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Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanítása
Az idézett Igék Károli Gáspár megújított bibliafordításában szerepelnek.

BEVEZETİ
(1996. 06. 30-adikai tanítás eleje)
Isten nem eleve elrendelte, hogy Éva lesz a feleséged Ádám, hanem az asszonyt elébe
vitte Ádámnak, és Ádámnak kellett választania, döntenie. Ádám mondta, hogy igen, ez lesz a
nekem való. Ma a földön van 6 milliárd ember, hogy ne tévedjek, nagyon sok milliárd és vagy
te. Te viszont egy párt keresel. És azt mondod magadban, Isten nekem biztosan elrendelte,
hogy ki legyen a párom. Igaz-e ez az állítás? Ez egy megtévesztés! A legnagyobb
megtévesztés, mert az ördög hozhatja azt a kétséget, hogy te ezt még nem találtad meg. Ez
nem így van! Te választod meg a párodat! Isten (közvetve) megteremtette mindezt a 6 milliárd
embert. Te itt élsz a földön, s vannak ismeretségi kapcsolataid, s ezek közül, akiket ismersz,
egyszer csak a szíveden lesz valaki. Vége. İ lesz az én párom! De nem Isten rendelte el. Ha
Isten eleve elrendelné, akkor számon kérhetı lenne Tıle a válás. Ugyanúgy, ahogy Isten nem
méri ránk kötelezıen az üdvösséget, az üdvözülésünket, hanem azt mondja, itt az egyszülött
Fiam, a Jézus Krisztus, az áldozati Bárány, Benne van az üdvösség. És ha megkeresztelkedsz
Benne [megkeresztelkedsz Jézus Krisztus nevére - Csel. 2.38], akkor üdvözülsz, ha nem,
akkor pedig elkárhozol (Márk 16.16). Senkire nincs rákényszerítve az üdvösség.
Ugyanúgy senkire nincs rákényszerítve az élete párja sem. A házasság ugyanis egy földi
szerzıdés. Az üdvözülésünk az egy örök szerzıdés, és sokkal nagyobb jelentıségő dolog. A
mennyben már nem házasodnak. Tehát egy földi dologról van szó, és te választod meg a
párodat, ha te érzed annak a bizonyságát a szívedben. Ha te érzed a bizonyságát, hogy az a pár
a tiéd, akkor menj bele. Kérdezheted, hogy az a kapcsolat, amelyben most vagy, az Istentıl
van-e? Senki nem tudja neked megmondani, kivéve te saját magad, ha a Szent Szellem
hangjára figyelsz. Az fog neked bizonyságot tenni a szívedben arról, hogy ı a te párod. Senki
más nem tudja megmondani. Olyan sok házasság köttetik rossz indítékból, kényszerlépésbıl,
kényszerítı körülményekbıl. Ha a családi háttérben nem kapott támogatást, segítséget,
megértést egy fiatal, gyakran házasságba menekül, bízva abban, hogy az lesz a jó megoldás.
De nem Istentıl van elrendelve az ilyen kiút. Nagyon sokszor akarnak házasságot kötni az
emberek anyagi kényszerbıl. Nem Isten rendelte el az ilyen házasságot sem.
Az igazi házasság az Úrban köttetik meg és két újjászületett szellemő ember kell hozzá.
Ha az egyik nincs az Úrnál, akkor az nem igazán az Úr elıtt megkötött házasság, mert nem
tudja az Úr úgy megáldani ıket, mint ahogy szeretné. A házasság elıször a földön köttetik, és
utána köttetik meg a Mennyben. Az Úr ezzel elismeri és megpecsételi azt a házasságot. És
csak egy ágy van megszentelve, és ez a házaságy. Nincs több ágy, amiben gondolkodhatsz,
amiben járhatsz. Ezt nagyon fontos tudnotok! Nem lehet kapcsolatokat tartani, mondván: van
egy rossz házasságom. Nem arról van szó, hogy törvény alatt vagy, mert a törvény alól
megváltást kaptál. Ha elválsz, nem azt jelenti, hogy Isten törvénykezik feletted és megszegted
a törvényt. Nem errıl van szó. Arról van szó, hogy nem Istentıl van a válás. Semmi nem lehet
Istentıl, ami sebeket okoz. Egyszerően nem lehet Istentıl. Isten arra törekszik, hogy
meggyógyítsa ezeket a sebeket.
Ha már elváltál, - mielıtt még nem az Úrban voltál - mit tegyél? Menj tovább, új életed
van. Semmiképpen ne hagyd, hogy bőntudat terheljen semmilyen esetben. Minden bőnre van
bőnbocsánat Jézusban (1Ján. 1.9), de ezzel nem tanácsos visszaélni. Nem lehet vele
visszaélni! Más téveszteni, és más szándékosan bőnt elkövetni. Két teljesen más dolog.
Egészen más akkor a válás mérlegelése, hogyha gyermekek vannak egy házasságban, mert
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azoknak a gyermekeknek szeretet háttértámogatás kell. Senki jobban nem tudja megadni azt
nekik, mint a saját apja és a saját anyja. Egészen más kategória, ha akkor válik el valaki, ha
vannak gyerekek, mintha nincsenek. Nagyon sokrétő a dolog. S minden esetben külön az
illetınek magának kell mérlegelni, az Úr elé menni imában. S az Úr kivezet, bármelyik
irányba is vagy. Az Úr megsegít, az Úr kivezet. Az Úr nélkül csak elfáradni lehet, bármilyen
jónak tartod a házasságodat. Minden lépésedet csak az Úrral lehet könnyedén megtenni.
