első fejezetben szóltunk, legjobb esetben is csak halvány, 

tompa. Ennek az ellenkezője is igaz viszont: amikor a férfi és a nő a legközelebb vannak egymáshoz, akkor 

válik leginkább láthatóvá a kontraszt – a köztük meglévő csodálatos és dicsőséges különbség. A Mózes első 

könyvéből olvasott igék legfontosabb pontja ezért ez: „és eggyé lesznek” (és lesznek egy testté). Igen, ahogy 

Pál mondta, nagy titok ez. Nem juttatnak eszünkbe vajon ezek a szavak egy másik újszövetségi igét is? 

A János evangéliumának 17. fejezetében mi volt az Úr Jézus szívének a vágya (és az Ő utolsó imája azokkal, 

akik a legdrágábbak voltak számára), még akkor is, amikor néhány órával később a kereszttel kellett 

szembenéznie? „Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy 

ők is bennünk legyenek” (21. vers). 

 

Láthatjuk, hogy az Atya Istennek a szívében már volt valaki az Ő Fia számára, sokkal előbb, mint ahogy a 

férfit és a nőt megteremtette. Valaki, aki „hozzáillő”, olyan mint Ő, az Ő természetéből és jelleméből, 

ugyanabból a Szellemből való, mint Ő. Mégis hol lehetett ilyet találni? Hol van még egy olyan, mint az Úr? 

Nem úgy van, hogy nem volt, és most sincs? 

Valóban, nem volt senki ilyen. Az Úr egyedül volt – egészen a Golgotáig. Mígnem Isten álmot bocsátott a 

második Ádámra, ahogyan az elsőre is, felnyitotta oldalát, melyből „víz és vér” jött ki. Születés – de ki 

született meg? Nem látjuk meg egészen az Apostolok cselekedetének 2. fejezetéig, amikor is a Szent Szellem 

életet ad a Gyülekezetnek. Igen, Isten „formált” valakit az Ő Fiának, aki a Krisztus Menyasszonya lesz. 

Nagyon más, mint Ő, mégis természetében, jellemében Hozzá hasonló: szent, tiszta, szeplőtlen, mindenkit 

szerető, mindent odaadó, önmagától szabad, fehér ruhába öltözött – valaki, aki az Ő szíve szerint való, és 

Utána, egyedül Őutána vágyódik. 

 

Maga az Úr Jézus idézi a mózesi igét a Máté evangéliuma 19. fejezetben, amikor a farizeusok próbára 

akarták tenni, és az elválásról kérdezték. Majd saját szavait állítja az ószövetségi ige mellé: „Úgyhogy már 

nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza” (6. vers).  

Mózes első könyvében valami örök dolgot láthatunk, amit Isten meg akar valósítani. Az Úr újra kijelenti ezt, 

és további világosságot ad a központi kérdéshez. Mi itt a kulcsszó? Én úgy hiszem, ez: EGYSÉG. Jegyezzük 

meg, és ragaszkodjunk hozzá a későbbiekben. Nagyon mély és különös dolgot kell még itt megemlítenünk: 

Istennek a házasságra vonatkozó eredeti tervében sehol sem találjuk azt a szót, hogy „szerelem”! 

Isten örök terve az volt, hogy Fiának menyasszonya legyen, és EGGYÉ legyenek. Bár különbözőek, bár 

kezdetben nem hasonlítanak, és alapjában véve mások, sőt, összeegyeztethetetlenek – mégis, nemcsak 

összeegyeztethetők lesznek, hanem „eggyé lesznek”. 
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Míg elkészül az Ő menyasszonya, addig pedig van egy földi képmása annak, ami majd az örökkévalóságban 

lesz nyilvánvaló. Ezt hívják házasságnak. 

Fontos, hogy megragadjuk ezt a második szót, az egységet. Ragaszkodjunk hozzá, és a másik szóhoz, az 

ellentéthez is a továbbiakra nézve. 

 

Tegyünk fel egy kérdést, mielőtt továbbmegyünk... 

 

Ha Isten azért alkotta a férfit és a nőt, hogy a kontraszttal és az egységgel valamit felfedjen Magáról, és 

Istennek van egy ellensége; akkor mit támad majd a leghevesebben Isten ellensége, ha tudja mindezt? 

 

III. Ki találta fel a szexualitást, és miért? 

 

„És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó” (1Móz 1,31). 

 

Minden nemzedék azt hiszi, hogy ő fedezte fel a szexualitást; és hogy az azt megelőző generáció mit sem 

tudott a létezéséről! Ez vicces, hiszen az a nemzedék, amely ezt gondolja, nem is létezne, ha ez így lett volna. 

Mindannyian tudjuk, hogy a szexualitást Isten alkotta. A kérdés az, hogy miért? MI CÉLBÓL? 

Tudjuk, hogy a szaporodás volt az egyik ok: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be […] a földet.” Az 

embernek pedig ez a rész valóban nem okozott problémát. 

Azt is tudjuk, hogy örömünkre adatott; igen, meg vagyok győződve arról, hogy a szexualitás a mi örömünkre 

teremtetett. Ezért ez a mostani nemzedék arra törekszik, hogy minden élvezetet megkapjon, amit csak lehet, 

és addig szívta magába a szexualitás úgynevezett gyönyöreit, míg végül az, ami normális a férfi és a nő 

között, már nem elégítette meg, új dolgokat kellett kipróbálnia, hogy új szexuális örömöket „találjon fel”. 

Meglepte ez Istent? Nem hiszem, lásd a Róm 1,21-et. 

 

Most azonban nem a testi kapcsolat örömeiről akarunk itt szólni, azokról majd később még lesz szó a 

házasság kapcsán. 

Mindannyian tudjuk, hogy a férfi és a nő közötti vonzalom (különösen serdülőkortól kb. az ötvenes évekig) 

az ember által ismert egyik legnagyobb hajtóerő. Isten alkotta így; Ő volt Az, Aki így akarta, hogy a 

férfiaknak és nőknek szükségük legyen egymásra. 

 

A férfi 

 

Isten tudta, hogy hacsak nem jár különlegesen nagy örömmel, egy átlagos férfi soha nem szánna időt a 

szaporodásra, főleg, ha azt nézzük, mi mindenre hajlamos – úgyis, mint pl. háború, munka, versengés, sport 

(futball és társai), ivás stb. Nagyon valószínű, hogy szexuális vágy hiányában ez az állatias lény a maga 
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bukott állapotában, teljes megelégedést találna az előbb felsorolt durva dolgokban, és nem törődne a nőkkel! 

Igen, a bukott férfi a nő befolyása nélkül bizony állatias tud lenni (ami, azt gondolom, néhány megváltottra is 

igaz). Tapasztalatból beszélek; laktam fiúkollégiumban, egy kisebb, fiúk számára létrehozott alapítványi 

főiskolán. A főiskola hallgatóira ragasztott gúnynév bizony sokkal jobban illett ránk, mint az iskola 

sportcsapatának hivatalos neve. Akik jobban ismertek minket, úgy hívtak, hogy „Barlanglakók”; csak 

sportkommentátorok használták a csapat hivatalos nevét. A „Barlanglakók” szó nagyon találó volt. Az 

ellenkező nem hatása nélkül a durvaság nemcsak divat volt, hanem igazi kihívás – hogy lássuk, ki a 

legdurvább közöttünk. Ahogy közeledett azonban a zenés-táncos hétvége, tisztaság, jó modor, kedvesség lett 

úrrá rajtunk – s mindez a lányok miatt. Én személy szerint úgy hiszem, hogy az erős szexuális vágy részben 

azért van férfiakban, hogy alávessék (igen, alávessék) magukat annak a kedvességnek, bájnak, amely a 

nőkben nagyobb mértékben van jelen. 

 

Tudjuk, mert Isten Igéje kijelenti nekünk, hogy az Isten gyermekeiben lakozó Szent Szellem visszafogó 

hatással bír e világ gonoszságával szemben. Lehetséges, hogy van ennek az igazságnak földi vonatkozása is? 

Gyakran mondják, hogy a Szent Szellem Isten feminin oldalát képviseli – lehetséges az, hogy ezt a nő 

jelenléte tükrözi e földön? Az pedig, hogy a férfinak szüksége van rá, hasonlóképpen hat fékező erőként arra 

az állatiasságra, mely máskülönben előtörne belőle? 

Azt hiszem, mindannyian el tudjuk képzelni, milyen lenne a világ a nők visszafogó hatása nélkül. Csak meg 

kell néznünk azokat az időket és helyeket, ahol a nők hatása nem volt jelen, hogy felfoghatatlan állatiasságot 

találjunk. 

A nők nem értik meg, hogy Isten szándéka éppen az volt, hogy ők ezt az állatiasságot fogják vissza a 

férfiakban. Ez a visszafogás vajon pusztán a jelenlétükből fakad? Nem gondolom. Valójában abból 

származik, hogy a nő gyakorolja az egyetlen hatalmát a férfi felett: megtagadja tőle azokat a testi örömöket, 

melyeket adhat neki, mindaddig, míg a férfi megfelelő (életre szóló) elkötelezettséget nem vállal. Más 

szavakkal: meg kell fizetnie az árát. Amikor a nő e nélkül az ár nélkül adja meg a testi örömöket egy 

férfinak, akkor ez a visszafogó erő elvész. A férfiak pedig olyanok lesznek, mint az állatok, felemésztik 

egymást és a közösséget, amelyben élnek. Milyen naivak a nők, hogy nem tudják, hogy ez az egyik fő oka 

annak, hogy a férfiban lévő hajlam az állatiasságra így elszabadult napjainkban. A világ egyes helyein már 

súlyos árat fizetnek e fék hiányáért. 

 

Igen, a szexualitás a szaporodásért adatott. Meg az örömért. És hogy leigázza a férfiban az állatot! 

Van még valami azonban, amit látni fogunk. 

 

A nő 
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Mivel nem vagyok nő, így nem merek nyilatkozni részükről a szexuális vágy témájában. Azt gondolom 

azonban, hogy ha Isten nem úgy alkotta volna, hogy „epekedjen a férje után”, szóba sem állna egy olyan 

durva és kellemetlen alakkal, mint a férfi. 

Ezen kívül melyik értelmes nő akarna valaha is második gyermeket, miután megtapasztalta az első 

kihordásának és szülésének fájdalmát? Csakugyan hallani ilyet fiatal anyáktól, hogy „Egy elég volt! Soha 

többet!”, a gyermek születésének ára azonban hamar feledésbe merül amiatt, hogy a nő vágyakozik a társa 

után. Csak ebben a században teheti meg könnyedén, hogy különválasztja a társa utáni vágyakozást a 

gyermekszüléstől, „de ez kezdettől fogva nem így volt.”  

Nem tudom biztosan, de számomra úgy tűnik, hogy a nők testi kapcsolat utáni vágyának része a közelségre, 

intimitásra való vágyakozás; annak érzése, hogy akarják őket, szükség van rájuk. Azt azonban pontosan 

tudom, hogy a nők szexuális vágya teljesen más, mint a férfiaké. Ez viszont nemcsak annak a szegény 

férfinak haladja meg a felfogóképességét, hanem valószínűleg mindenkinek – kivéve Azt, Aki a nőt 

teremtette. Isten alkotta őt ilyennek. 

Valaki egyszer azt mondta: „Egy férfi szerelmet ad, hogy szexet kapjon, a nő szexet ad, hogy szerelmet 

kapjon.” Bár ez persze nem teljesen igaz, mégis van benne valami. 

A legtöbb nőben, bár nem mindegyikben, erős vágy él, hogy gyermeket szülhessen. Istentől jön ez is. Ezt 

láthatjuk végig a Szentírásban, azaz nem csak a korabeli társadalmi normák miatt van ez így, ahogyan azt 

néhányan el akarják hitetni velünk. Ez a nagyon mély vágy mindig is ott volt az asszonyok szívében, akik 

tudták, hogy arra teremtettek, hogy újabb és újabb életeket hagyjanak e világon, vagy helyezzenek Isten 

kezébe (pl. Anna). Mi a gyermek? Az egység gyümölcse. A gyerek szó szerint a fizikai megnyilvánulása 

annak, hogy „lesznek ketten egy testté.” Magában hordozza mindazt, ami az apából való és mindazt, ami az 

anyából való, mégis egyedi és különálló lény önmagában. 

 

Egység 

 

Nem feladatunk ebben a kis füzetben kikutatni annak mélységeit, hogy Isten miért alkotta meg a szexualitást; 

kérdéses is, hogy egyáltalán építő lenne vajon ebbe az irányba elmozdulni. Egy fontos dolgot azonban 

megragadnék. A férfi és a nő testi egyesülését Isten azért alkotta, hogy általa minden egyébnél inkább 

megtapasztalják az egységet. Amikor Isten Igéje a szexuális bűnökről a következőképpen szól: „Vagy nem 

tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert – amint az Írás mondja – lesznek ketten 

egy testté” (1Kor 6,16), ez a testi egyesülésre igaz, akár a házasság keretein belül vagy azon kívül történjék 

is. 

Mit értünk az egység alatt? Vagy esetleg azon, hogy „páratlan” vagy „különleges”? Semmi sem lehet 

különlegesebb vagy egyedibb annál, mint amikor valamiből csak egy van. Amikor nincs belőle több, akkor a 

legnagyobb az értéke, néha felbecsülhetetlen. Amikor valakinek van egy Rembrandt gyűjteménye, akkor az 
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egyes festmények csak egy gyűjtemény részét képezik. Amikor valakinek azonban csak egyetlen festménye 

van, és az éppen egy Rembrandt-kép, akkor az nagyon különleges. 

Hiszem, hogy Isten úgy alkotta meg a férfit és a nőt, hogy legyen egy olyan kapcsolatuk, amely semmi 

máshoz nem hasonlítható. Teljesen egyedülálló. Különleges. Szent. Valóban a szent a legjobb szó rá, mert a 

szent azt jelenti, hogy „elkülönített” „megszentelt”, „különböző” olyan értelemben, hogy semmihez sem 

hasonló. Annyira különbözik minden más kapcsolattól, hogy azokat össze sem lehet hasonlítani vele. 

 

Mi az egység ellentéte? Vegyük a kettősséget. Ha valamiből kettő van, azok egyike sem egyedi, egyik sem 

különleges! Mi a helyzet a hármassággal? Még kevésbé egyedi! És ha száz van valamiből? Már nincs benne 

semmi különleges! És ha ötszáz? Az átlagos, ez pedig a „különleges”, az „egyedi” ellentéte. A SZENT 

ellentéte. 

Biztosan tudom, hogy Isten helyezte a férfiba és a nőbe azt a mély vágyakozást, hogy olyan kapcsolata 

legyen az ellenkező nemmel, amely teljesen egyedülálló, különleges, a maga nemében páratlan, semmihez 

sem hasonlítható, SZENT. Amikor annyira közel vagyunk a másikhoz, hogy gyakorlatilag egyek vagyunk. 

Milyen különös: egy olyan valakit akarunk, aki külsőleg, belsőleg teljesen az ellentétünk – mégis egyek 

szeretnénk vele lenni! Sőt, általában éppen az ellentétek vonzzák egymást: a túlsúlyos soványt vesz el; az 

introvertált az extrovertálthoz megy hozzá; az álmodozó olyannal házasodik össze, aki nem csak hogy két 

lábbal jár a földön, de az a két láb be is van betonozva; a hanyag a precízt választja, és így tovább. 

Tudjuk ugyanis, hogy az ellentétünkben van meg mindaz, amire nekünk magunknak is szükségünk van, ami 

nélkül nem tudunk meglenni, ami egyensúlyban tart, kiegészít, ami velünk ellentétes – ezért vágyódunk az 

egységre vele. Szellemi, lelki és testi egységre; és ez Istentől van. 

 

Isten ellensége pedig ez ellen törekszik. Mindent elkövet, minden ámítást bevet, hogy ennek az 

egységnek a létrejöttét megakadályozza. Hogyan? Lássuk csak… 

 

IV. Az ismerkedés – 1. rész (avagy hogyan essünk biztosan szerelembe) 

 

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a 

hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban” (Tit 2,11-12) 

 

Láttuk, hogy a legtöbb férfiban és nőben benne van az egymás iránti vágyódás, hogy egyek legyenek az 

ellentétükkel. Mivel nem arra teremtettünk, hogy egyedül éljünk, mindannyian keressük annak a módját, 

hogyan szüntethetnénk meg ezt az egyedüllétet. 

Biztos, hogy némelyek nőtlenségre, egyedülállóságra hívattak el… ez olyan isteni ajándék, amely lehetővé 

teszi, hogy mindenestől az Úrra lehessen figyelni anélkül, hogy bármi is megakadályozná ezt. Vannak még 

olyanok is, akik nem kaptak erre kegyelmi ajándékot Istentől, és úgy hordozzák a keresztet, hogy az 
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egyedülállóság ajándéka nélkül is mindenestől az Úrnak szentelhessék magukat, megtagadva mindazt, ami 

elvonná őket – ezek azok, akik „önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná, a mennyek országáért” (Mt 

19,12). Ahogy Pál mondja, bárcsak mindannyian így volnánk. Többségünk azonban nem így van. 

