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Bálintbokor, Mandabokor 
Igehirdetés címe: Udvarlás – jegyesség – 

házasság vagy összeköltözés – együttélés – 

(esetleg) házasság 
 

 
 
 
 
(1. dia) „18Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az em-
bernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtár-
sat. 19Formált tehát az ÚRisten a földből mindenféle mezei 
állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, 
hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a ne-
ve, aminek az ember elnevezi. 20Így adott az ember nevet 
minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállat-
nak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. 
21Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az 
elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a 
helyére. 22Az emberből kivett oldalbordát az ÚRisten asz-
szonnyá formálta, és odavezette az emberhez.23Akkor ezt 
mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, tes-
temből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfi-
emberből vétetett. 24Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, 
ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté. 25Még 
mindketten meztelenek voltak: az ember és a felesége is, de 
nem szégyellték magukat.” I Móz 2,18-24 

Szeretett Gyülekezet! 
 

Mai istentiszteletünk témája (2. dia) „összeköltözés – együtt-

élés – (esetleg) házasság vagy udvarlás – jegyesség – házas-

ság”.  

Elöljáróban hadd mondjam el, hogy olyan dolgokról fo-

gok beszélni ma nektek ezen az istentiszteleten, amely szöge-

sen ellentettje korunk felfogásának. Legtöbb esetben szemben 

áll a mai felvilágosult ember álláspontjával, nézetével. Többen 

lehet, hogy úgy fogjátok hallgatni a mai igehirdetést, hogy azt 

mondjátok magatokban, „ez már elavult”, „túl konzervatív”, 

„túl kellene már ezen lépni, mert ma más a trendi”. Talán sok 

minden meg fogalmazódni bennetek, de engedjétek, hogy Isten 

teremtett rendje szólalhasson meg, adjon világos útmutatást 

egy olyan témában, amelyet sajnos a Sátán teljesen szétvert a 

bűnbeesés után, de különösen a szexuális forradom óta. Sze-

retnék nektek ebben a témában ma is kendőzetlenül, őszintén 

beszélni tabuk nélkül, de az intimitás határain belül. Szeretném 
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elmondani nektek különböző formában, hogy a párválasztás, a 

házasság, a szexualitás Isten egyik legcsodálatosabb ajándéka, 

amit korunkra a Sátán teljesen szétvert. 

Szeretnék bocsánatot kérni már az elején különösen az 

idősebb nemzedéktől, akik ezekre a témákra sokkal szemérme-

sebben tekintenek. Ami nekik csak és kifejezetten a hálószoba 

falain belülre tartoznak, arról a világban a legnagyobb termé-

szetességgel beszélnek. Így én is – hangsúlyozom – az intimi-

tás és a jó ízlés határain belül maradva szeretnék nektek erről a 

drága kincsről, ajándékról beszélni. Akik még előtte vannak 

azért, hogy felhívjam a figyelmüket arra, ne legyen számukra 

ez a kérdés „olcsó”, akik már benne vannak visszafordíthatat-

lanul, nekik arról beszéljek, hogy Istennek van hatalma elron-

tott kezdést is újjá tenni, akik pedig már minden mögött van-

nak, de nem az Ige szerint tették, azoknak pedig hirdethessem 

a teljes bocsánatot Krisztusban, mert mindenre van bocsánat! 

Azt is el kell mondanom, hogy a hallottakat csak úgy 

tudjuk teljes szívvel elfogadni, ha hiszünk Isten drága Igéjé-

nek, el hisszük, hogy Isten a legjobbat szeretné nekünk, és az a 

drága kincs, amit minden ember számára – férfiak és nők szá-

mára – szeretne adni, azt Ő szívesen, jó kedvel, örömmel adja 

és szeretné megáldani mindannyiunk számára a házasságban. 

Hosszú bevezető után engedjétek meg, hogy arról be-

széljek, ami a teremtettségi rend, amiről Isten Igéje beszél eb-

ben a témában. Amit először is látnunk kell az Ige alapján és le 

kell szögeznünk, hogy a házasság az nem egy emberi talál-

mány, hanem Isten elgondolása volt és Ő hozta létre. Amikor 

elhangzik az a mondat, hogy (3. dia) „Nem jó az embernek 

egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” I Móz 2,18, 

akkor ebben az „alkotok”-ban benne van Isten terve, akarata és 

munkájának gyümölcse, hiszen Ő rendelte el, Ő alkotta meg és 

az Ő munkájának eredménye a házasság. 