Ma nem akartam errıl beszélni, de annyira sokan tettétek fel a kérdést és érzem a
szíveteken, hogy errıl akartok hallani is. És nem is így állapodtam meg a Raymonddal, hogy ı
jön elıször. Egész másról készültem. De nagyon sok kérdést kapok egyenként tıletek, és azt
hiszem, hogy egy részét megválaszoltam ezeknek. Hogy lesz-e ennek folytatása, szerintem
errıl még többet fogok beszélni és ennek az ideje a jövı szerda lesz. Jövı szerdára fel fogok
készülni. Egy olyan könyvbıl fogok készülni, (most a saját szívem szerint mondtam most
leginkább, amit mondtam), amit Raymond javasolt irodalmat. Maga Raymond Cox, aki itt van
velünk. İ mondta, hogy ez egy olyan könyv, amire lehet alapozni. El fogom olvasni azt a
maradék részt, ami ebbıl még hátra van, és be fogok számolni a könyv alapján. Férjem errıl
nem szándékozik tanítani. Énnekem csak azért kell megtennem, amíg ı nincs itt, mert
meghagyta, hogy tegyem meg, hisz nagyon sok kérdésetek van. Ezért kell megtennem.
Hangsúlyozom még egyszer, ami a legfontosabb, hogy nem lehet szabályformulákat
ráhúzni az életünkre. Minden eset különbözı, mint ahogy nincs két egyforma újlenyomat és
nincs két egyforma szív, úgy nincs két egyforma eset sem. Ezért soha ne ítélkezz se magad
fölött, sem mások fölött. S ahol tudsz, ott segítsél. Ha látod, hogy a másik bajban van, segítsd
ki és ne a rossz szavakkal terheld. Éppen elég baja van a másiknak, ha ilyen helyzetben van.
Ne terheljed még tovább, és még gondolatban se kívánj neki rosszat, hanem segítsed imával,
szavakkal, támogatással.
Miért jobb ketten lenni, ezt is kérdezik, mint egyedül? Egyedül nem vagy-e teljes az
Úrban? De Igen! Egyedül is teljes vagy az Úrban, ha meg tudsz maradni egyedül. Ugyanolyan
teljes lehetsz egyedül Krisztusban, mintha van párod. Az Úr elıtt megpecsételt párod,
házasságot kötött párod. Ugyanolyan teljes tudsz lenni egyedül, miután Krisztusban teljesek
vagyunk. Ezt tanítja az Ige. De ha úgy érzed, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, akkor a
számodra adott Isten egy lehetıséget. Ez pedig a házasság. És nincs más lehetıség, nem lehet
másban gondolkodni.

(1996. 07. 03-ikai tanítás)

PÁRKAPCSOLAT
Már régóta készülök ebben a témában prédikálni. Nagyon sok kérdést kaptam tudniillik
az elmúlt idıszakban és években is e témáról: házasság, egyedüllét, magányosság, válás, újra
házasság, gyerekek sorsa. Nagyon sokakat izgató kérdések ezek. Mindez nagyon-nagyon
kényes téma, ezért amit elmondok, mind igei lesz. Minden mondatom és minden gondolatom
az Ige alapján fog elhangzani. Mégis lesznek sajnos olyanok közületek, akik majd a
szavaimból csak azt hallják ki, amit ık szeretnének hallani. Ez nagyon veszélyes dolog, ezért
megkérlek benneteket, hogy ma tegyétek fel azokat a halló füleket - ahogy Jézus mondja:
Akinek van füle a hallásra, hallja. Tehát legyen fületek, tegyétek fel ezeket a halló füleket, és
ne azt halljátok majd ki a mondataimból, amit szeretnétek. Nagyon veszélyes dolog valamit
kiragadni a szövegkörnyezetébıl, és te fogsz pórul járni vele. Tehát maradjunk mindig az
Igénél, tudniillik az igei válasz hoz egymagában csak áldást a számodra.
Élheted a saját életedet a saját elképzelésed szerint is. De így nem lesz annyi áldásban
részed, minthogyha az Ige szerint élsz. Tehát mint mondtam, nagyon sok kérdés jön felém,
hiszen házasság, válás, újra házasság, gyerekek sorsa nagyon sokunkat érintett az életben. Ha
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ıszinték akarunk lenni és megkérdezni, hogy hányatoknak kellett végigmenni az életben akár
közvetlenül nektek váláson, vagy a családban a szüleiteknek, vagy a gyermekeiteknek, vagy a
testvéreiteknek volt-e ilyen jellegő traumájuk az életben, azt hiszem becsületbıl mindenkinek
fent lehetne a keze. Egy olyan sőrőn gyakorlott esemény, mint például a válás és újra házasság
a mai világban elfogadott, és nagyon sokakat érint. Meg fogjuk nézni, mit szól errıl a Biblia.
Azt is látjuk, hogy az egyházban tabuként kezelik ezt a témát. Tabuként kezelik, ami azt
jelenti, hogy nem nyúlnak hozzá, nem prédikálnak róla, nem beszélnek róla. Feltételezik, ha
így viselkednek, akkor ez a probléma nem is létezik. Na most ez nem igaz. A probléma
létezik, nagyon sokaknak az életében szükség lenne segítségre, igei segítségre, igei
megvilágításra, igei megértésre. Sok helyen ezt elhallgatják, és nem nyújtanak választ az
emberek ezen kérdéseire. Sıt nehezítik az életüket. Fogjuk látni, hogy kötésekben van az
egyház, s ez nem Istentıl van. Itt elsısorban az egyik, úgynevezett történelmi egyházat kell,
mondjam, aki az elsı házasság után, hogyha elváltál, akkor többet nem gyónhatsz, nem
áldozhatsz, nem keresztelik meg a gyerekeket a második házasságban, nem köthetsz újra
egyházi házasságot, nem temetnek el, nem adják rád az utolsó kenetet. Nagyon sok olyan
kizárás alá rekesztenek, ami nem igei.