Akik nem ismerjük ezt a kegyelmet, hanem vágyódunk egy másik után, „aki szívünknek a vágya”, feltesszük 

a kérdést: „Hogyan találom meg azt, akire olyan nagy szükségem van?” 

Sajnos, ez a keresés sokakat romlásba juttatott: legkisebb bajként összetört a szívük, legjobb esetben sebeket 

kaptak, legrosszabb esetben törvénytelen terhességek és szenvedélyen alapuló házasságok jöttek létre; 

mindez satnya pótlékaként annak, amit Isten az Ő tökéletes akarata szerint eltervezett.  

A mai világban úgy tűnik, hogy van egy nagyon egyszerű és nyilvánvaló módszer arra, hogyan találjuk meg 

azt a valakit, akivel egyek akarunk lenni: a „próbálgatás” módszerét használjuk. Kipróbálunk annyi 

potenciális társat, amennyit csak tudunk, míg meg nem találjuk a megfelelőt! 

Remélem, mindannyian egyetértünk abban, hogy a próbálgatás módszere nem működik! Szükséges ezt 

bizonyítani? Remélem, nem. Ahogy egyre több keresztyén házasság jön létre ilyen alapokon, egyre többen 

mennek fejjel a falnak, és vallanak kudarcot. Fel kell tennünk a kérdést: „miért?” Úgy gondolom, a válasz 

abban rejlik, ha megértjük: 

 

Mi a baj a próbálgatás módszerével? 

 

Ahogy minden más esetben is, ahhoz, hogy a hibákat fel tudjuk tárni, először is azokat a feltételezéseket, 

alapokat kell megnevezni és feltárni, amelyekből e hibák fakadnak. Próbáljuk most is ezt tenni! Mit 

feltételezünk, amikor próbálgatással akarunk társat találni? 

1. Hogy birtokában vagyunk annak az ismeretnek, józanságnak és bölcsességnek, amellyel tudhatjuk, 

hogy mire van szükségünk egy társban. 

2. Hogy ha elég kitartóan keresünk, és elég sok embert kipróbálunk a több milliárd közül, akkor meg 

fogjuk találni azt az egyet. 

3. Akkor fogjuk tudni, hogy megtaláltuk a megfelelő embert, ha szerelmesek leszünk. 

4. Ha pedig eleget próbálkozunk, megtudhatjuk, milyen lehet házasságban élni.  

Ez az utóbbi feltevés pedig ehhez a következtetéshez vezet: Minél többet próbálkozunk, annál 

felkészültebbek leszünk arra, hogy meghozzuk a döntést, ki legyen a társunk. 

Foglalkozzunk ezekkel egyenként! 

 

1. Tudjuk, hogy mire van szükségünk egy társban 

Remélem, ennek a képtelensége egyértelmű a hívő ember számára. A legtöbb ember még fiatalon megtalálja 

a társát. Ez a fiatalság egyik sajnálatos tulajdonsága, hogy azt gondolja, sokkal bölcsebb és értelmesebb, mint 

amilyen valójában! Tényleg úgy van, hogy a kor előrehaladtával bölcsességet, ismeretet és érettséget 

szerzünk. Emlékszem, amikor úgy 25 éves voltam, azt gondoltam: „Micsoda bolond voltam 20 évesen!” 
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Majd 30 évesen: „Micsoda bolond voltam 25 évesen!” Majd 35 évesen: „Milyen éretlen voltam 30 évesen!” 

És így tovább. 

Minél idősebbek vagyunk életkorban és szellemben is, annál inkább tudjuk, hogy nincs bölcsességünk, és 

hogy ismereteink is olyan korlátozottak, hogy azok alapján csak néhány dologban tudunk magunk dönteni. 

Az Ige világos: 

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő 

egyengetni fogja ösvényeidet” (Péld 3,5-6). 

Pál azt írja, hogy nem sokan bölcsek közülünk, és hogy Isten Krisztus Jézust tette nekünk bölcsességünkké 

(1Kor 1,30). 

Kérhetjük tehát Istent, hogy adjon bölcsességet ahhoz, hogy mire van szükségünk egy társban (a Jakab 1,5 

alapján), és utána döntsünk? Igen – és mégsem. Isten soha sem vezet minket félre. Mi magunk viszont 

mindannyian jók vagyunk abban, hogy félrevezessük magunkat, közben pedig azt higgyük, hogy az Úr vezet 

bennünket! Miért van ez így? 

„Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?!” (Jer 17,9). 

Hála az Úrnak, új szívet kaptunk, mely Isten felé törekszik. Vigyáznunk kell azonban, mert amikor 

érzelmeink is szerepet játszanak valamiben, akkor megtévesztésnek vagyunk kitéve: saját magunk csaljuk 

meg magunkat. 

Volt egy szobatársam a hatvanas évek végén, akit nem merek megnevezni, mert mára országszerte ismertté 

vált. Nem telt bele egy év a megtérése és a diplomaszerzése után, amikor úgy döntött, hogy az Úr azt akarja 

tőle, hogy megnősüljön. Kissé óvatosan feleltem neki: „Halleluja...” Tudtam, hogy igazából sokkal nagyobb 

szüksége lett volna arra, hogy jobban megismerje az Urat, mint hogy megházasodjon! 

Egy nap bejelentette: „Ma megkértem négy lány kezét!” Döbbenet! Nem tudtam elhinni. „Mit csináltál?!” – 

kiáltottam rá. Tudni kell, hogy barátom az a tipikus amerikai, jóképű, jó kiállású fiú volt. Azonnali 

katasztrófát sejtettem. Négy „igen”, és négy összetört szív. „Hogy tehettél ilyet?” – kérdeztem. Azt felelte, 

imádkozott, hogy kit vegyen el, és rögtön ez a négy lány jutott az eszébe. Így hát mind a négynek megkérte a 

kezét, a legtisztább szándékkal. Meg volt róla győződve, hogy csak az fog „igent” mondani, akit Isten 

választott neki, a többiek pedig „nemet”! 

Hála az Úrnak, Aki bolondságainkat elfedezi! Mind a négy lány nemet mondott. 

Valójában még magunkat sem ismerjük, nemhogy azt, hogy mire van szükségünk egy társban. Sokunk 

elképzelései pedig gyakran énünkön, a saját érdekeinken alapulnak. Egyedül Isten tudja, ki a legjobb 

számunkra. 

Mára már, mikor hajam őszbe vegyül, sok érdekes dolgot láttam. Láttam nagy szerelmeket végzetes 

házasságokká válni. Ismertem keresztyén párokat, akik tíz vagy tizenöt évig jártak együtt, mielőtt 

összeházasodtak. Bizonyára jól ismerték egymást – de nem így. Miután összeházasodtak, általában valami 

kritikus helyzet miatt egy teljesen más emberrel találkoztak, mint akit az évek során korábban megismertek. 

Súlyos problémák, mélyen gyökerező gyengeségek, amelyek végül teljes személyiségváltozást 
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eredményeztek és komoly gondokat okoztak a házasságban. A házastársnak fogalma sem volt arról, hogy az 

„a másik személyiség” bizony ott rejtőzik annak bensőjében, akit szeretett. Idővel ez a társ iránt érzett összes 

szeretetet olyannyira lerombolta, hogy már utálat lépett a helyébe. Isten azonban kezdettől fogva tudta, hogy 

az az ember valójában milyen.  

Láthatjuk, hogy még sok év elteltével is előfordulhat, hogy nem ismerjük a másikat igazán. Hogy lehetnénk 

hát mi a döntéshozók? Legjobb esetben is, a rendelkezésünkre álló információ csak egy kis részlete az 

egésznek, amit viszont egyedül Isten lát. 

Ismerek egy testvért, aki az évek során részletes listát alakított ki „álmai asszonyáról”. Először is, 

természetesen, szeresse az Urat teljes szívéből. Teljes szívvel akarja Őt szolgálni, legyen hajlandó elmenni a 

világ végére is, ha az Úr küldi. Mindenekfelett pedig komoly szellemi ember legyen; legyen könyörületes, 

törődjön másokkal, legyen kedves, melegszívű, és legyen kész feláldozni mindent az ő Istenéért. Imádkozó 

testvérnő legyen, mély közös imaélettel, hogy közbenjárjanak majd másokért, és együtt várják majd az Urat. 

Nyerjen meg lelkeket. És legyen magas, karcsú, szőke és kék szemű! 

Ők ketten az Urat szolgálva találkoztak. Szerelmük barátságként kezdődött, majd imaközösséggel 

folytatódott az Úr munkájáért. Olyan egységet éreztek, amilyet senkivel nem tapasztaltak azelőtt. Nagyon 

szerelmesek voltak egymásba. Mindenki tudta, hogy össze fognak házasodni. 

Egy nap azonban, amikor közösen imádkoztak egy hosszabb, egymástól távol töltött idő után (mert két, 

egymástól majdnem 1300 kilométerre lévő városban laktak), az Úr szólt a testvérnek: „El kell szakadnotok 

egymástól, mert ez a kapcsolat nem tőlem való.” Harcolt azzal, amit hallott, de tudta, hogy az Úr szólt hozzá. 

Megosztotta ezt a testvérnővel, aki kétkedve hallgatta. Mi történhetett vele? A testvér azt mondta: 

„Imádkozzunk.” És Isten a testvérnőhöz is szólt – el kell válniuk. Engedelmeskedtek, szívükben harcolva 

minden érzéssel, ami ezt kiáltotta: „NEM! Hiszen szeretjük egymást! Hogyan lehet ez?!” A testvér 

engedelmeskedett – ez volt életének legnehezebb engedelmessége. Annyira haragudott az Úrra, hogy az 1300 

kilométeres utat – kétsávos országúton, mert akkoriban sokkal kevesebb volt az autópálya – helyenként 160 

km/órás sebességgel vezette le, nem törődve azzal, hogy meghalhat. Hiszen tudta, hogy „ő az igazi… 

számomra nincs más”. 

Csak sok évvel később kezdte ez a testvér megérteni, hogy tényleg az Úr szólt hozzá, és az Ő kegyelme volt, 

hogy elválasztotta őket. Két dolog vált világossá. Először, hogy ennek a lánynak a valódi énje csak később 

lett nyilvánvaló, és rejtett gyengeségei, melyek egyike a büszkeség volt, nagy bukáshoz vezettek. A 

férfitestvér saját büszkesége, mellyel még nem foglalkozott, komoly gondokat okozott volna a házasságban. 

Másodszor, az Úr arra indította ezt a testvért, hogy olyan valakivel házasodjon össze, aki „álmai 

asszonyának” épp az ellentéte volt, és házasságuk minden éve világossá tette előtte, hogy Isten választása 

tökéletes! A saját választása valószínűleg katasztrófához vezetett volna a házasságában. 

Mily végtelen az Úr bölcsessége és irgalma! 

Később azt is látni fogjuk, miért kell engednünk, hogy Ő válasszon nekünk társat. 
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2. Ha elég kitartóan keressük, megtaláljuk az „igazit”. 

Ennek is rögtön egyértelműnek kellene lenni, hogy hibás elképzelés. Ebben az óriási világban, melyben 

emberek milliárdjai élnek, hogyan is kezdhetnénk el egy ilyen keresést? Legjobb esetben olyanok lennénk, 

mint az a vak ember, aki a húsz kilométer hosszú kaliforniai strandon az elveszett kulcsai után tapogatózik a 

homokban; lehetséges választásaink halmaza olyan képtelenül tág volna. 

Isten végtelen, mi végesek vagyunk. Hol kezdjünk hozzá egy ilyen kereséshez? Nem nevetséges, hogy 

egyáltalán megpróbáljuk? Hiszen éppen az imént láttuk, hogy még azt sem tudjuk, mi az, amit valójában 

keresünk! Talán azt gondoljuk, hogy igen – de így van-e? Csak Isten tudja, ki az a valaki, és egyedül Ő tudja, 

hogy hol van az a valaki! Talán Isten a társunkat egy másik országban választotta ki, ahogy Izsák és Rebeka 

esetében, várva, hogy az Ő mindenható keze egymáshoz vezessen minket. 

 

3. Akkor fogjuk tudni, hogy megtaláltuk a MEGFELELŐ személyt.., amikor SZERELMESEK 

LESZÜNK 

Mindannyian hallottuk azt a nagyon fontos dolgot a szerelemmel kapcsolatban, hogy nem tudjuk irányítani, 

hogy valakibe beleszeressünk-e vagy sem. Azt hiszem, ez csak félig igaz. Azt is hallottuk, hogy ha nem 

vagyunk szerelmesek valakibe, akkor nem erőltethetjük, hogy beleszeressünk. Ez is csak részben igaz. Aztán, 

ha valakibe szerelmesek vagyunk, akkor nem erőltethetjük, hogy ne szeressük. Ez is igaz. Legalábbis éppen 

abban pillanatban. 

A tévedés az, hogy csak egyetlen emberbe lehetünk szerelmesek. Legtöbbünk, hacsak nem mindannyian, 

elég sok emberbe képesek vagyunk beleszeretni, ha megfelelőek a körülmények. 

Kezdjük a testi oldallal. Úgy lettünk teremtve, hogy bármely átlagos férfi képes legyen testi kapcsolatra 

bármelyik átlagos nővel. Bármelyik átlagos férfit felizgathat bármelyik átlagos nő a megfelelő körülmények 

között.  

Fordítva pedig ugyanez igaz a nőkre is. Mindannyian tudjuk ezt. 

Hasonló a kapcsolat a férfi és a nő lelkében; az értelem, az akarat és az érzelmek terén. A férfi vonzódik a 

nőhöz, a nő vonzódik a férfihoz. Isten alkotott bennünket így. Természetesen mindkét nem esetében vannak 

olyanok, akik kifejezetten taszítóak a számunkra, de ez a bukás miatt van, ahol a bűn eltorzította azt amit 

Isten tervezett a teremtés számára. 

Úgy gondolom, hogy nem helytelen azt állítani, hogy ha veszünk egy férfit és egy nőt, valamint teljesülnek a 

következő feltételek, akkor azok valószínűleg egymásba szeretnek: 

a) Valamelyest vonzónak találják egymást. 

Más szóval nem undorodnak egymástól. Nincs semmi a másikban, ami kifejezetten ellenszenves. (Bár még 

ez a feltétel sem szükséges!) 

Mi a második feltétel, ami előidézheti a szerelmet? Lehet egy, illetve több dolognak az összejátszása. Azt 

hiszem azonban, a legfőbb tényező ez: 
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b) Időt töltenek együtt (először csak beszélgetnek, majd nyíltan megosztanak egymással belső 

dolgokat, majd szoros közösség alakul ki). 

Ha veszünk egy átlagos, egészséges férfit és egy átlagos, egészséges nőt, akik valamelyest vonzónak találják 

egymást, és olyan körülmények közé helyezzük őket, ahol órákat töltenek együtt, beszélgetnek, megismerik 

egymást, megosztják gondolataikat, érzéseiket, véleményüket – valószínűleg végül egymásba szeretnek! 

Ha további tényezőket adunk ehhez, akkor akár még gyorsabban is egymásba szerethetnek, például: 

egyiküknek fájdalma van, vagy szenved, vagy szükségben van. Ha a másik egyáltalán normális, akkor 

segíteni akar. Különösen igaz ez a hívőkre, akiknek Krisztus szeretete és könyörülete van a szívükben. 

Törődünk a másikkal, mert Isten is törődik velünk! Ezért megpróbálunk segíteni. Nemsoká, mivel így 

teremtettünk, érzéseink is beleszövődnek ebbe. Közel érezzük magunkat ahhoz az emberhez, közelebb, mint 

másokhoz. Elkezdünk bízni benne, bizalmasak leszünk egymással. Tiszteljük egymást. És „voilá!”, 

szerelmesek vagyunk. 

Valójában, ami kibontakozott, az az intimitás egy formája, mely másokkal nincs meg. Az egység egy 

formája. 

 

Mit jelent szerelmesnek lenni? 

 

Szerintem Isten alkotott minket úgy, hogy a megfelelő körülmények között szerelmesek legyünk. Így 

vagyunk „huzalozva” – és minél hamarabb rájövünk erre, annál inkább felismerjük majd az emberi szív 

indulatait (és félrevezetését). 