Isten, amikor elrendelte a házasságot, akkor mutatott 

egy horizontális és egy vertikális irányt is. Kezdjük a (4. dia) 

horizontális iránnyal. Isten – az Ige alapján elmondhatjuk –, 

hogy 3 okból alkotta meg a házasságot. Ez a három ok nem 
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fontossági sorrendben van felsorolva, hanem úgy, ahogy az 

Igében található. Nem alá-fölé rendelésről, hanem egymás 

mellé rendelésről kell beszélnünk. (5. dia) Először is Isten 

megparancsolja a férfinak és a nőnek, hogy „ezt mondta ne-

kik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a föl-

det” I Móz 1,28. Tehát a horizontális irány egyik eleme, amit 

először említ, hogy Isten a házasságot gyermeknemzésre, 

gyermek(ek) felnevelésére adta, hogy őket a család szeretettel-

jes légkörében nevelje. A második, amiről már a 2. fejezet be-

szél (5/a dia), hogy „18Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem 

jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtár-

sat.” I Móz 2,18. Istennek az volt a szándéka a házassággal, 

hogy a házasfelek egymással közösségben éljenek, segítséget 

és támogatást nyújtsanak egymásnak jólétben és megpróbálta-

tásokban egyaránt. Harmadikként pedig arra rendelte Isten a 

házasságot (5/b dia) „ezért lesznek egy testté.” I Móz 2,24, 

hogy benne megéljék a kölcsönös, önzetlen szeretetszövetsé-

get, amelynek természetesen kifejeződését a szexuális egyesü-

lésben találhatja meg.  

A horizontális (emberi) irány mellett a sokkal mélyebb 

irányát is, (6. dia) a vertikális irányt is meg kell említeni. 

Amikor Isten eltervezte a házasságot, akkor annak a szimbó-

lumára is rámutatott, hogy a házassággal ki szeretné fejezni az 

Isten és az ember, valamint Isten és az Ő egyházának kapcso-

latát. A Vele való kapcsolat Krisztusban teljesedett ki, ezért 

használja a házasság képét, hogy Krisztus a vőlegény, az egy-

ház a menyasszony. Ez a mély, bensőséges házassági kapcso-

lat, frigy jött létre Krisztusban. Ezért a Krisztussal való kap-

csolat a házasság a szimbóluma. Néhány Igét hoztam, hogy 

ennek a mély, bensőséges kapcsolatnak a kiábrázolását bemu-

tassam nektek az Igén keresztül. A Jelenések könyvében van 

erre utalás (7. dia): 

„És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alá-

száll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasz-

szony, aki férje számára van felékesítve.” Jel 21,2 
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„A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, 

az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, ve-

gye az élet vizét ingyen!” Jel 22,17 

„7Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a 

Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, 8és megada-

tott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba: ez a 

gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti.” Jel 19,7-8 

„9És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, 

telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: Jöjj, meg-

mutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.” Jel 

21,9 

 Most már láthatjuk, hogy Isten milyen céllal tervezte, 

alkotta meg a házasságot. A házasság egy szeretetteljes kap-

csolat egy férfi és egy nő között. Csak nagyon röviden, mert 

nem ez a témánk, de ha már meg kell említve, akkor két mon-

datban hadd utaljak arra, hogy a Krisztusban hívő keresztyén 

ember ezért nem tudja elfogadni és nem tud azonosulni a 

homoszexualitással és a leszbikussággal, mert amikor két férfi 

vagy két nő él együtt, akár megházasodik – ahol a törvények 

ezt lehetővé teszik, akár szexuális életet élnek, akkor azt kell 

hogy mondjuk, Isten terve, akarata nem valósulhat meg ezek-

ben a kapcsolatokban, hiszen a „menyasszony és a vőlegény” 

képe torzul. Isten egy férfi és egy nő számára teremtette meg a 

házasságot, mely kapcsolat lenyomata az ember Krisztussal 

való kapcsolatának. Erről majd egy másik igehirdetésben rész-

letesebben beszélek, addig is legyen ez egy iránymutatás a mai 

kivetkőzött világunkban. 