Véleményem szerint a gyülekezetnek egy olyan helynek kell lennie, ahol az ember
minden szükségeire választ kap és az Ige alapján történik minden sérelmének az orvoslása. A
gyülekezetnek egy olyan helynek kellene lenni, ahova, hogyha bejössz az ilyen jellegő
problémáddal, akkor ott orvoslást kapsz. Gondoljatok bele abba, hogy milyen csodálatos
dolog leülni egy beteg ágya szélére, megfogni a kezét és azt mondani, hogy: Figyelj, én ebbıl
a betegségbıl gyógyultam meg, és te is meggyógyulhatsz. Nekem ugyanez a betegségem volt,
és ebbıl kigyógyultam és látod, itt vagyok, egészséges vagyok. Jézus gyógyított meg!
Mekkora bátorítás ez egy fekvı betegnek! Gondoljátok meg. Ugyanezt megteheted, ha bejön
valaki az utcáról és ilyen fajta lelki sebekkel és problémákkal küszködik, mint: párválasztás,
párkapcsolat, válás.
Azt mondod neki: figyelj ide, én is így jöttem be elıször. Ez a problémám volt, és Jézus
az orvos. Jézus minden sebemet meggyógyította. Meggyógyította és ma élek, egészséges
vagyok és te is ilyen lehetsz. Ehelyett sajnos mit csinálnak egyes egyházban? Inkább letiporják
az embert, kizárják, megkülönböztetik, és sajnos a sérelmekre nem adnak sem gyógyírt, sem
védelmet. S azzal nem lesz jobb az illetınek. Tehát ilyen megközelítésbıl próbálom a mai
tanítást elmondani, hogy ez segítsen rajtatok. Bármilyen utatok is volt, bármilyen utatok is
lesz a jövıben, amit ma hallani fogtok, azt nagyon hiszem, hogy nem lefelé fog vinni
benneteket, hanem kifelé és felfelé. Következı pontok szerint haladunk.
Elsı legfontosabb kérdés azok számára, akik jelenleg egyedül vannak: kell-e egy társ
ahhoz, hogy Krisztusban teljes légy? Sokatok kérdezik ezt, akik jelenleg magányosak vagytok,
hogy szükséges-e az, hogy én Krisztusban kiteljesedjek, hogy legyen egy társam. Ez lesz az
elsı pont. Röviden és tömören a válaszom az, hogy nem. Tehát nem kell, nem kötelezı.
Férjhez menni, vagy megnısülni az Ige szerint nem kötelezı! Teljesen egyedülállóként is
teljes lehetsz Krisztusban. Tudniillik ahhoz, hogy Krisztusban teljes legyél, ahhoz egyetlen
feltétel szükséges: a szellemi újjászületés, mert természetesen addig, amíg be nem fogadod a
szívedbe Krisztust, nem beszélhetünk errıl. S ezt az efézusi levél fogalmazza meg csodálatos
szépen.
Efézus 3.19 És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó
szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
Ahhoz, hogy beteljesedjetek Istennek egész teljességéig, ahhoz egy dolog szükséges,
hogy a Krisztus szeretetét megismerd. Nem kell, hogy férjed legyen, nem kell, hogy feleséged
legyen. Nem kell tehát a párkapcsolat ahhoz, hogy Istenben teljes légy. Sıt, mint késıbb látni
fogjuk, nagyon nagy elınyei vannak, hogyha független vagy Krisztusban. Hogy pontosak
legyünk, s ez igaz az élet minden területén, menjetek vissza a kezdetek kezdetére. Ha ezt a
párkapcsolatot, házasságot, egyedüllétet vizsgálgatjuk, ugyanúgy vissza kell mennünk a
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kezdetek kezdetéhez, Mózes 1. könyve 1-2. fejezetéhez. Tudniillik, ott fogtok mindent úgy
megtalálni, ahogy Isten annak idején a tökéletes, eredeti rendet elképzelte. A 3. fejezettıl
kezdve jön be maga a kígyó formájában a sátán és rontja el és ferdíti el ezt a világot. Az ördög
mindent kiferdít, elficamít, torzítottá tesz, és nem olyanná válik a világ, mint amilyennek Isten
eredetileg tervezte. Nagyon fontos!
Ahhoz, hogy megnézzük tehát, az emberi kapcsolataink számára mit tervezett Isten, el
fogunk menni Mózes 1. könyvének elsı fejezeteire. Nyissuk ki a Bibliánkat, jó? Tehát Mózes
(Teremtés) 1. könyvéhez lapozunk, a 2. részre. Itt olvashatjátok azt, hogy Isten elıször
Ádámot hívta létre. Elıször ıt formálta meg a föld porából. Isten az İ saját leheletét, az
életnek leheletét lehelte bele. Így kapott életet Ádám, örök életet, Isten életét. Miután
Ádámnak kiadta a parancsot, hogy mőveld és ırizd az Édenkertet, és minden fáról ehetsz,
csak arról az egyrıl nem, amit a múltkor megnéztünk. Remélem sokatok megértést kapott
ebbıl. Itt kezdıdött minden baj és probléma is. Történt az, hogy Isten azt mondja a 18.
versben:
1Mózes 2.18 És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek
néki segítı társat, hozzá illıt.