Emlékszem egy vonatot ábrázoló képre, amelyet az egyetemi ifjúsági kör füzetében láttam. Azt ábrázolta, 

hogyan tölt be bennünket a Szent Szellem. A képen egy mozdony, egy szeneskocsi és egy zárfékező kocsi (a 

vonat utolsó szerelvénye) volt. A mozdony a tény, a zárfékező kocsi az érzelmek. Az érzelmeket a tény 

húzza. Nagy probléma támad abból, ha engedjük, hogy az érzéseink (amelynek a zárfékező kocsinak kellene 

lennie) kiszínezzék vagy vezessék a tényeket (a mozdonyt). Ez még inkább igaz arra, amikor valaki 

szerelmes. A szerelem érzését Isten teremtette és helyezte belénk. Jogos következménye bizonyos tényeknek, 

amelyekről épp most szóltunk. Isten akarata szerint való, hogy érzelmek is jelen legyenek; az Ő terve szerint 

azonban ez mindössze következmény, sohasem kiváltó ok. Eredetileg zárfékező kocsi, Isten soha sem szánta 

mozdonynak! Akkor kezdődnek a gondok, amikor engedjük, hogy a szerelem érzése váljon egy kapcsolat 

okává. Zárnia kell a sort, nem vezetni! 

Hány hívő (mint ahogy hitetlenek is) hallgatott azonban a szívére, amikor szerelmes volt? És hányan kerültek 

tévútra emiatt? Kétségtelenül számosan. 

Mennyire fontos az, hogy megértsük, hogyan lesz valaki szerelmes? Életbevágóan fontos! 

Épp amiatt, hogy nem értik meg e két feltételt, amely a szerelemhez vezet (alapvető vonzalom és 

kommunikálva együtt töltött idő), történik meg az, hogy sok, házasságban élő ember beleszeret valakibe, aki 

nem a házastársa! Sok keresztyén házasságot tett tönkre az, hogy hívők bizonyos időt együtt töltöttek, 
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megosztottak belső dolgokat a másik nemhez tartozó hívővel, aki talán eleinte nem is volt vonzó számukra. 

Bűnbe estek, mert a szerelem (az érzelem) vezette őket és nem a tények, amelyek következtében kellene, 

hogy kialakuljon a szerelem.  

 

Miért kell, hogy ezt világosan lássuk, mielőtt megházasodunk? Először is, természetesen azért, nehogy 

tévedjünk, és nem a megfelelő személlyel házasodjunk össze. Másodszor azonban azért, mert még ha az Isten 

által választott társsal házasodunk is össze, könnyen tévútra térhetünk, ha nem védekezünk („vigyázzatok és 

imádkozzatok!”) az ellen, hogy beleszeressünk a házastársunkon kívül valaki másba. 

Tudatában kell lennünk annak, hogy a szerelem hihetetlenül erős érzésein belül van egy fajta önimádat. Mit 

értünk ezalatt? Számomra, ha szerelmes vagyok valakibe, az magába foglalja, hogy tisztelem, nagyra 

becsülöm. Amikor rájövök, hogy az a valaki, akit annyira tisztelek, szintén nagyra becsül engem, az énem 

felfuvalkodik! Az egész világ elhomályosul előttem, és nem érdekel, ki mit gondol, csak az, akit szeretek. 

Különösen pedig, hogy rólam mit gondol! Ha akit szeretek, szeret engem, semmi más nem számít. A 

szerelemnek ez az én-központú oldala azonban félrevezető lehet, és valójában nem is lehet hosszantartó. 

 

Hogyan szeretünk ki valakiből? 

 

Mindenki, akiről tudom, hogy már beleszeretett valakibe, az „ki is szeretett” már valakiből. Ha van is olyan, 

aki ezt nem tapasztalta meg, azzal én még nem találkoztam életemnek e félévszázadnyi ideje alatt. Hogyan 

történik ez? Nagyon egyszerűen. 

Az, akit szeretünk vagy olyat tesz, ami annyira sértő vagy elidegenítő a számunkra, hogy megöli az 

érzelmeket, vagy felfedezünk benne valami olyan tulajdonságot vagy tulajdonságokat, amelyeket sértőnek, 

illetve elidegenítőnek találunk. Vagy az egyik, netán mindkettő ismételten előfordul egy ideig, és bumm! – 

elmúlt a szerelem. Meglepő módon kiderül, hogy az a valaki, akivel kapcsolatban nem tudtuk visszafogni 

magunkat, nemcsak egy más ember, hanem olyasvalaki, akiben hibát is találtunk. Kell ezt tovább 

magyarázni? 

 

Befejezés 

 

Ha az alapján tudjuk meg, kit kell feleségül vennünk, hogy beleszeretünk, akkor el kell fogadnunk a 

következő két következtetést: 

a) Ha kiszeretünk valakiből, az megmutatja, kitől kell elválnunk! 

Nevetünk ezen, annyira abszurd. De az egyik állításból következik a másik. 

b) Ha a házasságra lépés után beleszeretünk valaki másba, ez az jelenti, hogy el kell válnunk, és azzal a 

másikkal kell összeházasodnunk! 
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A helyzet pedig az, hogy pontosan ezt látjuk, nemcsak a hitetlenek között a világban, hanem ma a 

keresztyének között is. 

Csodálkozunk, hogy miért válik el olyan sok keresztyén? Ez logikus következménye annak, amire a 

házasságukat építették. 

Most nézzük meg az utolsót abból a négy feltételezésből, melyek a próbálgatás módszerének alapját alkotják: 

 

4. Ha eleget próbálkozunk, akkor megtudhatjuk, milyen házasságban élni. 

Ennek a következménye: minél többet próbálkozunk, annál jobban tudunk majd dönteni. 

Ahogy korábban is megállapítottuk, a házasság keretein kívül, azaz a házasság árának megfizetése, a 

házasság elkötelezettsége és intimitása nélkül lehetetlen igazán megismerni valakit. 

Még azt is hozzátenném, hogy nem ismerek egyetlen olyan házasságban élő embert sem, aki elmondhatná, 

hogy nem érték meglepetések a házastársával kapcsolatban miután összeházasodtak. A legtöbben bizony 

bevallanák, hogy igen nagy meglepetések érték! 

Attól függetlenül, hogy milyen régóta ismerjük azt az embert, valójában csak a külső burkot ismerjük, és azt 

is a legjobb feltételek között. Úgy, mint amikor az a valaki tudja, hogy figyelik; vagyis a legmegfelelőbben 

viselkedik. Rendben, mondjuk azt, hogy józan ítélőképességgel képesek vagyunk alapvető jellemvonásokat 

megállapítani. Ott vannak azonban még azok, amelyeket illetően tévedünk, valamint az, hogy a mi 

ítélőképességünk is tökéletlen. 

Ahogy az esküvőnek vége, a ház ajtaja becsukódik, és évekig együtt élünk valakivel, nos, akkor már 

ismerhetjük. Vagy mégsem? 

Komoly krízisre lehet szükség ahhoz, hogy bebizonyosodjon, mi van valójában egy ember szívében. Abban 

pedig biztosak lehetünk: ezekben a mostani időkben, a házasságkötés után hamar bekövetkezik egy ilyen. 

Talán egy állás vagy egy szeretett személy elvesztése, egy barátság felbomlása vagy bármi. De el fog jönni. 

Utánajárt valaki, hogy mi a statisztika azon párok esetében, akik együtt éltek a házasság előtt? Bizonyított, 

hogy csökken a valószínűsége annak, hogy tartós legyen a házasság! Isten ezt mindvégig tudta. Nem csoda 

viszont, hogy az ember még csak most jön rá. 

Remélem, ezek a gondolatok segítettek bebizonyítani, hogy azok a feltételezések, amelyekre általában az 

ismerkedést alapozzuk, hamisak. 

 

V. Ismerkedés, randevúzás – 2. rész: Hatásai (vagyis az egység rombolása) 

 

„Jó a férfinak asszonyt nem érinteni” (1Kor 7,1) 

„Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld!” (2Tim 2,22) 

„Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy” (Zsid 13,4)” 
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Az előző fejezetben szó volt arról, hogy az ismerkedés feltételezései hamisak, és hogy a „párkapcsolatoknak” 

elkerülhetetlen és visszafordíthatatlan hatásai vannak Isten eredeti céljára és tervére nézve. 

Szinte hallom, ahogy néhányan így szólnak: „Rendben van. Akkor nem randizás útján találjunk meg a 

társunkat. De mi a baj azzal, hogy együtt töltünk egy kis időt „közösségben” egy férfi vagy nőtestvérrel? Meg 

kell ismernünk a másik nemet!” 

E könyv első fejezeteiben Istennek két kulcsfontosságú célját ismerhettük meg a férfi és a nő 

megteremtésével. Később látni fogjuk, hogy mindkettő rendkívül fontos. A cél, amivel most foglalkozunk, az 

egység. 

Korábban megmutattuk, hogy minden férfi és nő legbelül olyan kapcsolatra vágyódik valakivel az ellenkező 

nemből, amely különbözik minden mástól – SZENT. Ez a vágyakozás pedig nemcsak hogy Istentől van, 

hanem eszköznek kell lennie, hogy megvalósuljon az Ő célja a férfi és a nő életében. 

Arról is beszéltünk, hogy amikor valamiből van egy bizonyos mennyiség, akkor annak a különlegessége, 

értéke vagy szentsége fordítottan arányos azzal, amennyi nekünk van, vagy amennyi egyáltalán van belőle. 

Amiből sok van, az természetszerűleg átlagos, nem különleges. Amiből kevés van, ami egyedi, nagyon 

különleges, azt nagyra értékelik, megbecsülik. 

Láthattuk tehát, hogy az egység nem egység, ha kettőről vagy többről van szó. Ennek az igazsága 

legmélyebben abban valósul meg, amit Isten a férfi és a nő számára tervezett. 

Hogyan rombolja hát ez az ismerkedés az egységet? 

 

A testi kapcsolat előrehaladása 

 

Isten úgy alkotta meg a férfit és a nőt, hogy nemcsak vonzódnak egymáshoz, hanem fel is izgatják egymást. 

Bocsánat, hogy egy ilyen egyértelmű tényt fogalmazok meg, de fontos ez ahhoz, ahova el akarunk jutni. 

Az ismerkedéshez hozzátartozik, hogy kettesben maradnak. Talán nem először, de végül így alakul. Ahogy a 

kapcsolat alakul, fejlődik egy férfi és egy nő között, kettesben akarnak majd maradni. Miért? Mert van 

valami különleges, valami egyedülálló közöttük, amit nem akarnak megosztani másokkal. 

Mi történik, amikor kettesben vannak? Közelségre vágynak. Talán egy öleléssel kezdődik. Hamarosan 

viszont már nem elég az ölelés. Egy hosszabb ölelés jön. Egy ideig elég. Majd egy nagy ugrás: a csók! 

Először csak egy gyengéd, rövid csók. Szenvedély nélkül. De később, valakinél néhány, másoknál több csók 

után, a csók szenvedélyessé válik. 

Talán némelyikünk meg tudja tenni, hogy „csak eddig megy el”, majd feltartja a „Stop” táblát. Csak „eddig” 

megyünk, és megállunk. Megszakítjuk a folyamatot. Egy időre. De utána elmozdítjuk a „Stop” táblát. 

Valójában, csak azt hisszük, hogy meg tudunk állítani egy olyan folyamatot, amelyet Isten eredeti szándéka 

szerint az Általa rendelt megfelelő kapcsolat (házasság) keretein belül nem kellene megszakítani. 
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Egy idő után tehát már a szenvedélyes csók sem elég. Mindketten több intimitásra vágynak. Ez így megy 

tovább, míg átveszi az uralmat a szenvedély, és minden Stop táblát elmozdítanak az útból. A kettő eggyé 

lesz. Nem házasok, de annyira egyek testileg, mintha azok lennének. 

Eleinte talán azt mondták: „Megállunk, mielőtt bármi történne.” Milyen naivak! Ki olyan erős, hogy 

megállítsa az emberben lévő egyik legnagyobb erőt? Vagy mondhatnám inkább úgy, hogy olyan valamit 

próbálnak megállítani, amit Isten úgy teremtett, hogy ne kelljen megállítani (a házasság megfelelő keretein 

belül)! Magával a teremtéssel harcolnak! Milyen ostobák vagyunk! 

Miután a szexualitás szerepet kap, a kapcsolatot a szenvedély irányítja. Hamarosan útelágazás következik: az 

egyik út a házasság, a másik az elválás. Ez egyértelmű – nincs harmadik lehetőség. Legtöbbször az út az 

elválás. Csalódás. Szívbéli fájdalom, megtépázott érzelmek, mély sebek. Mindent odaadtak, és mi lett belőle? 

Úgy tűnik, hogy csak fájdalom és gyötrelem. 

De nem tanulunk. 

Jön valaki más, aki tetszik nekünk, hát újra próbáljuk. Ugyanaz a történet, ugyanaz az eredmény. Csak 

ezúttal több a fájdalom, nagyobb a pusztítás és mélyebbek a sebek. És vannak, akik évekig folytatják ez a 

sort. 

Nemcsak hogy átlagossá válnak azok az élmények, amelyeket Isten egyedinek, különlegesnek és szentnek 

tervezett egy férfi és egy nő életében, hanem már semmi különleges nem lesz benne. 

Mindannyian emlékszünk az első csókra. Miért? Annyira különleges volt, nem történt meg korábban 

senkivel. Valójában, legtöbben tökéletesen emlékszünk minden „elsőre”, ami az ellenkező nemmel 

kapcsolatos. Isten alkotta ezt így. Még ha ezerszer csókolóztunk is, az elsőre akkor is emlékszünk. 

 

A mennyei kötelék 

 

Isten alkotott egy köteléket, amely együtt tartja a férfit és a nőt, ha egyszer már elkötelezték magukat a 

másiknak. Ez az ő testi egységük. Ha egyikük sem ismert mást korábban, ennek a köteléknek az összetartó 

ereje felmérhetetlen, leírhatatlan. Csak a halál vághatja el. Egymás testéből való test. Isten teremtette így. Ez 

a házasság egyik megőrző ereje! Sokunk számára, sajnos, már elveszett! 

Ha valakinek egynél több emberrel volt testi kapcsolata, találjuk ki, mi történik a kötelékkel? Meglazul. Mi 

történik, ha hárommal volt? Még gyengébb lesz. És így tovább, amíg összekötő ereje teljesen megszűnik. 

Még van valami fontos ezzel a mennyei kötelékkel kapcsolatosan: sohasem kellene elszakadnia. Ennek a 

köteléknek az elszakítása szinte lehetetlen – Isten alkotta így. Ha ezt tesszük, az mély sebeket, horzsolásokat 

okoz! Isten gondolatában nem voltak ott ezek a horzsolások és sebek. Az Ő szándéka az volt, hogy legyen 

egy kötelék, amelyet sohasem kell elvágni. Tehát, ha elvágjuk vagy elszakítjuk ezt a kötelet, újra Isten 

teremtésének rendje ellen vétkezünk, saját magunknak pedig fájdalmat okozunk. 

Ismerek egy drága egyedül élő testvérnőt, aki egyetlen férfival volt; nagyon szerette őt, és azt gondolta, össze 

fognak házasodni. A kapcsolatot Isten iránti engedelmességből megszakította, de még mindig aratja a 
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következményeket. Minthogy már egy azzal a férfival, leírhatatlan módon hozzá van láncolva érzelmileg és 

testileg, és nagyon sokat szenved ettől. Miért? Isten alkotott minket így. A köteléknek nem szabadna 

elszakadnia. 

Sokan annyi embernek fogtuk a kezét, hogy az nem különleges már. Legtöbbünk annyi emberrel csókolózott, 

hogy az nem különleges már. Néhányunknak annyi szenvedélyes kapcsolata volt, hogy az nem különleges 

már. Néhányunk pedig annyi emberrel lefeküdt, hogy az sem különleges már. Az Úr könyörüljön rajtunk, 

mert tönkretettük azt, amit Isten szentnek szánt! 

Az ismerkedés, természeténél fogva, sok mindent jelent. Egyrészt azt jelenti, hogy kipróbálunk több, 

valószínűleg sok kapcsolatot. Próba, kudarc, újabb kísérlet – ez a séma. Ebben a folyamatban az egység 

teljesen elvész, mert oly sokakkal tapasztaljuk meg.  

Ma abszurdnak tűnhet ilyet még csak felvetni is, de meg vagyok győződve róla, hogy férfi és nő között a 

puszta érintés is szent. Csak az utóbbi években tagadták meg és vetették el ezt az igazságot. 

„De mi soha nem is jutottunk el igazán a testi dolgokig.” Isten valahogy úgy alkotta meg a nőt, hogy a 

férfinak csak az érintésére is ad valamit magából – valamit, amit nem tud visszavenni vagy helyettesíteni. 

Egy érintés olyan hatással van egy nőre, amit egy férfi el sem tud képzelni. Férfitestvérek, óvatosnak kell 

lennünk, úgy is elvehetünk valamit, hogy nem is tudunk róla. Félnünk kell... egy nőt megérinteni szent dolog, 

ne tegyük ezt közönségessé! Ha pedig az érintés szent, mi a helyzet a csókkal? 

 

Az ellenségünk elsődleges célja, hogy tönkretegye a fiatal hívők számára az egység fenséges és csodálatos 

megtapasztalását azzal az egy valakivel, akit Isten választott. Ez az ellenség pedig még a házasságra lépésünk 

előtt győz, ha különböző kapcsolatokba vetjük bele magunkat a társkeresés vagy akár csak a közösség 

nevében! 