 A házasság tervénél és megalkotásánál maradva arról is 

beszélni kell, hogy Isten, amikor megteremtette Ádámot és 

Évát, az első emberpárt, akkor a házasság megalkotásánál el-

hangzik szintén egy nagyon fontos mondat (8. dia): „24Ezért 

hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és 

ezért lesznek egy testté.” I Móz 2,24. Isten itt már előremutat 

a házasságot illetően, hiszen Ádámnak és Évának nem volt 

olyan földi értelemben apja és anyja, nem kötöttek anya-

könyvvezető előtt házasságot, nem volt tanújuk, nem volt há-
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zassági anyakönyvi kivonatuk. De Isten már akkor lefektette a 

házasság alappilléreit. Egy úgynevezett sorrendet állított fel, 

egy követendő utasítást adott nem az első emberpárnak – hi-

szen nem volt se anyjuk, se apjuk, nem voltak azok a törvé-

nyes keretek, melyek napjainkban –, hanem mindazoknak, 

akik házasságban szeretnének élni Isten rendje és terve szerint. 

(9. dia) Ez a sorrend pedig úgy szól: 

- hagyja el a férfi apját és anyját  

- ragaszkodjon feleségéhez 

- legyenek egy testté 

Isten Igéje nem beszél más sorrendről. Nem fordítja meg, nem 

told be, nem vesz ki, hanem erről beszél az Isten, amikor elter-

vezte és megalkotta a házasságot, két ember életközösségét. Ez 

az eredeti és igazi terve és akarata a házasságot illetően! Aki 

mást mond, az Isten Igéjével ellenkezik, és annak mond ellene! 

 Arról is kell beszélnünk, hogy a bűnesettel nem csak az 

emberi állapot romlott meg, hanem ez kihatással lett minden 

emberi kapcsolatra is, így a férfi és nő közötti kapcsolatra is. A 

bűneset tönkretette az emberi kapcsolatokat, de tönkre tette a 

házasságot is. Az ember annyira megromlott, hogy ezt a rom-

lott természetét viszi bele a házasságba is. A házasságot is két 

bűnös ember alkotja, egy bűnös férfi és egy bűnös nő alkotja. 

Mivel a bűneset miatt tökéletlen lett az ember, ezért a házasság 

is tökéletlen lett. A „-tlan;-tlen” fosztóképző a nyelvtanban, 

ami annyit jelent, hogy a házasság meg lett fosztva a teremtés-

beli tökéletes embertől, a tökéletes férfitől és tökéletes nőtől. 

Ezt ékesen bizonyítja, hogy a bűneset után hogyan romlik meg 

Ádám és Éva kapcsolata, aztán hogyan romlik meg gyermeke-

ik – Káin és Ábel – kapcsolata, illetve milyen terhelt viszonya 

lesz az embernek a másik emberrel. Milyenné válik a házasság 

és hogy tette tönkre a Sátán nem csak az ember életét, hanem 

mindazt, amit Isten olyan csodálatosan megteremtett. Hangsú-

lyoznunk kell, hogy nem a házasságot tette tönkre, hanem a 

megromlott természetű ember terheli meg a házasságot. Ha 

megfigyelhetjük, hogy a bűneset után mennyire megváltozik a 

házasság és valami olyan kerül bele a házasságba, amely Isten 
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eredeti tervétől teljesen eltér. A 4. fejezetben – Káin és Ábel – 

tragikus története után olvashatjuk a következőket (10. dia): 

„16Ezután elment Kain az ÚR színe elől, és letelepedett Nód 

földjén, Édentől keletre. 17És Kain a feleségével hált, aki 

teherbe esett, és megszülte Énókot. Majd várost épített 

Kain, és a fiáról Énóknak nevezte el. 18Énóknak született 

Írád, Írád nemzette Mehújáélt, Mehújáél nemzette 

Metúsáélt, és Metúsáél nemzette Lámeket. 19Lámek két 

asszonyt vett feleségül: az egyiknek Ádá volt a neve, a má-

siknak Cillá.” I Móz 4,16-19. Ebben a felsorolásban olvasha-

tunk arról – ha a családfát áttekintjük – hogy megbomlik az 

isteni terv és rend. A megnézzük figyelmesen, akkor (11. dia) 

Káin és felesége nemzette Énókot. (11/a dia) Énok és felesége 

nemzette Írádot. (11/b dia) Írád és felesége nemzette 

Mihújáélt. (11/c dia) Mihújáél és felesége nemzette Matúsáélt. 