Isten azt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni. Az embert már megteremtette. Az
ember egymagában teljes volt, mert az Istennek nincs félértékő vagy tökéletlen teremtménye.
Ádám önmagában teljes volt. Tökéletes kapcsolata volt Istennel. S mégis Isten úgy látta, hogy
az ember egymagában egyedül van. Arra, amire Isten ıt elhívta, szüksége lenne egy
segítıtársra. Itt még szó nincs arról, hogy feleséget mondott volna Isten. Segítıtársra gondolt.
Szerzek néki segítıtársat. Ez nagyon fontos, hogy lássátok. Utána megteremtette az
oldalbordából a társat... De ne menjünk a dolgok elébe. Nézzük meg, mi történik. Isten
eltervezi tehát, hogy Ádámnak társra lenne szüksége. Isten Ádám elé hozza a teremtett állatait.
S Ádám mindnek nevet ad, s Isten abban reménykedik majd, hogy valamelyiket megkedveli
Ádám, mint segítıtársat.
1Mózes 2.19-20 És formált az Úr Isten a földbıl mindenféle mezei vadat, és
mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze
azokat; mert amely nevet adott az ember az élı állatnak, az annak neve. (20) És
nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei
vadnak; de az embernek hozzá illı segítı társat nem talált.
Istennek rá kellett döbbennie, hogy ez így nem hoz megoldást.
1Mózes 2.21-22 Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék.
Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét. (22)
És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberbıl, asszonnyá,
és vitte az emberhez.
Isten megalkotta az asszonyt, és mit tett? Vitte az ember elé. Figyeljetek ide! Isten vitte az
ember elé az asszonyt. Meghagyta-e Ádámnak a választás jogát? Igen, meghagyta. Ha Ádám
azt mondta volna erre, a csodálatos Éva teremtményre, hogy ez sem nekem való, akkor
Istennek tovább kellett volna teremtenie, amíg Ádám azt nem mondja, hogy ez nekem való.
De nem ez történt. Isten meghagyta tehát Ádámnak a saját választás jogát és a felelısségét is.
Az történt, hogy amikor meglátta Ádám Évát, a következıt mondta:
1Mózes 2.23 És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testembıl
való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberbıl vétetett.
Az elsı mondandója az volt Ádámnak: - Ez már igen!
1Mózes 2.24 Annakokáért elhagyja a férfiú az ı atyját és az ı anyját, és
ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.
Nagyon fontos a sorrend, amit a mai világ összekever és felcserél. Elıször érezte Ádám
azt a szívében, igen ez az Éva az én testembıl való, az én csontomból való. Ez nekem való és
miután döntött, utána lettek ketten egy testté. A mai világ pedig egy teljesen kifordult és
torzult világ, mondom nektek. Felcserélik a sorrendet, összekeverik. Nagyon hamar eljutnak
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oda, hogy ketten egy testté lesznek. Koránt sem biztosak a szívükben, hogy az neki való pár.
Ez az egyik nagy hiba a társkapcsolatoknál. Nem megyünk vissza az elejére, a legeslegelejére, nem az elején kezdjük. Ádámnak elıször egy szívbéli bizonyossága volt meg arról,
hogy ez az én párom. Mondhatnád, hogy könnyő dolga volt, mert nem kellett száz közül
választania. Így igaz! De akkor is ott volt már a bizonyosság a szívében, hogy ez az én párom,
ez igen. És utána hagyja el az ı családját, apját, anyját és lesznek ketten egy testté (Márk 10.78). Ez egy nagyon fontos pont, amire vissza fogok utalni.
Nem eleve elrendelés szerint kapod te sem a párodat. Isten eléd vezeti azokat, akik közül
te választhatsz. Választanod neked kell, a választás joga és felelıssége a tiétek. Nagyon
komoly és fontos pont, hogy megértsétek. Nincs tehát eleve elrendelt párod, mint ahogy nincs
eleve elrendelt üdvösséged sem. Isten kijelenti, hogy az İ akarata az, hogy az egész világ
üdvözüljön és senki el ne vesszen. De ettıl még nagyon sokan jutnak minden nap le a
pokolba. Úgy halnak meg, hogy nem születtek újjá. Isten nem rendeli el az üdvösség
tekintetében, hogy neked üdvözülnöd kell, hanem meghagyja a saját szabad akaratodat.
Mennyivel inkább igei ez a párválasztásra. Isten nem rendeli el a párodat, hogy neked pedig
X.Y. lesz a párod, s vagy megtalálod azt és akkor egy áldott házasságban élsz, vagy egész
életedben keresgélhetsz és szerencsétlen, boldogtalan leszel. Nem így van! Hidd el, hogyha ez
így lenne - és él 6 milliárd ember a földön, és abból neked azt az egyet ki kell választanod mennyi esélyed van? Egy a milliárdokhoz.
Isten igazságtalan lenne, ha egy ilyen rendszerben lenne az igazság. Nem így van! Ha
kérsz imádban egy társat Istentıl, mert úgy érzed, hogy neked nem jó egyedül lenni, akkor
Isten eléd vezet olyanokat, akik Isten megítélése szerint hozzád hasonlóak, és egy férfi
tekintetében például segítıtársa lenne. Tehát ismeri a férfi szívét is, meg a hölgy szívét is.
Eléd vezet olyanokat, akik közül neked kell választanod. S ez nagyon fontos pont. Eleve
kiküszöböljük azt a kérdést, hogy vajon ez az igazi-e?