Az ismerkedés első következménye, hogy elpusztul az egység. Hogyan? Ismerek az Úrnak egy drága 

szolgáját, aki azt mondta nekem: „El sem tudom képzelni, hogy a feleségemen kívül mással feküdjek le.” 

Abból adódóan, hogy milyen volt a Krisztus nélküli életem, nem tudtam megérteni, amit mondott. Majd 

elmagyarázta, hogy a feleségén kívül más nőnek még a kezét sem fogta meg; nem csókolt meg mást, csak a 

feleségét stb. Értjük ezt? Ami közöttük volt, az annyira egyedülálló volt, annyira különleges, annyira 

SZENT, kezdettől fogva megtartották annak, és így el sem tudták ezt mással képzelni! Amikor ezt 

megosztotta velem, az volt a szívemben: „Ez volt az Úr gondolataiban!” 

Mondanom sem kell, hogy a testi kapcsolat a házasságon belülre adatott. Miért? Mert annak valami tisztának 

és szentnek kell lennie, csak két ember között, nem pedig több emberrel is megtapasztalhatónak. 

 

A lélek gyötrelme 

 

Tehát azt állítjuk, hogy ha nem kerültünk bele semmilyen testi kapcsolatba az ismerkedés során, akkor 

megtartottuk magunkat tisztán. Akkor ez így rendben van talán? 
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Meg kell értenünk, hogy a férfi és nő közötti kapcsolatnak van egy másik oldala, melynek szintén szentnek 

kell lennie. Ahogy már említettük, a randevúzás természeténél fogva azt is jelenti, hogy a másik nemből 

valakivel kettesben vagyunk. Sokkal mélyebben ismerjük meg egymást, mint bármely más kapcsolatban. 

Vágyódásunkban, hogy közel legyünk a másikhoz, gyakran kitárjuk szívünket. Ebben a feltárulkozásban 

érzelmileg „eggyé” válunk lelkünkben, még ha nincs is testi kapcsolat. Miért? Isten alkotta ezt így. 

Isten úgy teremtette meg az érzelmeinket, hogy ezen a területen is, teljesen függetlenül a testitől, mély 

egység alakulhat ki a férfi és a nő között. Isten helyezte ide is azt a mennyei köteléket, amelyet az Ő 

szándéka szerint soha sem kellene elszakítani vagy elvágni, ha egyszer létrejött. 

Ami igaz a testi oldalra, az vonatkozik a lelkire is. Ha az ellenkező nemből valakivel bármilyen jellegű 

szoros kapcsolatban vagyunk, elkerülhetetlenül vízválasztóhoz érkezünk: házasság vagy elválás. Újra 

mondom: általában elválás a vége. Ilyenkor a lélek remeg, kárt szenved, mert valami kiszakadt belőle, ami 

nem ilyen végre adatott. Isten eredeti tervében, szándékában az volt, hogy ha egyszer a léleknek ez az 

egysége létrejön, soha ne kelljen elválasztani. Ha így vétkezünk az isteni rend ellen, az fájdalmat okoz, 

sebeket, és olyan pusztítást, amit Isten soha sem akart, hogy átéljünk. 

A gyülekezet ma tele van kárt szenvedett fiatalokkal (sokan nem is házasok!), akik hordozzák az elválások 

sebeit, amelyeknek nem kellene az életünkben jelen lenniük – mert azoknak az összefonódásoknak soha nem 

is lett volna szabad létrejönniük. 

Bill Gothard „csalásnak” nevezte, amit a keresztyén fiatalok egymással tesznek kapcsolataikban. Olyan 

szabadságjogokkal élnek, melyek egyes egyedül az életre szóló elkötelezettség, a házasság keretein belülre 

tartoznak, és ezzel valami olyat vesznek el a másiktól, ami nem az övék. Akkor jónak érezzük, talán 

helyesnek is. Ha azonban nem egy életre szól a kapcsolat, az azt jelenti, hogy véget fog érni. Amikor pedig 

véget ér, akkor történik a rombolás, akkor valósul meg a csalás. Sebészi úton eltávolítunk valamit a lélekből 

(altatás nélkül!), amit Isten sohasem akart eltávolítani. Ó, micsoda károkat okozunk egymás érzelmeiben és 

lelkében a „közösség” és a „szeretet” nevében! 

Van itt egy nagyon fontos alapelv. Isten rendjében...  

 

...semmit sem birtokolhatunk anélkül, hogy ne fizetnénk meg az árát. 

 

Ha folyamatosan kapcsolatból kapcsolatba lépünk, ez azt jelenti, hogy élvezzük a kapcsolat kiváltságait és 

előnyeit anélkül, hogy megfizetnénk az árát: az elkötelezettséget. Ez a lopás egy formája, elveszünk valamit, 

amiért nem akarunk fizetni. „De az általános felfogásban ez nem lopás.” Ám csak azoknak a szemében nem 

az, akik elveszik. Isten úgy adta, hogy az olyan dolgoknak, mint a szoros kapcsolat, benső dolgaink 

megosztása, különleges érzelmi közelség, vagy akár csak egy érintés, ára van! És még csak nem is a testi 

intimitásról van most szó! 

Bármikor, ha elveszünk valamit, amit Isten úgy alkotott meg, hogy ára legyen, de nem fizetjük meg az árát, 

szenvedünk. 
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Ismerek egy drága férfitestvért, aki most a negyvenes éveinek közepén járhat, és keresztyén testvérnőkkel 

idestova húsz éve lép egyik szívet nyomorító kapcsolatból a másikba. Mégsem nősült meg soha! Minden 

alkalommal, amikor újabb csalódás miatt felhív, arra gondolok – és néha tőle is megkérdezem –, hogy vajon 

mikor tanul már belőle? Láttam a fájdalmát, sebeit, amelyek valamennyire begyógyulnak, de csak hogy újra 

vérző sebeket kapjon. Hány testvérnő életében okozhatott sérüléseket? „Nem nagy ügy”, hogy hány 

összekuszált és fájdalommal teli testvért (férfit vagy nőt) hagyunk magunk mögött az „igazit” keresve? 

Ha szeretjük a mi Urunkat, és igazán szeretjük a testvéreinket, járhatunk-e továbbra is így; pusztítást végezve 

egymásban? Egy nap mindnyájunknak számot kell adnunk magunkról. Az Úr könyörüljön rajtunk azon a 

napon amiatt, amit testvéreinkkel tettünk a szeretet nevében! 

 

Megelőzés? 

 

Talán azt állítom, hogy soha sem találhatja meg az ember az Isten által választott társat ismerkedéssel? Nem. 

Hány megszakadt kapcsolat marad azonban egy ilyen keresés nyomán? 

Azt állítom vajon, hogy az ember csak egy valakivel ismerkedhet meg egész életében, és az lesz, akivel majd 

összeházasodik? Nem. Történik ilyen, de csak nagyon ritkán; talán ezerből egy, vagy még kevesebb. Akkor 

milyen szerencsejáték ez? Ha a kockázatot nézzük, nagyon kevés az esély – mintha lottóznánk. 

Hogyan kerülhetjük el ezt a rombolást? Én csak egy módot tudok. Erős gyógyszer, de a halálos kór erős 

gyógyszert kíván. 

Elisabeth Elliot csodálatos könyvében (Szerelem és tisztaság) olvashatunk egy párbeszédet Henry Brandt, 

pszichológus és a fia között, mely szerint Henry megtiltotta a fiának, hogy kettesben kocsikázzon egy 

lánnyal. „Mi a baj, Apa? Nem bízol meg bennem?” „Egy kocsiban, kettesben egy lánnyal, este? Saját 

magamban sem bíznék meg, miért kellene megbíznom benned?” A testvér ismerte magát, de a fia nem 

rendelkezett ilyen önismerettel. 

A János evangéliumának 4. fejezete szerint a tanítványok meglepődtek, amikor Jézust egyedül találták a 

kútnál egy asszonnyal, és úgy beszélgetett vele, hogy nem volt más a közelben. Természetesen meg kellett 

lepődjenek azon, hogy egy samaritánussal beszélget, de nem ezt mondták. Tudták, hogy Ő soha nem tenne 

olyat, hogy kettesben legyen egy nővel. Miért? Azt gondolom, abban az időben nagyon jól tudták, mi 

alakulhat ki pusztán lélekben egy férfi és egy nő között, ha kettesben vannak, és ezért nem tartották ezt 

bölcsnek vagy akár elfogadhatónak. Mi már nem vagyunk ilyen bölcsek, nem törődünk a 

következményekkel.  

Az 1 Kor 7,1-ben az Úr (nem csak Pál) azt mondja: „jó a férfinak asszonyt nem érinteni.” Mi ez? Az első 

századi judaizmus prüdériája? Vagy felülről való bölcsesség? Isten Igéje örök. Isten eredeti terve szerint a 

férfi és nő között még egy érintésnek is szentnek kell lennie. „Mindenkinek legyen saját felesége… [vagy] 

férje.” 



 

26 

 

2Tim 2,2: „Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld!” (angol ford.: menekülj előle) A menekülés erős kifejezés. 

Általában arra használjuk, amikor az életét mentve fut valaki egy halálos veszedelem elől. Ez jól illik ide. 

Amikor a legkisebb esélyét is látjuk a kísértésnek ezen a területen, akkor fussunk az életünkért! Miért? Mert 

Isten sokkal jobban ismeri azokat az erőket, amelyek fellépnek, mint mi. 

„Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy” (Zsid 13,4). Angolból fordítva: 

„Tartsátok meg szentnek (szeplőtelennek) a házaságyat.” 

Ez vajon csak a házasokra vonatkozik? Nem. 

Megszentségtelenítjük a házaságyat azzal, ha magunkhoz ragadjuk annak kiváltságait házasság nélkül! 

Gyakorlatilag már azelőtt beszennyezhetjük a házaságyat, mielőtt megházasodnánk, mégpedig azzal, hogy 

szentsége kicsi a szemünkben; azzal, hogy úgy gondoljuk, nem nagy ügy kivenni a részünket abból az 

intimitásból, amit Isten SZENTNEK alkotott; különlegesnek, elkülönítettnek, egyedinek. Az Úr legyen 

kegyelmes hozzánk! 

Nem tiltanám meg, hogy egy nem házas férfi és nő kettesben legyenek – de nagyon komolyan tanácsolnám 

az elővigyázatosságot és bölcsességet, önmaguk megtartóztatását.  

A lényeg itt is az egység. Isten azt akarja, hogy minden férfinak és nőnek az életében csak egy ilyen 

kapcsolata legyen, hogy az valóban szent és tiszta legyen minden tekintetben. 

Tegyük hát fel a kérdést, hogy mi a következménye, ha sok lelki és testi kapcsolatunk van vagy volt a másik 

nem tagjaival? 

Bár „pillanatnyilag örömteljes”, éppen azt a szent, egyedi és különleges egységet rabolja el tőlünk, amit Isten 

egyetlen kapcsolat, a házasság számára teremtett. Az eredménye ennek pedig az, hogy amikor házasságra 

lépünk, nem tudjuk megtapasztalni annak csodálatosan egyedi voltát, amit Isten számunkra tervezett, és 

végül a házasság megtapasztalása kevesebb lesz, mint amilyennek Isten szánta. 

Miért? Mert van a szellemi világban egy törvényszerűség, amit nem szeghetünk meg: elvehetünk valamit 

jogtalanul, és azt gondolhatjuk, nyertünk vele, de valójában kárt szenvedünk – vagy megvárhatjuk, míg eljön 

Isten ideje, és elvesszük az Ő kezéből mindazt a jót, amit Ő nekünk akar adni. Nem tehetjük mindkettőt. Bár 

adna az Úr kegyelmet, hogy tudjunk várni! 

 

Külön megjegyzés férfiaknak (és egyes nőknek is) 

 

Természetükből adódóan a férfiak érzelmileg általában nem olyan érzékenyek, mint a nők. Emiatt 

könnyebben váltogatják a kapcsolataikat, mint a legtöbb nő. A férfiakban az érzékenységnek e hiánya talán 

arra indítja majd őket, hogy visszautasítsák mindazt, amiről ebben a fejezetben szó volt. 

Nem veszik észre, milyen hatást gyakorolnak a nőkre (különösen olyan kapcsolatokban, amiket „csak 

barátinak” tartanak), és útjaikon gyakran sebzett szívű nők egész sorát hagyják maguk mögött, úgy, hogy 

gyakran nincsenek is tudatában, hogy mit tesznek. Néhány nő is hasonló beállítottságú. 
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A szellemi hívő, aki valóban az ő Ura dicsőségére akar élni mindenben, amit csak tesz, nem lehet érzéketlen 

vagy önző. El kell jutnia oda, hogy rájöjjön: ha tényleg maga elé helyezi a másikat (Krisztusban testvérnőt 

vagy testvért), akkor nem viselkedhet könnyelműen a másik érzelmeivel, lelkével szemben. El kell jutnia 

oda, hogy a másik nem minden tagjával „szent” távolságot tartson, magát megtagadva, hogy a másiknak 

nehogy fájdalmat okozzon azzal, hogy belebonyolódnak egy kapcsolatba, illetve, hogy olyan kötődés 

alakuljon ki, amelynek meg kell majd szakadnia. Az Úr adja meg mindannyiunknak ezt a kegyelmet! 

 

 

VI. Mi van Isten Igéjében? 

 

„Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, 

és megvigasztalódott anyja halála után” (1Móz 24,67). 

 

Olvassuk el az 1Móz 24. és 29. fejezetét, Ruth könyvét és a Hóseás 1. és 3. fejezetét! 

 

Nagyon érdekes, hogy Isten Igéjében sehol sem olvasunk ismerkedésről. Azért vajon, mert Isten szava idejét 

múlt lenne? Vagy más az oka ennek? Az ismerkedés, a randevúzás valójában nagyon új jelenség, kb. az 

utóbbi száz évben jelent meg. 

Azt jelentené ez vajon, hogy Isten Igéjének nincs mondanivalója számunkra arról, hogyan vezet Isten 

egymáshoz egy férfit és egy nőt? Egyértelműen nem. Sok mondanivalója van a számunkra, ha hajlandók 

vagyunk kutatni az igazságot, és azt nyitott szívvel fogadjuk. 

Bár volna annyi időnk, hogy az Igét a Mózes első könyvétől egészen a Jelenések könyvéig tanulmányozzuk, 

és betekintést nyerjünk abba, hogyan vezet Isten egymáshoz egy férfit és egy nőt! Sok igeszakaszt találnánk, 

melyek világosságot adnának, és igazságukkal meggazdagítanának bennünket. E füzetnek a keretein belül 

azonban nem tudok erre túl sok időt szánni. Csak néhány fontosabbat emelnék ki. 

Mindannyian ismerjük, hogyan vezette egymáshoz Isten Izsákot és Rebekát. Csodálatos! Olvassuk el az 

1Móz 24-et, mielőtt folytatjuk (a legtöbb Bibliában csak 3 oldal)! Olyan alapvető igazságokat találunk itt, 

melyekre építhetünk: 

 

Mik ezek? Kapaszkodjunk meg: 

1. Izsáknak nem volt szerepe abban, hogy meghatározza, mikor jött el az ideje, hogy megnősüljön. 

2. Izsáknak nem volt szerepe abban, hogy meghatározza, kit kellene elvennie. 

3. Izsáknak nem volt lehetősége arra, hogy megismerje a feleségét, mielőtt összeházasodtak. 

4. Mindhárom ugyanúgy vonatkozik Rebekára is. 

5. Izsáknak nem okozott gondot, hogy szeresse Rebekát, amikor találkozott vele és elvette feleségül. 
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Ha most arra való hivatkozással, hogy ezek egy „keleti kultúrának”, egy „ősrégi” kornak a normái, 

visszautasítanánk a fenti pontokat, akkor el kell fogadnunk, hogy Isten Igéje viszont világosan szól arról, 

hogy mindez egyenesen Tőle származik. Nem meglepő az sem, hogy ezek a fent említett igazságok 

következetesen jelennek meg a Szentírás elejétől kezdve egészen a végéig. 

A legfontosabb pont ezek közül, hogy Ábrahám, Izsák apja volt az, aki mindezeket meghatározta fia 

számára, és Rebeka sorsát pedig az ő apja, Bethuél döntötte el. 

Arra akarok vajon célozni, hogy ma mindezeket a szüleink akaratának kell alávetnünk? Nyugodtan 

kijelenthetem, hogy ha a szülők igazán istenfélő emberek, akik az Úrral szoros közösségben járnak, és 

szeretik Őt teljes szívükből, akkor egyáltalán nem félnék egy ilyen esettől! Be kell látni, hogy sokkal 

bölcsebbek, mint mi fiatalon, és sokkal objektívebben tudják elvenni az Úrtól az Ő akaratát. 