(11/d dia) Matúsáél és felesége nemzette Lámeket. (11/e dia) 

Lámeknek pedig már két felesége volt: Ádá és Cilla. Azaz 

megbomlik az isteni rend! Már két felesége lesz Lámeknek, 

holott Isten azt mondta, hogy az Ő terve egy feleség. Itt már 

láthatjuk, hogy a felvázolt sorrendiségbe ék került (12. dia). A 

háromból az egyik már sérült. Ha megnézzük az ószövetség-

ben a különböző történeteket, akkor láthatjuk, hogy amikor 

több asszony kerül a képbe és nem egy, akkor ott mindig prob-

léma lép fel. Hol irigység, hol féltékenység, hol viszály. Ami-

kor a férfi nem tudja az isteni rendet, akkor mindig bonyoda-

lom lesz a vége. Így lett – Jákób történetét olvasva (I Móz 29-

30) – (13. dia) többszörös bonyodalom történik, hiszen 

Jákóbot becsapta Lábán, más asszonyt adott neki, mint akit 

kinézett magának, majd két felesége, három felesége, négy 

felesége lett Jákóbnak is hihetetlen irigység, féltékenység ala-

kult ki az asszonyok között. Mi jellemezte ezeket a házasságo-

kat? Néhány ilyen elejtett mondat: „Ráhelt jobban szerette, 

mint Leát” I Móz 29,30; „Amikor Ráhel látta, hogy ő nem 

szülhet Jákóbnak, féltékeny lett Ráhel a nővérére” I Móz 

30,1 
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„Jákób megharagudott Ráhelre, és így szólt: Talán Isten 

vagyok én, aki megtagadja tőled az anyaméh gyümöl-

csét? 3Ő pedig ezt felelte: Itt van Bilha, a szolgálóleányom, 

menj be hozzá” I Móz 30,2. Ez húzódik meg a háttérben a férj 

és a feleségek, feleség és feleség között. 

Aztán ebben a történetben – természetesen más kulturá-

lis közegben történt – látható, amikor nem lép ki az asszony az 

apja árnyékából, akkor ilyen problémák lesznek. Érdemes el-

olvasni otthon ezt a történetet, mert rámutat arra, hogy a sor-

rendiségben (14. dia), ha a „hagyja el” nem történik meg, ak-

kor ilyen galibát okozhat egy házasságban apa vagy anya. 

Jákóbnál láthatjuk, hogy már mind a kettő probléma komoly 

fejtörést okoz és sok nyomorúságot él át aztán a későbbiekben 

– gondolva többek között József történetére – gyermekeivel és 

feleségeivel kapcsolatban is. Mert ahol megbomlik az isteni 

terv és rend, ott sok fájdalmat élnek a házasságban. 

 A harmadik példa is rámutat arra, hogy amikor nincse-

nek a helyén a dolgok, akkor milyen feszültségek lehetnek egy 

házasságban. Azzal az Ábrahámmal történik ez meg, aki a hit-

nek, az Istennel való kapcsolatnak a mintapéldája. Mégis a há-

zasság, a szexualitás területén elbukik és ez a bukás megvál-

toztatja még a világtörténelmet is. Ez a történet arra mutat rá, 

hogy mennyire fontos Istennek az az útmutatása „lesznek egy 

testté”. Azt olvashatjuk Ábrahám történetében (15. dia): 

„1Száraj, Abrám felesége nem szült Abrámnak gyermeket. 

De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálóleánya, akinek 

Hágár volt a neve. 2Száraj ezt mondta Abrámnak: Íme, az 

ÚR bezárta méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be a 

szolgálóleányomhoz: talán az ő révén lesz fiam! És hallga-

tott Abrám Száraj szavára. 3Akkor Száraj, Abrám felesége 

fogta szolgálóleányát, az egyiptomi Hágárt, és férjéhez, 

Abrámhoz adta feleségül. […] 4Abrám bement Hágárhoz, 

az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjé-

nek nem volt többé becsülete előtte. 5Ezért Száraj ezt 
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mondta Abrámnak: Miattad ért engem sérelem! Magam 

adtam öledbe a szolgálóleányomat, de látja, hogy teherbe 

esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az 

ÚR! 6Abrám így felelt Szárajnak: Hiszen a te szolgálóleá-

nyod, a te kezedben van: csinálj vele, amit jónak látsz! Et-

től fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott 

tőle.” I Móz 16,1-6. Ebben a történetben jól látható, milyen 

hatással lesz egy ember – és környezete életére a „lesznek ket-

ten egy testté”. Az isteni rend, hogy egy feleséggel legyen va-

laki egy testté. Ábrahámnál egy másik nővel is lesznek ketten 

egy testté. (16. dia) Nem az, akivel összekötötte az életét, nem 

az, akivel együtt kapták az Úrtól az ígéretet („az lesz az örö-

kösöd, aki tőled fog származni. […]Tekints föl az égre, és 

számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Ennyi 

utódod lesz!” I Móz 15,4-5), hanem egy másik nő, akivel pró-

bálták megoldani az utódlás kérdését. Nem is lett rajta áldás! 