Sokszor vagyunk ezen a kérdésen fennakadva. Senki más nem tudja, csak te saját magad
a szívedben, mint ahogy Ádám tudta, hogy ez nekem való, mert az én csontomból, az én
testembıl való, ez az enyém. Neked kell tudnod a szívedben ezt a belsı bizonyosság által, és
Isten nem rendeli el elıre.
Istennek mi a célja az életünkkel? Az emberek a mai világban és úgy hiszem, hogy
régebben is úgy voltak vele, hogy életcélként nagyon könnyen elkönyveljük, hogy majd
összeházasodom és onnantól kezdve aztán boldogan fogok élni. Úgy van kiépítve a világ
körülöttünk és olyan társadalomban élünk, hogy elvárt dolog az, hogyha egy bizonyos kort ha
elérsz, akkor neked most már össze kell házasodnod valakivel. Mert ha nem, akkor kezdenek
rád rossz szemmel nézni, hogy itt valami nem stimmelhet, mert még mindig nem nısültél,
vagy még mindig nem mentél férjhez.
Pedig Isten szemében ez nem így van! Mert Isten szellemi célja az életeddel kapcsolatban
egyáltalán nem az, hogy te most házasságra lépj, vagy nem, hanem hogy a szellemedben
fejlıdjél! Ezzel kapcsolatban engedjétek meg, hogy 2-3 igehelyet említsek. A 2Kor. 4.6-ban
csodálatosan mondja el azt az Ige, hogy az a célja az életünknek, hogy Isten dicsıségét
megismerjük. Hallelúja.
2Korinthus 4.6 Mert az Isten, aki szólt: Sötétségbıl világosság ragyogjon, İ
gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy megismerjük Isten dicsıségét, mely
ragyog a Jézus Krisztus arcán.
Ez egy csodálatos tény! Isten erre hívott el minket ebben a földi életben, hogy
megismerjük Jézus Krisztust és Krisztusnak az ismerete, Isten dicsıségének az ismerete Jézus
arcán elkezdjen ragyogni. Vagyis te is hozzájárulj Krisztus dicsıségéhez.
Egy másik csodálatos igehely a Gal. 4.19 vers, ahol Pál írja a galatákhoz és azt mondja
nekik, hogy ismét fájdalommal szüllek benneteket, míg kiábrázolódik bennetek a Krisztus.
Galata 4.19 Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik
bennetek a Krisztus.
18/5 — Sandersné dr. Kovács Erzsébet: Házasság, válás

Amire minket elhívott Isten, hogy a Krisztus bennünk, a belsı emberben kiábrázolódjon.
És ez lehet úgy is, hogy házas vagy, és lehet úgy is, hogy független vagy. Vagyis nem jár
külön kenet ahhoz, hogy neked ez jobban menjen, ha te házas vagy. Azért mondom el, mert
sokan vagytok, akik párválasztás elıtt vagytok még, és még mindig nem tudjátok hogy, ki a
párotok. Ne legyetek türelmetlenek! Lehet, hogy az Úr nagyon-nagyon elégedett veled azon az
úton, ahol éppen vagy, mert az İ szellemi céljainak tökéletesen megfelelsz, mivel rajta vagy
az úton. És ne zavarjon meg az, hogy a világi elvárásoknak nem tettél eleget, hogy te még nem
házasodtál meg. Kit érdekel a világ? Ne másoknak akarj tetszeni, Istennek akarj tetszeni.
Ámen.
Ne keverjétek össze azt, hogy valaki egyedülálló és azt, hogy magányos. Korántsem
biztos, hogy akik ma itt vannak és egyedülállók, ık magányosnak érzik magukat, mert
Krisztus teljességével és Isten ismeretével teljes a szívük, és ezért nem magányosak. Lehet,
hogy vannak itt nagyon sokan, akik házasok és magányosnak érzik magukat az életben, mert
nem kapják meg attól a házasságtól azt, amit elvárnak.
Azt, hogy valaki egyedülálló és azt, hogy valaki magányos, ezt megint csak ne keverjük
össze. Nem nézzünk sajnálattal arra, aki például magányos. Valaki, aki egyedülálló, aki
magányos, azt segíteni kell, és nem kell nézni az okokat? Hogyha egyedülálló vagy és társat
szeretnél, a következıt tudom neked javasolni: csak az Úrral együtt tedd a lépéseidet. És az
egyik nagyon szép Ige, amin megállhatsz, az a Mát. 6.33. Ezt hangosan el fogjuk mondani.
Máté 6.33 Hanem keressétek elıször Istennek országát, és az İ igazságát; és
ezek mind megadatnak néktek.
Tudjátok-e, hogy mit jelent ez. Azt jelenti, ha mind a két szemedet Isten országán tartod,
vagyis az Igén, az İ Igazságán, aki Jézus Krisztus, akkor minden, amire szükséged van,
megadatik neked. Vagyis a párod is, ha neked arra szükséged van, megadatik neked.
Nem szabad azonban félreértelmezni az Igét, és csak félig venni komolyan. Egyik
szememet Istenen tartom és az İ országán és az İ Igazságán, a másik szememet pedig a
lányokon meg a fiúkon. Így nem fog menni, zőrzavar lesz belıle. Az lesz a vége, hogy
zőrzavaros életed lesz. Bízzál Istenben, hogy kérésedre eléd küldi azokat, akik közül
választhatsz, és ugyanúgy, ahogy Ádám megérezte a szívében, ez a nekem való, te is tudni
fogod! Ez van az én csontomból, ez az én testembıl való. Ez nekem való. Fogod érezni a
szívedben, ha megkérted Istent, de légy türelmes. Veszélyes dolog, amiket ne tegyél, csak egy
párat mondok, amiket az elmúlt évek során láttam, amelyek nagyon-nagyon megzavartak és
megtévesztettek párt keresı fiatalokat.