A valódi alapelv azonban az, hogy ezek a döntések teljesen a mi mennyei Atyánk kezében legyenek, nem 

pedig a miénkben! Tudjuk már, hogy a mi kezeink csak összekuszálnak mindent, és ezen a területen sokkal 

inkább, mint máshol! 

Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy teljesen az Ő kezében hagyjuk a házasságra lépésünk idejét. A szükség 

érzése teljesen lényegtelen, talán inkább annak a jele, hogy ez még nem a megfelelő idő. 

Még fontosabb azonban, hogy teljesen Istenre bízzuk a társ kiválasztását. Egyedül Ő ismer bennünket – mi 

még magunkat sem ismerjük. Ráadásul nem is ismerhetünk meg senkit annyira, hogy ezt eldöntsük, 

függetlenül attól, hogy hány éve ismerjük azt a személyt. 

Ahogy korábban említettem, láttam olyanokat, akik a házasság után még évekig takargatták, hogy valójában 

milyenek. Tíz évig is lehetek jegyese valakinek, és mégsem ismerem meg őt. Tehát hamis az az érv, hogy 

meg kell ismerni a másikat a házasság előtt. 

Hogy lehet az, hogy Izsák olyan hirtelen meg tudott szeretni valakit, akit nem is ismert? Akibe nem is volt 

lehetősége, hogy „beleszeressen”? Én személy szerint azt gondolom, hogy Izsák beleszeretett Rebekába – 

akkor, amikor találkozott vele. Azt is gondolom, hogy annak a szeretetnek az ereje és mélysége csak nőtt 

attól a naptól fogva. Olyan nőt vezettek elé, akit Isten választott neki… kérhet ennél többet egy férfi (vagy 

nő)? Igen, „beleszeretni” volt a könnyebb rész – az jött magától. 

Van egy másik történet az 1Móz 29-ben. Szöges ellentétben áll Izsák és Rebeka történetével. Sok 

bonyodalomról szól! Ez Jákób és Ráhel története. Jákób az apjának, Izsáknak éppen az ellentéte volt. Míg 

Izsák mindig engedelmes volt apjának, Jákób mindig a maga útját akarta járni; másokat is becsapott, hogy 

valamit megszerezhessen. Izsák azt képviseli, aki Szellemtől született; Jákób azt, aki testtől született. Nincs is 

ennél nagyobb különbség. 

Mint minden más esetben, Jákób tudta, mit akar (szerelmes volt Ráhelbe*), és hogy mikor akarja. 

Megszerette Ráhelt, és megegyezett az apjával, amilyen hamar csak tudott. Ez volt a problémák kezdete. 

                                                      
*  Megjegyzés: Kutattam az Igét olyan példák után, ahol arról olvashatunk, hogy egy férfi vagy egy nő szeretett valakit 

házasság előtt, és úgy tűnik, hogy ezt mindig valami baj követte, amennyire én ezt meg tudom ítélni. A többi: Sikem megszerette 

Dinát (1Móz 34,2-3); Sámson szerette Delilát (Bírák 16,4); Míkál megszerette Dávidot (1Sám 18,20); Amnon megszerette Támárt 

(2Sám 13,1); Salamon megszeretett „sok idegen asszonyt” (1Kir 11,1).  
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Mennyire olyanok vagyunk, mint ő! Megvannak a saját terveink, és kigondoljunk, hogyan lehet a miénk, 

amit akarunk. Isten azonban mindig keresztülhúzza az ilyen ember terveit! 

Azon gondolkodom, hogy vajon hány tervünkben volt ott az „isteni tollvonás”, és mégis folytattuk a 

„csereberét”? 

Hányan késleltettük Isten idejét, vagy dupláztuk meg azt, mert megpróbáltuk befolyásolni a 

párválasztásunkat? Jákób élete tele volt problémákkal, és ez annak az elhatározásának volt a következménye, 

hogy a saját akaratát fogja megvalósítani. 

Mi a helyzet Ruthtal? Milyen dicsőséges egy olyan élet gyümölcse, mely egyedül Isten akaratát akarja tenni! 

Örömmel engedelmeskedett Naominak, tudta, hogy csak ott lesz biztonságban. Naomi volt, aki kiválasztotta 

Ruth férjét, Boázt  (aki Krisztus előképe), egy irgalommal, kegyelemmel és gazdagsággal teljes embert. Ruth 

volt a kapocs a bírák istentelen napjai („Abban az időben nem volt király Izráelben. Mindenki azt csinálta, 

amit jónak látott”) és Izráel Isten által felkent királya, Dávid között, aki a népet királysága alá vonta, és 

helyreállította közöttük az igaz istentiszteletet. 

Sosem tanácsolnám azt (mert nem tartom bölcsnek), hogy olyan valakivel házasodjunk össze, akit nem 

szeretünk, de arra biztatom az olvasót, hogy imádkozzon, vajon mit jelenthet ez a tény e fejezet témájának 

fényében. 

Végül lássuk Hóseást. Készek vagyunk „Hóseások” lenni az Úrért? Isten úgy vezette, hogy egy parázna nőt 

vegyen el. Miért? Hogy megmutassa Izráelnek, hogy hűtlensége és szellemi paráznasága ellenére még 

mindig szereti, mert az Ő szeretete feltétel nélküli. Az a nő még Hóseással kötött házassága után is visszatért 

parázna életéhez. Mennyire idegen gondolat ez a számunkra: letenni az életünket egy méltatlan valakiért. 

Csak magunk számára akarunk valamit, nem pedig Isten számára. Mi van azonban, ha Ő azt akarja, hogy 

házasságunk bemutassa az Ő végtelen, feltétel nélküli szeretetét? Valóban, ez még a keresztyének között is 

alapvetően idegen dolog. 

 

Alapelvek 

 

Az Igében láttunk tehát néhány alapelvet:  

 

1. Senki sem magának választ társat. Isten választ neki. 

2. Általában, valaki, akinek tekintélye van a házasulandó felett, kulcsfontosságú a döntésben.  

3. A szeretet/szerelem nem alapja a házasságnak. 

4. A szeretet/szerelem a házasság után következik, tehát következménye annak. 

5. Az olyan házasságnak, mely Istentől eredt, nagy szerepe volt abban, hogy Isten akaratát és áldását 

hozza Isten népének többi tagjára is. 
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Azt gondolom, a Szentírásban nem találunk arra utaló jelet, hogy ezek az alapelvek megváltoztak volna. 

Igen, a társadalom megváltozott, a kultúrák is változnak, de az ember nem változott, és Isten sem változik. 

Szintén figyelemre méltó, hogy míg gyakorlatilag bármelyik kiskorú hívő határozottan egyetért azzal, hogy 

ezek az elvek minden döntésre alkalmazhatók, amelyekkel egy hívő Isten akaratát keresve csak szembe 

találja magát, ugyanezeket az alapelveket viszont elvetik, amikor az egyik legfontosabb döntésről van szó a 

legtöbb hívő életében. 

Érvényesek ma is ezek az alapelvek? Jobban, mint valaha. A férfi-nő kapcsolat napjainkra odáig 

alacsonyodott, hogy az ellenkező nemmel kapcsolatos hozzáállás vagy a „szerezz meg mindent, amit csak 

tudsz” vagy ellenkezőleg, a totális háború – a keresztyének többsége pedig az első csoportba tartozik. Milyen 

mélyre süllyedtünk! „Isten azonban…” hozhat gyógyulást. Lássuk, hogyan. 

 

VII. A házasság alapja: Isten akarata 

 

„Ne nézd az ő külsőjét…; Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt 

van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van” (1Sám 16,7). 

 

Idetartozik egy történet, amely megváltoztatta az életemet, amikor még egyedülálló voltam. Egy evangelizáló 

csoportban dolgoztam az egyik feketenegyedben egy drága testvérrel, aki meg volt győződve róla, hogy az 

Úr őt nőtlenségre hívta el. Nem kis zavart okozott ez az ismerős hívő lányok körében, mert bizony sokuk 

álmainak férfia volt. Az ország egyik legjobb evangéliumi bibliaiskolájában végzett, buzgón szerette az Urat. 

Melegszívű, barátságos fiú volt, odafigyelt másokra, és jó volt a humora is. Okos, érző szívű, szellemi ember 

volt, aki gyakran hirdette is az Igét. Mellékesen pedig olyan extrákkal rendelkezett, mint a 190 centiméteres 

testmagasság, megnyerő vonások és sportos alkat! Minden lány azt gondolta: „Mire jó ez a pazarlás?!” 

Júdáshoz hasonlóan mindnek ott volt az önös érdek a szívében! 

Ez a testvér nem randevúzott, nem ismerkedett; egyáltalán nem érdekelte a házasság. 

Ugyanebben a munkában tevékenykedett egy testvérnő, akit mély családi és érzelmi problémákból formált át 

Isten csodálatos kegyelme. Nem volt különösképpen csinos akkoriban, ráadásul sok gondja volt – ezek közül 

az egyik a testsúlya – de mindannyian nagyon szerettük őt, ő pedig az Urat. 

A férfitestvérrel jó barátok lettünk. A több mint 1600 kilométerre lévő otthonomba való hazatérésem után ő 

továbbfolytatta a munkát a gettóban, a szoros kapcsolatunk azonban megmaradt. A problémás testvérnő és 

még mások is szintén maradtak. 

Valamivel később, azt hiszem, néhány év telt el, ez a testvérnő felhívott, hogy elmondja, eljegyezték. 

„HALLELUJA!” – gondoltam. Milyen csodálatos a mi Urunk kegyelme és irgalma! „Csak Isten tud találni 

egy férfit, aki szeretheti ezt a nőt” – jegyeztem meg magamban (ma már szégyen tölt el emiatt). 

Miután egy kicsit beszélgettünk, megkérdezte: „Testvér, nem is akarod megtudni, ki a vőlegényem?” 

„Dehogynem szeretném!” – feleltem. Mire az előbb említett testvért nevezte meg. 
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Azt hittem, elejtem a telefont – nagyon megdöbbentem. NEM! – kiáltottam fel magamban. EZ NEM 

LEHET! ITT VALAMI NINCS RENDJÉN! Próbáltam valódi érzéseimet elrejteni, ahogy folytattam a 

beszélgetést a testvérnővel, de belül fulladoztam. Még most is, ahogy visszaemlékszem a telefonhívásra, 

gyorsabban ver a szívem, amint felidézem ezt a döbbenetet. 

Úgy éreztem, beszélnem kell ezzel a testvérrel. Utána kell járnom, mi ez az egész. Segítenem kell, hogy 

helyreálljon! Már úton volt hazafelé, amikor a testvérnő engem felhívott, ám meglepő módon, míg 

döbbenetem tartott, visszament, mert az Úr azt mondta neki, hogy menjen vissza. Nekiszegeztem: „Testvér, 

elmondanád, mi ez?” – közben pedig próbáltam elrejteni a szívem mélyén dúló harcot. 

Elmagyarázta, hogy az Úr vezetésére várva azt értette meg, hogy meg kell nősülnie. Egy ideig küzdött ezzel, 

végül elfogadta az Úrtól, és megpróbálta elfelejteni – az Úr azonban nem eresztette el. Olyan vezetést kapott, 

hogy kérdezze meg az Urat, kit kell elvennie. Engedelmeskedett, és az Úr ezt a testvérnőt hozta elé. Lázadt, 

harcolt, küzdött; de végül azt mondta: „Uram, ha ez az akaratod, akkor add nekem a Te szeretetedet felé.” Az 

Úr pedig pontosan ezt tette. Azt mondta, nem tudja megmagyarázni, de most teljes szívéből szereti ezt a 

lányt, és senki mást nem akar feleségül. 

Aznap éjjel nem tudtam aludni. Most én küzdöttem az Úrral. Az óemberem, a test képtelen volt ezt elfogadni. 

Nem tudtam együtt elképzelni ezt a két testvért. Ám ahogy imádkoztam, mély meggyőződésre jutottam. Az 

Úr megmutatta, hogy én csak a külső embert nézem – Ő viszont csak a szívre tekint, és Ő adott a testvérnek 

kegyelmet, hogy ugyanezt tegye. Én nem kaptam ilyen kegyelmet. Emlékszem, az volt bennem, hogy Uram, 

ha számomra is ezt készíted, soha sem fogok megnősülni! Azonnal belém hasított, mennyire lázadó is a 

szívem. 

Akkor az Úr Hóseást juttatta eszembe, ahogyan szó volt róla az előző fejezetben. „Ó, Uram, ez már 

elviselhetetlen!” – kiáltottam fel, és rögtön megértettem, mennyire önzőek és bűnösek a vágyaim a 

társammal kapcsolatban. Képtelen voltam azonban a bűnbánatra. Nem tudtam eljutni oda, hogy azt 

mondjam: „Uram, akit Te akarsz, azt veszem feleségül.” Hosszabb időre elvetettem tehát a házasság 

gondolatát, közben az Úr pedig kezelésbe vette önző indítékaimat. 

Ez alatt az idő alatt értettem meg azt is, hogy ha a házastársam iránti szeretetem bármi olyanon alapul, ami 

őbelőle fakad, az tönkremehet, hiszen csak időleges, külső. Ha nagyon csinos lenne, de később lebénulna egy 

baleset miatt, akkor is tudnám szeretni? Ha gondolkodását és személyiségét betegség torzítaná el, tudnám 

szeretni? Ha együtt töltött házas évek után szívének mély, sötét zugai tárulnának fel, szeretném-e? Mi van 

akkor, ha Isten olyan társat ad, akinek súlyos terhei vannak, és hitéletében még kiskorú? Hajlandó lennék  

érettségre vezetni az Úr feltétel nélküli szeretetével, letéve érte az életemet? Nem. Csak úgy tudtam 

imádkozni, hogy az Úr vizsgálja meg az én sötét, önző szívemet, és teremtsen bennem hajlandóságot, hogy 

tegyem az Ő akaratát, hogy legyek az Ő szeretetének edénye bárki felé, akit Ő választ, a külső buroktól 

függetlenül. 
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Milyen döntő kritériumaink vannak egy társsal szemben? Akármi is az, hiszem, hogy a kereszthez kell vinni, 

és ott letenni. És imádkozni kell, ahogy Ő tette a Gecsemánéban: „Atyám, ne az én akaratom legyen meg, 

hanem a Tiéd.” Minden Istentől született kapcsolatnak át kell mennie a kereszten. El kell jutnia a halálig, le 

kell tenni. Ha Tőle van, fel fogja támasztani. Ha nem Tőle van, akkor maradjon halott. 

 

Hogyan ismerjük, halljuk meg az Ő akaratát? 

 

Úgy gondolom, hogy mindenekelőtt egy előfeltétele van annak, hogy megismerjük Isten akaratát: 

 

Késznek kell lennünk megcselekedni azt. 

  

A János 7,17-ben a zsidók megjegyzést tettek arra, hogy az Úr tanulatlan volt, ezzel megkérdőjelezték az Ő 

bölcsességének forrását. Válaszának egy része a következő: „Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, 

megismerheti...”. Bár Ő a tanításáról beszélt itt, úgy látom, hogy ez az elv sokkal szélesebb spektrumon is 

alkalmazható. Az igazi kérdés tehát ez: „Kész vagy cselekedni az Ő akaratát?” Bármi legyen is az? 

Őszintén hiszem, hogy ha először az Isten országát keressük, és készek vagyunk cselekedni az Ő akaratát, 

akkor az Általa meghatározott időben meg fogjuk ismerni akaratát társunkkal kapcsolatban is. Azonban ezt is 

le kell tesztelnünk! 

Hadd kérdezzek valamit. Mikor (vagy milyen körülmények között) a legnehezebb meghallani az Úr akaratát, 

hogy összeházasodjunk-e valakivel? A válasz egyszerű: 

 

Amikor fülig szerelmesek vagyunk. 

 

Ki mondhatja el azt közülünk, hogy ilyen helyzetben fel tudja ismerni az Úr hangját? Valószínűleg 

érzelmeink olyan hangosan kiáltanának, hogy csak saját szívünket hallanánk. Mi van, ha tévedünk? Hogyan 

csendesítsük le lelkünket, hogy meghalljuk az Urat? 

Tényleg úgy látom, hogy ez egy nagyon veszélyes időszak. Sok házasság alapja az érzések zajos követelése, 

nem pedig a Szent Szellem csendes hangja. 

Jusson eszünkbe, amiről korábban már szó volt: ha azért házasodunk, mert beleszerettünk valakibe, akkor 

elválhatunk, ha már nem szeretjük. Bizonyos, hogy a házasságnak ennél erősebb alapra van szüksége. 

Meggyőződésem, hogy azok a kapcsolatok, amelyek Isten trónja előtt köttettek, valamikor át kell, hogy 

menjenek a kereszten; le kell tenni, fel kell adni, meghalni a számára, és Isten kezében hagyni. Épp úgy, mint 

ahogyan Ábrahám feláldozta Izsákot. Teljesen Isten kezében hagyni, hogy feltámassza, vagy halálban 

hagyja. Amikor pedig letesszük azt a kapcsolatot, akkor semmit sem teszünk azért, hogy újra visszavegyük. 