Ilyen az, amikor az isteni sorrend megbomlik és nincs a helyén 

az ember. 

Befejezésül engedjetek meg néhány gondolatot, hogy aktuali-

záljam ezeket a történeteket és rámutassak arra, hogy ma sin-

csen ez másképpen, ugyan olyan megromlott az emberi termé-

szet, ugyan olyan fájdalmakat élnek át emberek a kapcsolata-

ikban, házasságaikban egyaránt, ha Istent kihagyják az életük-

ből és a döntéseikből. 

Mai témánk az, hogy (17. dia) „összeköltözés – együtt-

élés – (esetleg) házasság vagy udvarlás – jegyesség – házas-

ság”. Talán az európai, a magyar kultúra más, mint a zsidó, az 

arab, vagy a keleti kultúra. Másképpen szocializálódnak embe-

rek egy olyan kultúrkörben és másképpen nálunk, Európában. 

De kultúrköröktől teljesen függetlenül el kell, hogy mondjuk, a 

mai napig érvényben van Istennek a teremtésben adott rendje 

és érvényben van Jézusnak a törvénymagyarázata. (18. dia) A 

teremtési rend a sorrendiség, Jézus „Ne paráználkodj!” magya-

rázata pedig „28Én pedig azt mondom nektek: aki kívánság-

gal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele 

szívében.” Mt 5,28. Ma sincsen másképpen, legfeljebb a kul-
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túra más. Ugyan úgy megbomlott Isten rendje és terve a 20.-

21. században is, a mai fiatalok életében. Azzal van a baj, hogy 

nem veszik komolyan Isten Igéjét és nem hiszik el, hogy Isten 

jót akar az embernek! Ez a sorrendiség ma is érvényben van, 

ehelyett mit csinálnak a fiatalok – legalábbis az elsöprő több-

ség? (19. dia) Néhány hét, esetleg hónap után összeköltöznek, 

együtt élnek, lesznek ketten egy testté, aztán ha nem jó, nem 

jön be, akkor odébb állnak, aztán jön a következő. Meg va-

gyok győződve arról, hogy ma is „többnejűség van” csak nem 

párhuzamosan, hanem időben eltolva. Mi az emberi sorrend? 

(20. dia)  

- lesznek ketten egy testté 

- elhagyja apját és anyját  

- (esetleg) ragaszkodik feleségéhez 

És ezt lazán megcsinálják egy nővel/férfival, két nő-

vel/férfival, három nővel/férfival. Aztán ki tudja, hogy hánynál 

állnak meg. Jó ez így? Ha valaki a szívére teszi a kezét, és 

őszinte magához, akkor nyilván belül érzi, hogy nem jó és nem 

helyes. Sokan azt mondják, hogy a „puding próbája az evés”, 

meg olyanokat is mondanak, amit egy közmondásunk is mond, 

hogy „lakva ismeri meg az ember a másikat”. Ehhez képest a 

válások aránya mégis közel 70 % Magyarországon. Akkor le-

het, hogy ez a két hivatkozás nem állja meg a helyét! Lehet, 

hogy meg kellene nézni, hogy mint mond Isten Igéje és nem a 

világ és nem a korszellem után kellene menni, hanem végre fel 

kellene ismerni, hogy az az irány nem jó, amit a világban lá-

tunk! Mit mond Isten? (20/a dia) 