1. Az egyik, hogy miután megerısödtél hitben és tudod már a hit leckéjét, elkezdted hittel
kérni a párodat. [Megjegyzem: a hit mértéke a bibliai ismeret, igei tudás függvénye.] Kinézed
magadnak X.Y.-t, mert az neked olyan szimpatikus, elkezded hittel követelni, hogy ı lesz a
párod, s megköszönöd az Atyának Jézus nevében. Nem fog az így menni. Nem fog menni, és
ebbıl neked lesz problémád.
2. Másik dolog, amit ne tegyél. Prófécia alapján ne fogadd el a kijelölt párodat. Láttam
már olyat, hogy egy szolgálónak majdnem tragédiába torkollott az életét. Sikeres fiatal
szolgáló volt. Az ı gyülekezetében két lány összefogott, s az egyik 'megprófétálta', hogy ki
lesz a lelkész felesége. İ beleesett ebbe a csapdába. Két hónap múlva ki kellett jönnie abból a
kapcsolatból. Majdnem házasságot kötöttek már, aztán kiderült, hogy ez teljesen téves dolog
és ez nem lehetett Istentıl. A prófécia ne legyen a te alapod a párválasztásra.
3. Harmadik dolog. Ha valaki odajön hozzád, és azt mondja neked: – Isten azt mondta
nekem, hogy te leszel a párom. Ne vedd figyelembe! Legtöbbször az történik ilyenkor, hogy
lehet, hogy ı hallott ilyen hangot, hogy ki lesz a párja, de az a baj, hogy nem Istentıl hallotta,
hanem az a saját kívánsága, mert a saját lelkének is van hangja. És sokszor az hangosabb,
mint ahogy Isten szólna hozzánk, és azt hisszük, hogy Isten szólt hozzánk. Ezzel megzavarjuk
jó alaposan a másikat is. Nagyon óvatosnak kell lenni azzal, hogy: 'Isten mondta nekem...'.
Hallelúja! Raymond is elégedett vele.
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Tehát összefoglalva az egyedüllétet. Hatalmas ajándék az Úr felé, a tisztán tartott
egyedüllét, a tisztán tartott edényed (tested), ha az a saját szívedbıl jön és nem kényszerbıl, s
nem szükségbıl. Vannak felekezetek, mint tudjátok, ahol eleve elrendelt dolog, hogyha te
szolgálónak akarsz menni, akkor nem lehet párod. Ilyen fajta kötelezettségbıl való
függetlenség sajnos nem okoz igazán örömet az Atyának. Ennek belülrıl kell jönnie, belülrıl
kell úgy érezned, hogy te a saját edényedet (testedet) megırzöd és csak Isten számára tartod
fenn. Ez egy hatalmas lépés Isten felé, és Istennek nagy öröme van egy ilyen döntésben. De
csak belülrıl jöhet, nem jöhet külsı vallási tiltásokból, nem jöhet abból, hogy a másik azt
mondta nekem... Úgy nem ér semmit. Van egy Igénk is erre, ami ezt megerısíti. Ez egy jó Ige.
Lapozzunk el az 1Tim. 4.3-ba. Mindenki jól érzi még magát? Folytathatom? Köszönöm
szépen. Következıképpen szól itt az Ige?
1Timótheus 4.3 Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektıl való
tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívıknek és
azoknak, akik megismerték az igazságot.
Mit sorol itt fel az Ige? Az ördög tanai közé sorolja azt, amikor tiltják a házasságot. Az
ördög tanai közé sorolja, mert nem kívülrıl kellene jönni. Valaki úgy akar Isten szolgálója
lenni, hogy az ı edényét megırzi csak Isten számára, annak belülrıl kell jönnie. És akkor ez
egy csodálatosan szép dolog. Hallelúja! De nincs elıírva Istennél, hogy szükséges lenne az
egyedüllét, hogy csak úgy szolgálhatsz. Vagyis a te döntésedre kell, hogy hagyatkozzon Isten
ebben. Nagyon fontos, hogy ezt tisztán lássátok.
Ne lépj bele azért házasságokba hirtelen, mert azt mondják rólad, hogy már eljárt az idı
feletted, meg mit szólnak hozzá, hogy te még mindig egyedül vagy. Ne foglalkozz ilyenekkel,
hanem mindig maradj a szíved vezetésénél.

HÁZASSÁG
Most kezdünk majd a házasságba belefolyni. Tegyük fel, hogy nem szerettél egyedül
lenni. Egyedül voltál sokáig, megkérted az Urat, és İ párt küldött neked. És most készen
vagytok arra, hogy házasságot kössetek. Vagyis kezdıdik a szó a házasságról.
A házasság egy vérszerzıdés Isten terve szerint. Egy vérszövetség, amelyre ha tisztán
kerül sor - ha az asszony még szőz -, valóban vérrel pecsételtetik meg. Isten egy nagyon
komoly szövetségnek tartja a házasság intézményét, szövetségét, olyannyira, hogy nem arra
tervezte, hogy ezt felbontsák. [Megjegyzés: a világban kötött vérszerzıdések
felbonthatatlanok!]
Vagyis úgy belemenni egy házasságba, hogy te azt tervezed, hogyha nem lesz jó, majd
elválunk, akkor bele se menj. A válás a világban elfogadott dolog. A világ számára teljesen
elfogadott dolog, hogy összeházasodunk, aztán ha nem sikerül, majd elválunk. Annyi baj
legyen. Elváltak a szüleink is, elváltak a testvéreink is, majd mi is elválunk, semmi baj.