Istenre hagyjuk, hogy Ő támassza fel, ha ez az Ő akarata. Ha pedig ez az Ő akarata, akkor biztos, hogy meg 

is fogja tenni. 
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Arról is meg vagyok győződve, hogy Isten egymáshoz tud vezetni egy férfit és egy nőt, és kijelenti nekik 

akaratát a házasságról, még mielőtt egymásba szeretnek. A Szentírás alapján ez a szabály. Ehhez azonban 

különösen szoros kapcsolatban kell lenni az Úrral. Azután pedig a szerelem is megjön, ha valóban az Ő 

akarata volt a házasság. 

 

Biztosítékok 

 

Hiszem, hogy Isten csodálatos eszközöket adott a mi védelmünkre, nehogy eltévesszük az Ő akaratát egy 

ilyen komoly kérdésben; és mindegyik a szellemi tekintéllyel kapcsolatos. Három ellenőrzési pontot adott, 

hogy bizonyítsa akaratát a párválasztásban. E három dolog áthatja az Igét elejétől a végéig. Talán egy 

későbbi kiadásban lesz annyi időnk, amennyi szükséges több igehely feltüntetésére, amely ezt bizonyítja. Ám 

addig is, bár adná az Úr, hogy mindannyian alá tudjuk vetni magunkat ezeknek az Istentől rendelt 

„védőrétegeknek”: 

 

1. A szülők tekintélye 

2. Tekintély a gyülekezetben 

3. Tekintély Krisztus Testében 

 

Korunktól függetlenül, úgy hiszem, szüleink (még ha hitetlenek is), tudni fogják az Úrtól, hogy megfelelő-e 

vagy sem, akit társnak választottunk. Ezt a tekintélyt Isten rendelte, és felülemelkedik időn és kultúrákon. Ha 

nem értenek egyet, nagyon valószínű, hogy vagy a választásunk vagy az időzítés nem megfelelő. Talán azt 

akarja Isten, hogy mondjunk le a választásunkról. 

Bár elég radikálisnak tűnhet a mai korban, de azt gondolom (ez az én személyes véleményem), hogy nem 

cselekszünk oktalanul, ha bevonjuk szüleinket a társ kiválasztásába, különösen, ha valóban istenfélők és 

Ővele járnak. 

Ugyanilyen biztonsági kötelet kapunk azokban az elöljárókban, vigyázókban, akiknek engedelmeskedünk 

abban a gyülekezetben, ahol élünk, ahova járunk. Alig akadna olyan Isten házában felelősséget hordozó 

testvér, aki egy párnak a kapcsolatát meg akarná akadályozni, hacsak nem az Úr vezeti őt így – hiszen ők is 

csak az Úr akaratát szeretnék cselekedni. 

Ott van azután Isten népének tanúbizonysága is. Olyan tekintély ez, amely természetszerűleg jelen van 

Krisztus Testében és a Test tagjainak látásában. A testvérek áment mondanak szívükben? Ha igen, az jó. Ha 

nem, talán várnunk kell. 

Hála az Úrnak, ha valóban tudni akarjuk az Ő akaratát, biztosak lehetünk benne, hogy vezetni fog minket. 

Minden házasság meg lesz próbálva. Nincs kivétel. Ma pedig a tűzpróba jobban éget, mint valaha. Csak egy 

valami állja ki a tűz próbáját: ha tudjuk, hogy Isten akaratát cselekedtük, és így elvehetjük az Ő végtelen 

kegyelmét. Ha így szólhatunk: „Mi elfogadtuk Isten akaratát, mielőtt összeházasodtunk – tudjuk, hogy Ő 
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vezetett bennünket egymáshoz” – akkor a tűz gyorsan elmúlhat. Akkor magunkévá tehetjük Isten kegyelmét, 

hogy feltétel nélkül tudjuk szeretni házastársunkat. 

 

VIII. A házasság célja – A kereszt dicsősége 

 

„Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha 

meghal, sokszoros termést hoz” (Ján 12,24). 

 

„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte” (Ef 

5,25). 

 

„Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak” (Ef 5,22). 

 

Szeretném egyértelműen kijelenteni, hogy ez a fejezet a középpontja, fő célja mindannak, amiről az előző 

fejezetekben szó volt. Remélem, hogy a szerző hiányosságai nem akadályozták meg az Olvasót abban, hogy 

eljusson idáig. 

Hollywoodnak és a televíziónak hála, még a keresztyénekben is jelentősen torzult kép él arról, hogy miről 

szól a házasság – és leginkább azokban torz ez a kép, akik még nem is házasok! Szeretnénk most néhány 

ilyen téveszmét eloszlatni, hogy az Úr kegyelme által az egyedülálló testvérek ne lepődjenek meg, ha egyszer 

házasságra lépnek. 

Azt is remélem, hogy ezen a ponton nem veszítjük el azokat sem, akik tudják, hogy nem házasságra hívattak, 

és talán ki akarják hagyni ezt a fejezetet. Nagyon fontos tudni, hogy mi van Isten tervében, még azok 

számára is, akik egyedül maradnak. 

Eddig azt próbáltuk bizonyítani, hogy a férfi és a nő teremtésével Istennek két célja volt: 

 

Ellentét  (hogy látszódjon a kontraszt) és Egység. 

 

Ha arra gondolunk, amit ezek a szavak jelentenek, akkor felfedezünk valamit. Az értelmező szótár szerint: 

Ellentét: „két, egymástól homlokegyenest eltérő jellegű, egymással szemben álló tartalmú állapot, állítás, 

fogalom, helyzet, dolog, minőség, szándék viszonya, illetve az ilyen viszonyban állók egyike.” 

 

Egység: „Részek olyan összetartozása, amely miatt egy egészbe tartoznak, illetve ilyennek tekinthetők. 

Teljes összhang különféle tényezők, elemek, mozzanatok között.”*  

 

                                                      
*  forrás: Wikiszotar.hu 
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Ha esetleg nem tűnt volna fel, maga a két szó teljesen ellentéte egymásnak! Ezt meglátva fel kell tennünk 

egy kérdést: Hogyan lehet az, hogy a férfi és nő megteremtésével Istennek két „tökéletesen ellentétes” dolog 

volt a gondolataiban?! Hisszük vagy sem, egyszerű a válasz. 

Minden örök, isteni, mennyei és szellemi dolog homlokegyenest ellenkező valóságokból áll. Készítsünk egy 

táblázatot, hogy lássuk a példákat: 

 

Az igazság egyik oldala A másik oldal 

Isten szuverén Úr Az embernek van szabad akarata 

Isten szeretet Isten ítélőbíró 

Isten kegyelmes Isten igazságos 

Rabszolgák vagyunk Szabadok vagyunk 

Szegények vagyunk Gazdagok vagyunk 

 

 

Minden szellemi és mennyei dolognak két oldala van, amelyek az ember korlátozott értelme és látásmódja 

szerint szöges ellentétben állnak egymással és összeegyeztethetetlenek. Mivel az ember nem tudja ezt 

megérteni, létrehozza saját teológiáját, hitelveit, felekezeteit a kérdés egyik vagy másik oldala mentén, és 

elveti az igazság egyensúlyát adó másik oldalt. Ezért vannak kálvinisták és arminiánusok, fundamentalista és 

pünkösdi irányzatok és így tovább. 

Istenben azonban nincs ellentmondás. Valahogy azért adta nekünk ezeket az ellentétes igazságokat, hogy 

isteni feszültségben, készültségben tartson, amely remélhetőleg megóv bennünket attól, hogy egyik vagy 

másik végletbe essünk. Ez a készültségi állapot magától az Úrtól van, és rendkívül lényeges ahhoz, hogy 

megvalósuljon az Ő akarata! 

Itt van tehát ez a két hihetetlenül különböző lény: a férfi és a nő. De Isten szándéka az, hogy ez a kettő 

valahogyan egy legyen. 

Egy kis kitérőt tennék itt, hogy újra szóljak a férfiban és nőben lévő különbségekről. Csak épp a felszínen 

mozogtunk ebben a témában. Tényleg igaz, hogy nem látjuk a valódi különbségeket a férfi és a nő között, 

csak MIUTÁN megházasodtunk! (Szinte hallom a hangos áment e sorokat olvasó házasoktól!). 

Csak miután egy férfi és nő együtt él a nap 24 órájában, 365 napon évente, és próbálnak egyek lenni, közösen 

megharcolni az élet mindennapos küzdelmeit (amelyek ezekben az utolsó időkben még hevesebbek lettek), 

akkor látják meg igazán, hogy mennyire különbözőek! Ez kivétel nélkül mindenki számára sokkoló. A 

különbségek az élet minden terültén, a legkisebb részletekben is megmutatkoznak. 

A férj mindent megtervez, a feleség semmit. A férj mindig időben érkezik, a feleség mindig késik. A férj 

gyorsan vezet, a feleség lassan. A férj halomba rakja a ruháit, a feleség mindent elpakol. A férj emberek közé 

akar menni, a feleség egyedül akar lenni. A férj kékre akarja festeni a nappalit, a feleség pirosra. A férj 

gondatlan a pénzzel, a feleség nagyon takarékos. A férj rendesen felhajtogatja a fogkrémes tubust, a feleség 
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egyszerűen megnyomja a közepén! (És bárhol felcserélhetjük a férj és feleség szót, hogy magunkra 

ismerjünk!) 

Vagy ott van a testi kapcsolat. Egyedülállók, ne gondoljátok, hogy mindent tudtok! Ennek a területnek a 

különbségei csak a házasság után jelennek meg. A férfiak és a nők teljesen mások a szexualitásban! Azt 

hiszem, nem volna helytelen azt mondani, hogy a férfiak és a nők szexualitásukat tekintve összeférhetetlenek 

(ha a keresztnek ezen a területen végzett munkáját nem vesszük figyelembe)! Amikor a lelkesedés és az 

újdonság elkopik, kiderül, hogy a férfi olyan, mint ahogy a benzin ég: a legkisebb inger lángra lobbantja, 

majd puff! – a tüzelőanyag elég, és kialszik a tűz! És a nő? A faszén égéséhez hasonló: lassan lehet felszítani, 

de ha lángra kapott, sokáig ég. Általában pedig a férj sokkal gyakrabban lenne kész egy kis „romantikára”, 

mint a feleség. 

 

Mindenben különbözünk 

 

Éppen azok a bennünk lévő különbségek, amelyek kezdetben olyan vonzóvá tettek egymás számára, gyakran 

ingerültség, sőt későbbi konfliktusok forrásaivá változhatnak a házasságban. 

Ez pedig minden házaspár számára megdöbbentő. Hogy lehet, hogy mi, akik annyira EGYEK voltunk 

mielőtt összeházasodtunk, most annyira NEM ILLÜNK ÖSSZE? Mégis, ez előbb vagy utóbb megtörténik. 

Két ember, aki megismerte a találkozás boldogságát és egységét, valamint az abból fakadó örömet, hogy az 

Úrban egyek; már nem érzi magát „szerelmesnek”. Talán egy héttel a házasság után, vagy öt évvel később, 

de bekövetkezik. Nem tudok olyan házasságról, amelyben ezt ne tapasztalták volna meg. Minden 

Krisztusban köttetett házasságban egy idő után elfogy az emberi szeretet! Még az általunk ismert 

legszentebb hívők házasságában is! 

Amikor pedig ez megtörténik, az első gondolat ez: „Ó, Uram, talán nem a megfelelő emberrel házasodtam 

össze?” 

Valószínűleg nem ez a helyzet. Ám ha így is lenne, a kérdés költői: minthogy a házasság már létrejött, úgy is 

kell maradnia. 

(Mi a helyzet, ha valóban elvétettük, és nem az Úr akarata szerint házasodtunk? Majdnem ugyanazt tesszük. 

Megbánjunk engedetlenségünket, és kérjük Isten kegyelmét, hogy feltétel nélkül szeressük házastársunkat. 

Ismerek egy testvért, aki egyáltalán nem mutat szeretetet a felesége iránt, és azzal mentegetőzik, hogy a 

felesége behálózta, és ő sohasem szerette igazán. Még ha ez is a helyzet, most már házasok, és 

engedelmeskednie kell az Úrnak, szeretnie kell a feleségét, ahogy Krisztus szerette a Gyülekezetet, és letette 

érte az életét. Mennyivel jobb volna, ha el tudná mondani: „Tudom, hogy Isten vezetett bennünket 

egymáshoz, és el tudom venni az Ő kegyelmét, hogy szeressem őt.”) 

Hogyan készülhetünk fel erre az elkerülhetetlen döbbenetre, míg egyedülállók vagyunk? 
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Meg kell értenünk még a házasság előtt, hogy mi történik, amikor két ennyire különböző teremtményt 

hozunk össze, és megpróbáljuk őket eggyé tenni. Csak két lehetőség van: harmadik világháború (eleven 

pokol) és lehetséges válás, vagy: 

 

A kereszt 

 

Hogyan válhat két teljesen különböző emberi lény eggyé? Isten erre is készített megoldást, és pontosan ez az, 

amit el szeretne érni – mert ez az, amiben Ő megdicsőül. 

Andrew Murray Isten jelenlétének titka c. könyvében ezt írja: „Krisztus legnagyobb dicsősége az Ő keresztje. 

Ebben dicsőítette meg az Atyát, és Őt az Atya. Ez volt, amikor a megöletett Bárány a trónus közelében állt, 

mint a Jelenések könyvének ötödik fejezetében le van írva, és fogadja a megváltottak, az angyalok és az 

egész teremtettség imádatát. […] Nem ésszerű akkor, hogy Krisztus legnagyobb dicsősége legyen a mi 

egyedüli dicsőségünk is?” 

Mi fejezi ki legjobban az Úr Jézus szerető jellemét? Mindenekfelett egy dolog: Ő állhatatosan letette az életét 

Istenért, és ezt végül azzal mutatta meg igazán, hogy végigment az úton egészen a kereszthalálig. Nem 

foglalkozott saját szükségleteivel, csak az Ő Atyja akaratával és mások szükségleteivel. Letette az életét 

értem; és letette érted is. Nekünk pedig, akik házasságra hívattunk el, különleges utat készített arra, hogy 

meghaljunk magunk számára, és letegyük az életünket a másikért és a mi Urunk Jézus Krisztusért. 

A házasság célja szorosan kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy ez a legtermékenyebb közeg, amelyben az Úr 

keresztjét valóságosan megtapasztalhatjuk. A házasság az, amiben naponta meghalhatunk, és naponta 

felvehetjük a keresztünket az Úrért. A házasság az, ahol lelepleződhet az az én, amelynek létezéséről nem is 

tudtunk – hogy az is a keresztre menjen és meghaljon. Ó, mennyi én van mindannyiunkban, ami még nem 

vált láthatóvá! A házasságban azonban semmit sem lehet elrejteni. 

Nincs, ami jobban dicsőítené az Urat, mint amikor egy hívő ember az életének valamely területén felveszi a 

keresztet. Csak a belső krisztusi élet tudja ezt megtenni. Az én minden alkalommal harcolni fog a kereszt 

ellen, de amikor látjuk az ént meghalni a kereszten, és meglátszik a krisztusi élet, az dicsőíteni és magasztalni 

fogja az Urat. Csak ez építi a Testet, ez készíti fel a szenteket, és bátorítja őket, amikor látják, hogy valaki 

megéli Krisztus keresztjét – akkor valóban az Urat látják. 

 

Ha még nem vagyunk készek erre… 

 

Az egyik leggyakoribb dolog, ami megtörténik egy friss házasságban, a következő: amikor valaki rájön, hogy 

a házastársa más, mint gondolta, akkor hadjáratba kezd, hogy megváltoztassa. E hadjárat jellege személyiség 

szerint változó, de mindig hosszas erőfeszítést jelent, hogy kiigazítsa a másik ember hibáit vagy 

gyengeségeit, illetve eltávolítsa azokat a területeket, amelyeket másként lát, azzal, hogy megpróbálja rávenni 

a másikat, hogy az ő szemszögéből nézze a dolgokat. 
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Valójában nem a másikkal van a probléma, hanem az énnel. Akinek meg kell változnia, az nem a 

házastársam, hanem én. Ki akarok bújni Isten előtti felelősségem alól azzal, hogy a társamra koncentrálok. 

Az igazság azonban az, hogy nem én tartozom felelősséggel érte; én egyedül magamért tartozom 

felelősséggel. Például: Egy férj soha ne mondja a feleségének, hogy „Engedelmeskedj!” Az ő felelőssége 

egyedül az, hogy szeresse a feleségét, ahogy Krisztus szerette a Gyülekezetet, hogy „beleszeresse” az 

engedelmességbe. A feleség pedig soha ne rója fel a férjének, hogy „Nem szeretsz engem (eléggé)!” Ő csak 

azért felelős, hogy engedelmeskedjen, és engedelmessége megnyerje férje szeretetét! (1Pt 3,1-2) 

Számtalan házasságot tett tönkre az ilyen hozzáállás (ami valójában mély önzésről tanúskodik), különösen, 

ha évekig folytatták. Ezért kell jóval a házasság előtt megtanulnunk a kereszt útját. 