- hagyja el a férfi apját és anyját  

- ragaszkodjon feleségéhez 

- legyenek egy testté 

Igenis meg van a helye a házasságra való készülésnek! Az ud-

varlásnak, az egymás megismerésének (nem testileg – arra lesz 

idő bőven), hogyan gondolkodik a másik erről, vagy arról a 

témáról. Hogyan gondolkodik a nevelésről, a családról, hány 

gyermeket szeretne, milyen a munkához való hozzáállása? Be-

szélgetni Isten dolgairól, a hitről, szolgálatról, gyülekezetről 
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stb. Az udvarlási időszak egy gyönyörű része a házasságra va-

ló készülésnek. Aztán, ha jobban megismerték egymást, egy-

más gondolatait, életét, akkor eggyel feljebb lépve mélyíthetik 

a kapcsolatukat és az elköteleződés irányába lépve megtörtén-

het a jegyesség. Ez még nem házasság, bármikor felbontható, 

bármikor ki lehet lépni belőle, de mégis egy mélyebb elkötele-

ződés, amikor már komolyabb felelősséget is vállal az ember a 

másik iránt és a jegyességgel a szándékait is jobban kifejezi. A 

Krisztusban hívő ember nem váltogatja a házasság előtt a part-

nereit, fűvel-fával flörtöl, csapong ide-oda egyik férfiról a má-

sikra, vagy egyik nőről a másikra, hanem minden szándéka 

komoly. Az ismerkedési fázisban is azzal a szándékkal teszi, 

hogy ki az számára, akivel leélheti majd egyszer az életét, aki-

vel együtt lehet az Úr jelenlétében, akinek örömöt okozhat 

majd, akivel teljes életet élhet. Amikor megismerkedésük ko-

molyabbra fordul, akkor a jegyben járás egy nagyon szép idő-

szak. Akkor már jelzik mások felé, hogy elkötelezettek valaki 

iránt, hogy „foglaltak” és együtt készülhetnek a házasság cso-

dálatos ajándékának megélésére. A jegyességről, jegyben já-

rásról olvashatunk az Igében (21. dia) „36Ha pedig valaki azt 

gondolja, hogy tisztességtelenül bánik jegyesével, és már 

nem tudja magát fékezni, és így érzi szükségesnek, tegye 

meg, amit akar, nem vétkezik: vegye feleségül.” I Kor 7,36, 

s egyértelműen arról beszél Pál, ha ebben az időszakban nem 

tudja magát megtartóztatni, akkor inkább vegye feleségül.  

 A házasságban teljesedhetnek ki, s lehetnek ketten egy 

testté. Azaz élhetnek teljes szexuális életet, lehetnek együtt. 

Ezekben olyan csodálatosan ad útmutatást az Ige. A szexuális 

életre, a házasságra. Azt mondja Pál (22. dia): „2A parázna-

ság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és 

minden asszonynak saját férje. 3A férj teljesítse kötelessé-

gét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. 4A 

feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; ugyanúgy 

a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. 5Ne fosz-

szátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös meg-

egyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádko-
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zásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísért-

sen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok maga-

tokon uralkodni.” I Kor 7,2-5. 

 A Krisztusban hívő ember komolyan veszi Isten szavát, 

útmutatását, tervét és rendjét. Láthatjuk azt, hogy a Sátán 

mennyire tönkre tette ezt az isteni rendet, hogyan forgatta ki jó 

erkölcsükből és mennyire feje tetejére állt a világ, az emberi 

kapcsolatok, az udvarlás, a házasság, a szexuális élet. Olyan 

káosz lett, különösen a szexuális forradalom óta, amikor min-

den a TV képernyőjén, az interneten, a szemünk és gyermeke-

ink szemei előtt játszódik le. Amikor a hűség már nem érték, 

amikor már nincsen szégyenérzet, amikor már teljesen termé-

szetes az összeköltözés, az együttélés. Isten rendjébe ez nem 

tartozik. Ezért mondj az Ige (23. dia): „20Jaj azoknak, akik 

azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, 

akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötét-

ségnek mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, 

az édesről pedig azt, hogy keserű!” Ézs 5,20.  

Legyen mindannyiunk számára iránymutató Isten drága terve, 

akarata és higgyük el, Isten a javunkat akarja. Azt is jó tudni, 

ha valaki eddig nem így élt, nem így gondolta, van bocsánat, 

van újrakezdés, van lehetőség Krisztusban arra, hogy bocsána-

tot kapjon és újat tudjon kezdeni Vele és társával. 

 (24. dia) Ezzel a képpel kezdtünk, mi megy ma a világ-

ban, de Krisztusban átértékelődnek a dolgok és a sorrendiség 

egyedül Krisztusban kerülhet a helyére. Krisztusban helyére 

kerülnek a dolgok! (25. dia) 

 

        Ámen! 