Elfogadott dolog a világban. Na most ez addig igaz, amíg nem tartozol te is Istenhez.
Amikor Isten gyermekévé válsz, amikor újjászületsz, és új teremtmény leszel, akkor
tudod, hogy ott valami nincs rendben, mert errıl elkezdesz gondolkodni. A világnak ez egy
kiferdült valósága, de nem Istentıl eredı igazság. Vagyis Isten elvárja, amikor te házasságot
kötsz valakivel, hogy azt a szívedben olyan komolyan gondold, hogy egy vérszövetségként
kössd meg, és holtomiglan-holtodiglan tartson, ahogy szokták is mondani. Ez nem azt jelenti,
hogy ez a házasság addig tart, amíg meg nem halunk, habár ha jól kötöttük, ez ezt jelenti.
Valójában azt jelenti, ha megtöröd ezt a szövetséget, vagyis kijössz a házasságból, akkor
megadod Istennek a jogot arra, hogy İ lehetıvé tegye, hogy akár az életeddel fizetsz érte. Ez
az életedbe is kerülhet! Nagyon fontos dolog, hogy ezt lássátok.
A világ könnyelmően jár el a házasságokkal, és így vélekedik: házasságot kötöttem, félév
múlva elváltam, aztán megint házasságok kötöttem. Nem, nem, nem! Isten nem így tervezte.
Isten szótárában a válás szó nem szerepel. Istennél nincs ilyen szó. Ez utána jött be, az 1Móz.
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3.-tól, amikor a kígyó megtévesztette az embert és bejött a világba a gonoszság, s a
megtévesztés. Onnantól kezdve vált az embernek gonosszá a szíve és nem tudta az emberi
kapcsolatait úgy megırizni, tisztántartani, hogy végig tudott volna élni egy életet. A világ
ugye azt mondja, hogy azért tesszük az ígéreteket, hogy legyen majd mit megszegni, s ezzel
részükrıl rendben is van a dolog. De Istennél ez nem így van!
A válás soha nincs Istentıl. Ez nagyon fontos dolog, hogy tudjátok. Isten soha nem
mondta senkinek, hogy váljon el, mert a válás nincs az İ tökéletes akaratában. Ezt nagyon jól
jegyezd meg! Van azonban Istennek megengedı akarata. Mert ha te úgy látod, hogy az a
házasság, amiben élsz, az egy pokol, és lehetetlen abban tovább élni, akkor kijöhetsz belıle.
És vannak ilyen helyzetek. S ha onnan ki akarsz jönni, egy lehetséges utad van. Megkéred az
Urat, hogy segítsen ki abból a helyzetbıl, elválsz és ezzel Istennek a megengedı akaratába
kerülsz. Nagyon nem akarok belemenni, ez majd a késıbbiekben jön. Elıbb arról szeretnék
beszélni, hogyha két Szent Szellemmel teljes, tehát újjászületett és Szent Szellemmel teljes
hívı házasságra lép, akkor Isten milyen parancsolatot ad nekik. Az Ef. 5.25-ben azt mondja
Isten:
Efézus 5.25 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is
szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
Vagyis a férfiak el fogják velem ismételni, ha házasságban vannak, hogy hogyan kell
szeretniük a feleségüket. Mindenki, aki házasságban van, és férj itt van jelenleg, el fogja
velem ismételni, hangosan: Ti férfiak, úgy szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus
is szerette az egyházat. Ez lenne az elsı parancsolat a férfiak számára.
Az asszony számára is van parancsolat. Az elsı az, amire Isten elhívta ıt: segítıtársnak,
hozzá illı segítıtársnak kell lennie. A második parancsolat az, hogy engedelmesnek kell
lennie - tegyük hozzá, hogy csak a jóban. Ez nagyon fontos. Tehát az asszonyok ismételjék el
utánam: Én segítıtársa vagyok a férjemnek, és engedelmes a jóban. Ha ezeket felírjuk a
szívünk táblájára, nagyon sok problémától megmenekülünk.
Ha a házas felek nem az Úrban vannak, és megkötik a házasságot, de azt csak e világ
istene [sátán] (2Kor. 4.4) elıtt kötik meg, mert az Urat nem ismerik, akkor az Úr nem
pecsételheti meg a Szent Szellemével azt a kötést, azt a házasságot, mert egy világi
házasságról van szó, hiszen nem ismerik az Urat. Mennyi a valószínősége annak, hogy földi
vonatkozásban így egy örök élető házasságot kötöttek. Nagyon kicsi. Mert Isten nélkül nem
lehet messzire menni. Mondjatok rá egy áment.
És a legtöbb házasság ma ilyen. Az emberek nincsenek újjászületve, nem az Úr elıtt
kötötték meg a házasságot, s így élnek és küszködnek e világ istenének [az ördögnek] a
megtévesztéseivel (2Kor. 11.14). Vegyünk csak egy példát. Ezek egyszerő megtévesztések és
elfogadottak a világban. Vegyük példának azt, hogy az Úr arra hívta el a feleséget, hogy
segítıtársa legyen a férjének. Nézzük meg a mai helyzetet. Egy keresetbıl manapság nagyon
nehéz megélni, kell hozzá még egy. Az asszony is kitanul, szakmája van, s elmegy dolgozni.
Elfogadott dolog, hogy a nık is tanuljanak, képezzék magukat, okosodjanak, szerezzenek
szakmai tekintélyt.