 

Hogyan teszi le egy férj az életét? 

 

Egyszerű: felesége szükségleteit fontosabbnak tartja, mint a sajátját. Nőtestvérek, higgyétek el, ez egyáltalán 

nem jön magától! Csak Krisztus által lehetséges! Mennyire én-központúak vagyunk mi, férfiak! Mennyire 

önzők! Kicsoda ismeri a férfi egó mélységeit! Egyedül Isten – és a feleségek! 

Ó, mennyire szükséges a kereszt! Láthatjuk, hogy az az engedelmesség, amit a férjnek meg kell tanulnia, 

valójában nem különbözik attól az engedelmességtől, mint amit a feleségnek kell megtanulnia, csak neki az 

Úr felé. Ez nagyon lényeges dolog! Fel kell adnia akaratát, és feleségét tenni az első helyre. Férfitestvérek, ha 

azt hiszitek, uralkodásra házasodtok, felejtsétek el! Azért nősültök meg, hogy meghaljatok! 

A férj meg kell haljon annak, hogy király akar lenni, és hagynia kell, hogy az Úr legyen az ő királya. Meg 

kell haljon annak, hogy „teszi a saját dolgát”, meg kell haljon a független életnek – és meg kell tanulnia 

mindent a feleségével „közösségben” tenni, meghallani az Úr hangját rajta keresztül. Meg kell halnia 

szexuális vágyainak, és első helyre tenni felesége kívánságát. Meg kell tanulnia ezen a területen, hogy ő az, 

akinek adnia kell, és nem elvennie. Meg kell tanulnia „megmosni a feleségét az Ige fürdőjében”; de nemcsak 

őt, hanem gyermekeit is. 

 

Ennek bemutatásában talán segítségemre lesz egy egyszerű történet, amely fiatal férjként esett meg velem. 

Elnézést a kifejezésért, de régebben utáltam a macskákat. Van egy mondás, hogy minden férfinak, akinek 

van egy kutyája, ami felnéz rá, szüksége van egy macskára, amely lenézi. A menyasszonyom szerette a 

macskákat, és szeretett volna egy perzsa macskát. Nem sokkal a házasságkötésünk után, egyik nap voltam 

valakinél, akinek volt két nagyon drága himalájai perzsa macskája. A megjegyzésemre, hogy milyen 

különleges a külsejük, a gazdájuk azt mondta, hogy nekem adja az egyiket, ha nincs gyerekünk (nem volt). 

„Nem, köszönöm!” – feleltem. Később, ahogy hazafelé tartottam, az Úr szólt hozzám: „Szereted a 

feleségedet?” „Természetesen” – válaszoltam. „Menj vissza, és hozd el a macskát!” Mintha kisebb bomba 

robbant volna bennem, de tudtam, hogy el kell mennem azért a macskáért. Mennyire meglepte a feleségemet, 

mennyire örült – és micsoda áldás volt ez nekem! 
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Egyszerű kis példa arra, hogyan munkálkodik Isten a férfiakban, hogy megtanítson bennünket magunk elé 

helyezni a feleségünket, Krisztust pedig az első helyre. 

A másik út, ahol a keresztnek munkálkodnia kell, az, hogy a férfi szeret „minden bölcsesség” birtokosaként 

irányítani. Testvérek, adjuk ezt fel! Az egyik első dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy a feleségünk 

valószínűleg jobban hallja az Úr hangját, mint mi. Amikor pedig meghallja az Úr hangját, jobb, ha figyelünk 

– komoly hibák következnek, ha nem így teszünk. Azután néha, amihez ragaszkodik, az nem az Úrtól van – 

nekünk pedig meg kell tanulnunk felismerni a különbséget! 

Egyetlen módja ennek, ha a kereszt mélyrehatóan munkálkodik a belső életünkben. 

 

Hogyan teszi le egy feleség az életét? 

 

Mivel nem vagyok nő, nem hiszem, hogy túl sok mindent mondhatnék itt, de azt tudom, hogy az 

engedelmesség nem jön csak úgy magától egy nő számára. Tehát itt is a keresztről van szó. Ó, néhányak 

számára nagyon egyszerű külsőképpen engedelmeskedni, de belül majd felforrnak: „Ostoba férj. Ennyi esze 

van? Ezt sem csinálja meg, azt sem csinálja meg. Meg kell mondanom neki, hogyan csinálja.” 

Hogyan lehet engedelmeskedni neki, amikor téved vagy önfejű? Miért bánik olyan gondatlanul (vagy az 

ellenkezője – kuporgatva) a pénzzel? Hogyan végezzek mindennel, hogy az ő beosztásába is beleférjek? Mit 

tegyek, ha közeledni szeretne, nekem pedig nincs kedvem hozzá? Mi a helyzet, ha másként állunk a 

gyerekneveléshez? A nő számára ugyanaz a válasz, mint a férfiak számára: meghalni magunknak, és a 

másikat helyezni magunk elé. 

 

Szerelem, szeretet? 

 

Biztosan feltűnt, hogy nem sokat beszéltünk a szerelemről, szeretetetről azzal kapcsolatban, hogy mi Isten 

célja a férfi és a nő számára, és ez furcsának tűnhet. Mindent összevetve, hát nem az Ige mondja a férjeknek, 

hogy szeressék úgy a feleségüket, mint Krisztus a Gyülekezetet? De igen, ám Isten Igéje arról is világosan 

szól, hogy mi az igazi szeretet: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” 

Miért adtuk azt az alcímet ennek a fejezetnek, hogy „A kereszt dicsősége”? Mi volt olyan dicsőséges a 

keresztben? Nem szégyenteljes volt inkább? Megbotránkoztató? Igen, emberi szempontból az volt. A látó 

szemeknek azonban, szellemi oldalról nézve, a mi Urunk és Megváltónk szívének, jellemének és 

szeretetének a legdicsőbb kifejezése. Ha nem lett volna a kereszt, nem ismernénk értünk való szeretetének 

mélységét. Igen, a kereszt volt az Ő felmagasztalása a mennybemenetelének földi oldalán. És ahogy Andrew 

Murray mondta, a miénk is ez. 

Nagy ámítás azt gondolni, hogy a házasság központi kérdése az a szeretet, amelyben nem kell halálba adni az 

ént: a szerelem. A szerelem nagy része öncélú. Ez nem Krisztus szeretete, és nem az a szeretet, amely építi a 

házasságot, hogy végül megvalósuljon általa az az egység, amit Isten tervezett. Több mint húsz évvel ezelőtt 
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Paul Stookey, megtérése után írt egy dalt, ami ma is sokszor elhangzik esküvőkön. Az egyik sora ez: „És ha a 

szeretet a válasz, ki fogja adni?” Valakinek adnia kell. 

Igen, a szeretet központi kérdés abban, hogy Isten megvalósíthassa szándékát, de ez nem érzelmi szeretet. 

Olyan szeretet, amely odaáldozza, leteszi az életét. Olyan szeretet, melynek időnként nincs érzelmi alapja. 

Don Francisco az egyik dalában így énekel: „A szeretet nem egy érzés; hanem akaratod cselekedete.” Nincs 

olyan terület, amelyikre ez jobban igaz volna, mint a házasság. 

 

Nem cél, hanem eszköz és út 

 

Egyértelművé akarom tenni, hogy nem azt mondom, hogy a kereszt a házasság célja. Nem is a szeretet. A cél 

az EGYSÉG. Amikor látunk két embert, akik valóban egyek, csodálattal nézzük, mert tudjuk, hogy ez 

lehetetlen az ember számára. Ez Istennek és a Szent Szellemnek a munkája. Csak ott található meg, ahol 

mindkettő hajlandó meghalni mindannak, ami az én, hogy csak az maradjon, ami Krisztusé. Ez pedig „sok 

gyümölcsöt” terem. 

A Galata 5,22-24-ben ezt olvassuk a Szellem gyümölcseiről: 

 

„A Lélek (Szellem) gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 

önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették 

szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.” 

 

A SZERETET az ösvény, amelyen járunk ezen az úton; a KERESZT az eszköz; és az EGYSÉG a cél. A 

cél, az egység valójában egy személy, az Úr Jézus Krisztus. Ez viszont már egy másik könyv témája. 

Amikor a szeretet az út, a kereszt az eszköz, és az egység a cél, akkor a házasság Isten dicsőségével ragyog, 

és fénylő bizonysága Krisztus feltámadott életének. Ha egyedülállók vagyunk, adna nekünk az Úr olyan 

vágyat, hogy ne érjük be ennél kevesebbel! 

 

Megjegyzés: Az egyedülállóknak tanácsolom, hogy ragaszkodjanak ezekhez, különösen ehhez a fejezethez, 

míg házasságra nem lépnek. Igazi értékké válhat a házasságban, amikor a nehéz időszakok jönnek. Tiétek 

lesz annak az áldása, hogy tudjátok, nem vagytok egyedül; ezekre a dolgokra lehet számítani, és van egy út, 

ami keresztülvezet rajtuk – ami az Úr szándéka az életetekben. 

 

 

IX. Míg megismerjük az Ő akaratát: Az egyedül töltött évek 

 

„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek” (Mt 6,33). 
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„A nem házasoknak [… ] pedig ezt mondom: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is” (1Kor 7,8). 

 

„Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik: hogyan legyen tetszésére az Úrnak, Aki viszont megházasodott, az a 

világi dolgokkal törődik: hogyan legyen tetszésére a feleségének, ezért élete megosztott. A nem férjes asszony 

és a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is, aki pedig férjhez ment, a 

világi dolgokkal törődik: hogyan legyen tetszésére a férjének” (1Kor 7,32-34). 

 

„Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhívatott” (1Kor 7,20.24). 

 

„Azt tartom tehát jónak a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint 

van” (1Kor 7,26). 

 

„Ne keress feleséget” (1Kor 7,27). 

 

Mindazzal, amit mondtam az előző fejezetben a házasságról, egy célom volt: hogy eloszlassam azokat a 

gyerekes és világias elképzeléseket arról, hogy mi valójában a házasság, valamint hű képet adjak arról, hogy 

mi van Isten gondolataiban. Természetesen azonban felvetődhet a kérdés: 

 

És mi van az én szükségleteimmel? 

 

A legtöbbet ezt hallom fiatal, egyedülálló keresztyénektől: „Meg kell házasodnom.” Egy olyan ember 

minden együttérzésével, aki majdnem 28 éves koráig élt egyedül, őszintén kell felelnem: 

Ha valaki úgy gondolja, hogy szükséges számára, hogy házasságra lépjen, akkor egyértelműen mondhatom, 

hogy nem kész még a házasságra! Miért? 

Ha ugyanis így érzünk, az a következőket mutatja meg: 

 

1. Azt gondoljuk, hogy van olyan szükséglet, amelyet csak a házasság tölthet be. 

2. Krisztus jelenleg nem elég arra, hogy betöltse minden szükségletünket. 

 

Mindkét gondolat téves. Először is, nem létezik olyan ember, aki betölthetné a szükségleteinket. Sokkal 

jobb ezzel most szembenézni, mint ha majd a házasságban tennénk ugyanezt. 

 

Sajnos, sok keresztyén házaspár katasztrófaként éli meg ennek a valóságát a házasságban, csak azért, mert 

ebben a tévhitben éltek évekig. Rájönnek, hogy akivel összeházasodtak, nem tudja betölteni szükségleteiket. 

Szükségük van szeretetre, ragaszkodásra, szükségük van odafigyelésre, érzelmi támogatásra. Ott vannak a 

szexuális szükségletek. Bármi. A világ megtévesztésében éltek, hogy egy férj vagy feleség be fogja tölteni a 
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szükségleteiket. Az ellenségünknek és ennek a világnak micsoda durva hazugsága ez! Higgyétek el nekem, 

nincs annál reménytelenebb helyzet, mint amikor össze vagyunk zárva a házasságban, és rájövünk, hogy 

akivel összeházasodtunk, nem tudja kezelni a problémáinkat, és nem tölti be szükségleteinket! 

Talán nem áll messze az igazságtól, ha azt mondom, a házasságban minden komoly probléma, és az összes 

válás annak a következménye, hogy az egyik fél rájött, hogy a társa nem tudja betölteni az ő szükségleteit. 

Még azt is kijelentem, hogy ha most „kétségbeesetten szükségét érezzük valaminek”, és azt várjuk, hogy egy 

ember töltse be ezt a szükségletet, akkor elkerülhetetlenül bukás és szívet zúzó csalódás előtt állunk. Az is 

eszembe jut, hogy talán már keresztülmentünk jó néhány csalódáson. Az Úr tudja, hogy nem kell belőle több! 

 

A valóság ez: egyedül egy Valaki töltheti be szükségleteinket – az Úr Jézus Krisztus. 

Tovább megyek: egyedül Ő adatott nekünk, hogy betöltse szükségleteinket. 

Szeretném világossá tenni az Olvasó számára, hogy ez az igazság volt az egyik elsődleges teher, amit az Úr 

rám helyezett azért, hogy írjam meg ezt a kis füzetet; ez hitünk egyik központi igazsága. De olyan kevesen 

ismerik – különösen olyan értelemben, ahogyan ez a házastársi kapcsolatban érvényes. 

 

Az egyedül töltött évek időszaka valójában drága ajándék az Úrtól, hogy növekedhessünk a Vele való 

közösségben, és hogy felfedezzük, milyen mélyen és milyen csodálatosan be tudja tölteni minden 

szükségletünket. Mielőtt folytatnánk, olvassuk el a 23. és 91. zsoltárt. 

 

Az Úr Jézusnak az Ő halála, eltemettetése és feltámadása által elvégzett munkája kész, befejezett, semmi sem 

hiányzik belőle. Nincs semmi híja a megváltásunknak; Krisztus ezt teljesen és tökéletesen elvégezte. Az Ő 

bennünk lévő élete pedig megadja a belső ember számára mindazt, amire szükségünk van. Ő az életünk. 

Ez teljes mértékben kézzelfogható, és nem csak szellemi értelemben vett dolog. A továbbiakban néhány 

gyakorlati tanácsot szeretnék adni, hogyan tapasztalhatjuk meg, hogy Ő mindenre elég. 

Isten azt mondja, hogy egyedül egyvalamit keressünk. Ő féltékeny Isten. Tudja, hogy bármi más, amit 

keresünk, csalódást, talán még fájdalmat is okoz. A hívő ember mindig és egyedül csak az Urat Magát 

keresse! Pál életének a végén ezt mondta: „hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a 

szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához” (Fil 3,10). 

Tudom, hogy az 1Korinthus 7-ből kiemelt szakaszok egy konkrét helyzetre vonatkoznak, de hiszem, hogy a 

bennük megfogalmazott elvek túlmutatnak a szövegkörnyezeten. Mi ezeknek a lényege? Nem azt mondják, 

hogy „ne házasodj meg!” Hanem azt, hogy „ne keress társat!” Mi rossz van abban, ha társra vágyunk? 

Önmagában véve semmi. Ahogy már említettük, ezzel az Istentől kapott vágyódással teremtettünk. Viszont, 

hívőkként olyan vezetést kaptunk, hogy egyetlen egyet keressünk szorgalmasan, folyamatosan, buzgón: 

Magát az Urat. 

Isten úgy teremtett minket, hogy ha átadjuk magunkat annak, hogy társat „keresünk”, maga ez a keresés fog 

nagy eséllyel elfordítani majd bennünket életünk elhívásától, az Úr keresésétől és megismerésétől! Nem 
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lehetünk „kétszívűek”. Vagy egyiket, vagy másik keressük. Nem tudunk egyszerre két dolgot keresni – ez 

lehetetlen. Az egyik domináns lesz, az lesz az uralkodó. Az vezet majd. Egy mozgó tárgy nem tud egyszerre 

két irányba menni. 

A mi buzgalmunk se legyen ennél kevesebb. Mert bármi, ami ennél kevesebb, nem Istentől való. 

  

Az egyedüllétről 

 

Néhányaknak az egyedüllét puszta valósága okozza a legnagyobb nehézséget, már-már kínszenvedést. Így 

kiáltunk az Úrhoz: „Te mondtad, hogy nem jó az embernek egyedül lenni! Segíts!” 

És úgy tűnik, nem hallja. 

Pedig hallja! 

Olyan közel akar hozzánk lenni, hogy megtapasztaljuk az Ő jelenlétét, és megtudjuk, hogy nem vagyunk 

egyedül. Hogyan lehetséges ez? Vigasztalást találni Őbenne imádságban és az Ő igéjében, micsoda öröm ez a 

léleknek! Ismerjük-e így az Ő jelenlétét? Semmilyen körülmény sem semmisítheti meg, és nem veheti el ezt 

a jelenlétet tőlünk. 

Értjük-e, hogy nincs nagyobb magányosság annál, mint amikor egy életre hozzá vagyunk kötve valakihez, 

aki nem Istentől való, a magányosság börtönébe zárva? Közösség nélkül azzal, akihez a legközelebb kellene 

lennünk? Ez az igazi egyedüllét. Nagyon vigyáznunk kell, hogy ez meg ne történjen; és úgy tudjuk ezt 

elkerülni, hogy ragaszkodunk az Ő akaratához, csak az Övéhez – még abbéli vágyunkkal szemben is, hogy 

tegyünk valamit az egyedüllétünk ellen. 

Arra is rá kell mutassak, hogy minden házasságban élő ember néha hihetetlenül egyedül érzi magát, olyan 

egyedül, hogy a házastársi kapcsolat sem tudja ezt elhárítani. Ha van tapasztalatunk, hogyan cseréljük fel ezt 

a magányosságot Isten jelenlétével, akkor nem fogunk ettől szenvedni, hanem nyerünk általa. Ha azonban mi 

magunk próbáljuk kielégíteni ezt a szükségletet, akkor az eredmény valószínűleg épp ellentétes lesz azzal, 

amit keresünk. 

E szükséglet kielégítésének legjobb módja egyedülállóként, ha közösségben vagyunk hasonló gondolkodású 

hívőkkel Krisztus Testében. Vállaljunk részt az Úr munkájában azokkal a hívőkkel, akikkel összejövünk. 

Később még lesz erről szó. 

 

Teljes bizonyossággal tanúsítom: Amikor azt kérjük Istentől, hogy jelentse ki Magát nekünk, úgy, mint Aki 

Mindenünk Mindenekben; amikor azt mondjuk: „Uram, azt szeretném, ha Te lennél minden, amire vágyom, 

és minden, amire szükségem van”, akkor Ő meghallgat bennünket, és válaszol imánkra. És csodálatos dolog 

történik majd – én megtapasztaltam, és sokakat ismerek, akik szintén megtapasztalták ezt. 

Amikor végül kiderül, hogy valójában Ő az, akire szükségünk van, akkor már nem az irányít többé, hogy 

társat találjunk magunknak. Megpihenhetünk. Ő elégséges. És ha úgy akarja, hogy házasságban éljünk, 
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felkészít arra, hogy adni akarjunk, nem pedig kapni. Ha pedig úgy akarja, hogy egyedülállók maradjunk, 

akkor elégedettek leszünk, hogy az Ő menyasszonya lehetünk – várván várva az Ő visszajövetelét! 

Az alábbi vers, amelyet egy drága nőtestvér küldött nekem egyedül töltött éveim egyik sötét időszakában, és 

amely kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy kijöjjek e sötétségből, sokkal szebben megfogalmazza 

ezt, mint ahogyan én tudnám: 

 

Krisztus, Aki az életünk 

 

„ÉN VAGYOK” Ki vagy Uram? 

ÉN VAGYOK – mindened, 

Mindaz, mire szükséged lészen, 

Teljességed bennem van egészen. 

 

ÉN VAGYOK – békességed, örömöd, 

Igazságosságod, s hatalmad. 

ÉN VAGYOK – győzelmed a bűn felett,  

Éjjel és nappal Megtartód neked. 

 

ÉN VAGYOK – utad, életed, 

ÉN VAGYOK – az igazság beszéde, 

S hiányod bármi legyen még,  

ÉN VAGYOK – neked: El Shaddai, Elég. 

 

ÉN VAGYOK a te belső életed, 

Örökkévaló Kenyered, 

Vérem legyen italod, testem ételed, 

ÉN VAGYOK – Mi van még szükséged? 

 (Adah Richmond - ford. B.K.) 

 

Két gyakorlati segítség 

 

„Növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására 

egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját 

adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben” (Ef 4,15-

16). 
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Húszas éveim elején az Úr sok mindent kijelentett nekem ezekből a dolgokból, és nagyon világosan szólt 

hozzám, hogy hagyjam abba az ismerkedést (tizenöt évesen kezdtem el randizni, szakértője voltam). Nagyon 

személyesen szólt ez nekem, nem is akarom ráhelyezni másra. A múltamban azonban sok hívő lánnyal volt 

helytelen kapcsolatom, volt miből megtérnem. 

Az Úr gyengéd könyörülettel szólított meg ennek kapcsán, valahogy így: „Összejönnél szándékosan valaki 

másnak a feleségével?” Egyértelmű volt a válasz. A következő kérdés már annyira nem: „Nem látod, hogy 

szinte minden alkalommal, amikor összejössz egy lánnyal, akkor valójában valaki másnak a feleségével 

kerülsz kapcsolatba? Csak még nem házasok – a te szemedben.” 

Később az Úr, mintha újabb kérdést tett volna fel: „Ha egy nap megnősülsz, akkor kikkel találod meg a 

közösséget – a nőtestvérekkel?” Hirtelen felismertem, hogy ha valaha megnősülök, akkor katasztrofális 

lenne, ha a többi nőtestvérrel fenntartanám a kapcsolatot! „Azt hiszem, nem” – válaszoltam. Majd mintha ezt 

kérdezte volna: „Akkor kikkel találod majd meg a közösséget?” Egyértelmű volt. Férfitestvérekkel 

Krisztusban. Így van ez mindannyiunkkal: férfiak férfiakkal, nők nőkkel. 

Valóban megtapasztaltam, hogy a férfitestvérekkel való közösségem sokkal mélyebb és tisztább volt, mint 

korábban a nőtestvérekkel. Nem mintha nem ismertem volna szent életű lányokat, csak a férfiak között 

legalább nem vonta el a figyelmemet semmi, ami „nem oda való”! Milyen jó volt a saját nememből valókkal 

közösségben lenni, és milyen sokat növekedtem általuk! Felkészített a testvéreimmel való közösségre 

Krisztusban, és ezek a kapcsolatok több mint húsz év múltán, ma is élnek. 

Az Úr szólt, hogy mindenekfelett a Vele való kapcsolatomat ápoljam, hogy megismerjem Őt, Aki mindenem 

mindenekben, hogy ha valaha megnősülök, jobban fel legyek készülve arra, hogy letegyem az életemet a 

feleségemért (nem mintha nagyon sikeres lennék e téren). 

Ó, micsoda gondoktól szabadultam meg! Micsoda szabadság! Hogy növekedtem az Ő megismerésében! Nem 

adnám semmiért azt a három ismerkedésmentes évet! Tényleg úgy gondolom, hogy életem legszebb évei 

voltak. 

 

Felkészülés a házasságra: a gyülekezet 

 

Láttuk, hogy egyetlen módja van annak, hogy Isten terve megvalósuljon egy házasságban, és ez a kereszt 

mélyreható munkája a férj és a feleség életben. 

Hogyan készülhetünk fel erre? Isten csodálatos lehetőséget adott: Isten családját, a gyülekezetet – azokat a 

testvéreket, akikkel összejövünk. 

A testvérek azok, akik sok lehetőséget adnak nekünk arra, hogy „meghaljunk a magunk számára”, és 

„letegyük az életünket” értük. Csak annyit kell tennünk, hogy körbenézünk, és megkérdezzük az Urat: 

„Hogyan tehetem le az életemet a testvéreimért?” Ezernyi módra nyithatja fel a szemünk. 

Talán egy idősebb testvért elvinni minden alkalommal az igehirdetésre, vagy hetente kiporszívózni a lakását. 

Talán minden alkalommal hamarabb érkezni, hogy kipakoljuk a székeket, és végig maradni, hogy el tudjuk 
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rakni őket. Talán észrevenni egy testvéren, hogy sokat dolgozik, fáradt, és felajánlani, hogy segítünk 

megcsinálni valamit a ház körül, hogy együtt lehessen a családjával. Sok minden lehet. Ha nem vesszük 

észre, kérdezzük meg! 

Kérdezzünk meg egy testvért, egy családot vagy egy gyülekezeti vént, mit tehetnénk, hogy segítsünk nekik – 

majd segítsünk felszedni az állukat a padlóról! 

A lényeg, hogy vegyük az időnket, és áldozzuk oda valakiért; vegyük az erőnket, és használjuk valaki más 

javára, nem a sajátunkra. Tanuljuk meg Krisztust szolgálni teljes szívvel ott, ahol vagyunk, most, azonnal. 

Nagy lesz a jutalmunk még ebben az életben. 

Nem azonnal tanuljuk meg a kereszt útját. Időbe telik. Nincs azonban alkalmasabb idő megtanulni, hogyan 

haljunk meg a magunk számára, mint az azonnal! Minél hamarabb meghalunk a magunk számára, annál 

hamarabb nyerjük meg Krisztust! Fel kell készülnünk arra a napra, hogy ha házasságra lépünk, a kereszt már 

a barátunk legyen, és jól ismerjük. 

Ez a kulcsa: Ha szívünket egészen és teljesen arra adjuk, hogy keressük az Urat, és Őt szolgáljuk, akkor, 

ha az Ő akarata, hogy házasságban éljünk, Ő a Maga dicső idejében, az Ő dicső módján egymáshoz vezet 

bennünket azzal, akit Ő választott; nem hagyja, hogy elszalasszuk azt a valakit, vagy ő szalasszon el minket! 

Milyen csodálatos lesz tudni, míg tartanak földi napjaink, hogy ez nem a mi cselekedetünk volt, hanem az 

Övé. És Övé lesz minden dicsőség! 

Ha pedig az az Ő akarata, hogy „maradjunk úgy, ahogy vagyunk”, akkor Ő teljesen megelégít bennünket. És 

így is Övé lesz minden dicsőség. 

  

A tisztaságról 

 

Már idéztem a Galata 5,24-et: 

 

„Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.” 

 

Isten vágya, hogy tiszta, szent nép legyünk, ne szennyezzen be a test és annak szenvedélyei. Azt is idéztem, 

hogy „az ifjúkori kívánságokat kerüld”. Bár találna a maga számára Isten ebben a korban is olyan fiatalokat, 

akik nem szennyezték be magukat, akik megőrizték életüket tisztán és szentül, elsősorban az Ő számára, 

majd pedig az Általa választott házastársuk számára! Ennek egyértelműen akkor kell elkezdődnie, amikor 

még egyedülállóak vagyunk. 

A testnek engedni ezen a területen azt jelenti, hogy feláldozzuk, talán még el is pusztíthatjuk a dicsőséges 

EGYSÉGET, amit Isten a házasságban adott az Ő szentjeinek. Az Úr őrizzen bennünket! 

Meg vagyok győződve arról, hogy még ezekben a gonosz időkben is lehet az Úrnak olyan népe, amely 

hűséges az Ő eredeti céljához. A legfontosabb az, hogy teljes mértékben kerüljük, és meneküljünk minden 

helyzettől, amelyben a legkisebb tisztátalanságot látjuk. 
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És ha múltamban „tisztátalanná” lettem? 

 

Ez nagy kérdésem volt, amikor az Úr elkezdett szólni hozzám. Nagyon elszomorodtam, és úgy éreztem, elítél 

a múltam. De akkor az Úr a 2Kor 11,2-t hozta elém: 

 

„eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé” 

 

Hála az Úrnak! Kinek is mondja ezt Pál? Ki lehetett erkölcstelenebb a templomi paráznaságot űző 

korinthusiaknál? Senki! Milyen tökéletes és csodálatos azonban az Úr Jézus munkája a kereszten, ahol 

megfizetett minden bűnért az Ő drága vérével, hogy mi megtisztuljunk, bocsánatot nyerjünk, és újjá legyünk! 

Az ide vezető út ismerős. 1Ján 1,9: 

 

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” 

 

Majd ragaszkodjunk ehhez a megtisztuláshoz, Krisztushoz, Aki a mi igazságunk a Róma 12,2 alapján: 

 

„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával…” 

 

Amikor az Úr mindezt megmutatta nekem, úgy éreztem, most lesz az, amikor helyre fogja tudja állítani 

bennem a szüzeknek, a tiszta életűeknek legalább a gondolkodását az Ő keresztjének munkája által. Bár 

cselekedne így a te életedben is, ha neked is szükséged van egy új kezdetre Őbenne! 

Bár sokakat állítana helyre ez az igazság! 

Ettől kezdve pedig, bár menekülnénk minden olyan helyzetből, amely arra csábíthat bennünket, hogy újra 

elkövessük múltbéli bűneinket! 

 

X. Isten szándéka 

 

„Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta 

az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert 

férfiemberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté” 

(1Móz 2,22-24). 

 

„És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy 

menyasszony, aki férje számára van felékesítve” (Jel 21,2). 
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A Biblia házassággal kezdődik, és azzal is fejeződik be. Mély igazság rejlik ebben. 

Mi hajlamosak vagyunk énközpontúan, emberközpontúan gondolkodni, azt hisszük, hogy Isten minden 

gondolata és szándéka ránk összpontosul. Sajnos, ezt így látja a mai keresztyénség nagy része, amely napról 

napra, egyre inkább az emberre és annak szükségleteire koncentrál. Igen, a mi szerető Atyánk leírhatatlan 

módon törődik velünk, mi pedig imádjuk és magasztaljuk Őt ezért. Nem mi vagyunk azonban a tervének 

középpontja. 

Az Ő szeretett Fia, az Úr Jézus Krisztus a középpontja mindannak, amit Isten tervezett, és mindannak, amit Ő 

tesz. Isten örök célja (vagyis az Ő terve az örökkévaló múlttól fogva), hogy Fia legyen az első minden 

tekintetben, „hogy mindenben Ő járjon elöl”, hogy „Benne egybefoglaljon mindeneket”. Vagyis, hogy Ő 

felmagasztaltasson, imádják és dicsőítsék örökkön-örökké. Minden más csak „részhalmaz”, ennek a hatalmas 

és dicsőséges célnak a része. 

Halljuk azt a szót, hogy „Atya”, és azt hisszük, Isten tőlünk vette kölcsön ezt a kifejezést, hogy megértsük 

Őt. Halljuk, hogy Jézus azt mondja, Ő az igazi szőlőtő, és azt gondoljuk, az Úr látott egy szőlőt, és ezt 

gondolta magában: „Ez alkalmas arra, hogy felhasználjam illusztrációként.” 

Látjuk a házasságot, és azt gondoljuk: „Isten úgy határozott, felhasználja ezt, hogy megmutasson nekünk 

valamit.” 

Valójában, éppen az ellenkezője igaz. Mielőtt valaha is létezett földi apa, Isten volt az Atyja az Ő szeretett 

Fiának. Kölcsönadta nekünk az Ő titulusát, hogy példát vehessünk az örökkévaló első Atyáról. Mielőtt szőlő 

teremtetett, az Úr Jézus volt az örök élet szőlőtője, Akiből minden élet áradt. 

Mielőtt pedig férfi és nő lett volna a kertben, Isten gondolataiban már létezett a Menyasszony az Ő Fia 

számára! Kölcsönadta nekünk egy rövid időre ezt a valamit, amit házasságnak nevezünk, míg eljön az, 

aminek a házasság csak halvány előképe. 

Jegyezzük meg azonban: volt egy ár, amelyet Krisztusnak meg kellett fizetnie a Menyasszonyáért – halálát a 

kereszten és az Ő drága vérének kiontását –, hogy az oldalából Isten formálhasson valakit, aki természetében, 

jellemében, életében Őhozzá hasonló. 

 

A Menyasszonynak azonban fel kell készítenie magát a menyegző előtt. Hogyan? Csak úgy, hogy 

ugyanazon az úton jár, amelyen Ő – a kereszt útján. A felkészülése egyedül a saját halála által lehetséges, 

úgy, hogy meghal mindannak, ami az énből való, hogy újként támadjon fel egy olyan életre, melyet nem 

érinthet a halál, hogy szemtől szembe láthassa Őt – hogy végül olyan legyen, mint Ő. 

Ha a férfival és nővel kapcsolatos isteni célnak csak a ránk vonatkozó részével törődünk, akkor gyakorlatilag 

elbuktunk – nem értük el azt, amire Isten vágyott, és amit eltervezett.  

Azzal ugyanis, hogy a férfinak adta a nőt és a nőnek a férfit, megfelelő közeget teremtett ahhoz, hogy a 

Menyasszony felkészülhessen az Ő Fia számára. 

Ha egy nap házasságra lépünk, Isten olyan terepet biztosít számunkra, ahol Krisztus önzetlen ÉLETE 

kiformálódhat bennünk, hogy Menyasszonya elkészülhessen. 
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Nincs ez másként akkor sem, ha egyedülállók maradunk. Még jobban megragadhatjuk a megmaradt időt, 

hogy tanuljuk a kereszt útját, és ugyanakkor elkészülhessünk, mint az Ő menyasszonya. 

Ez kell, hogy az igazi, legfontosabb vágyunk legyen. E vágyódás nélkül kibillenünk, elveszítjük az 

egyensúlyt az életünkben (lásd 2Tim 4,8).  

Bár teremtene az Úr ilyen szívet mindannyiunkban! 

 

 

„A Szellem és a menyasszony így szól: Jöjj! 

Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj!” 

„Ámen. Jöjj, Uram Jézus!” 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