Mi lesz viszont azzal az elhívással, amit az Úr adott a feleségeknek? Kezdi elhanyagolni,
nem tud segítıtárs lenni, mert nem tudja teljesíteni. Nem lehet egy életben három életet élni.
Nincs garancia az ilyen házasságra, hiszen nem töltötték be az Úr parancsolatát. Csak az Úrral
lehet hosszú távon biztos kötést létrehozni! Nagyon egyszerő dolgok ezek. Ámen.
Nézzük meg az életünket. Legtöbben, amikor megkötöttük a házasságot, még nem
voltunk az Úrban. Vannak, akik újjá vannak születve 5 éve, aztán vannak, akik 4 éve, vannak,
akik egy, vagy fél éve, vannak, akik egy hónapja jöttek közénk. Vagyis, amikor megkötötték a
házasságukat, nem voltak az Úrban. A tılük telhetı legjobban tettek mindent, ahogy a világtól
tanulták, de ez nem vezet sokra.
Tegyük fel, hogy még mindig abban a házasságban élsz, abban az elsı házasságban, amit
kötöttél, amikor még nem voltál az Úrban. De te már az Úrban vagy! Mi van a pároddal?
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Vagy elfogadja ı is az Urat, vagy visszautasítja. Megnézzük, a Bibliának vannak erre kitételei,
Pál errıl részletesen tanít, hogy mit lehet tenned. Ha a házastársad is elfogadja az Urat, akkor
tökéletes és csodálatos minden. Amikor ı is az Úrba kerül, akkor ketten együtt elmentek az Úr
elé, és megkötitek a házasságotokat az Úr elıtt is. Ez nagyon fontos! Meg kell kötnötök. Az
Úrnak meg kell pecsételni, oda kell adnia a Szent Szellemét, mint pecsétet és ragasztót arra a
házasságra, hogy az olyanná váljon, olyan idilli legyen, mint ahogy az az Éden Kertjében volt,
mint ahogy Isten eltervezte azt. A Szent Szellem nélkül ez nem megy.
A világban élık keresik ezt a boldogságot, de nem találják meg. És mennek, felbontják a
házasságot, és megint keresik a másik házasságban, de megint nem találják, mert ez csak a
Szent Szellemmel együtt lehetséges. De csak akkor ám, hogyha hivatalosan megkötötték azt
az esküt az Úr elıtt. Két Szent Szellemmel betöltekezett ember nem fogja ismerni az Éden
Kertjét [az édenkerti boldogságot] addig, amíg házasságot nem kötöttek az Úr elıtt.
Sıt a Biblia úgy írja: Amikor két Szent Szellemmel betöltekezett ember, vagy legyenek
akár világiak is, házasság nélkül teremtenek bármilyen kapcsolatot, az a paráznaság bőne.
Vagyis egyetlen egy szentelt ágy van a házasságban, és az a házasságban levı házaságy és
nincs több. Ezt tudnotok kell.
Mint ahogy láttuk, hogy elıször Isten Ádám elé vezette Évát, és mikor Ádám bizonyos
volt a szívében, hogy ez az enyém, utána lettek ketten egy testté, és nem elıtte. Az megint
csak egy világi nagy maszlag, amit sajnos elfogad a világ, hogy elıször egy ideig együtt kell
élnem az illetıvel, hogy megtudjam, nekem való-e ı. Az a baj ilyenkor, hogy elkezdtek együtt
élni, de nincs rajtatok az az áldás, amit Isten tudna adni, hogyha megpecsételt volna
benneteket a házasság szentségében. S e nélkül az áldás nélkül száraz lesz a kapcsolatotok.
Úgy döntötök egy év múlva, hogy akkor menjünk szét, mert ennek nincs értelme, te nem az
igazi vagy, akit keresek. És tovább megy, és jön a következı kapcsolat, és ott ugyanazt fogja
érezni, és jön a következı kapcsolat. És mi a vége? Leépülés! Leépülés! Isten mindent, amit
mond az Igében, a mi javunkra mondja. Nem akarok nektek kardot vetni, vagy tırt vetni.
Fordítva van! Segíteni akarok nektek, amikor ezeket elmondom.
Amikor fiatalok vagytok, nagyon sokszor van ez a kérdés, hogy: igen, már 28 éves
vagyok, hogyan fogom megtalálni a páromat? Ha valaki avval hív az elsı hét után, hogy gyere
velem az ágyba, akkor biztos vagyok benne, hogy nem az Úrtól van az az illetı. Nem İ hozta
eléd. Vagyis nem is érdemes a kérésének eleget tenned, mert nem az Úrtól van az ilyen
partner. Nyugodtan mond azt, hogy nem, és küld tovább. Ha valaki azt mondja erre neked:
Igen, de mindenki csak 'azt' akarja tılem! Nagy baj ez, mert az Úr nem ezt akarja tıled. Hát
keresd meg azt, aki a szíved szerint való. Ha már ezen az egy területen nem tudtok dőlıre
jutni, hogy fogtok megegyezni a késıbbiekben a többin. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a
Bibliai alapokat lássátok.

VÁLÁS
Ha olyan házasságban élsz, amit a világban kötöttél, és te már az Úrnál vagy és a párod
nincs az Úrnál, ez a házasság addig mehet, amíg a párod ki nem lép a házasságból - ezt írja
Pál. Ha akar, hadd menjen el. Ebben az esetben megengedi a Biblia a válást.
De a megtérésed után elmúlt mondjuk 5 év, és te ez idı alatt türelmes voltál, de közben
egy pokol az életed, mert dugdosnod kell a Bibliát, s ha eljössz az alkalomra, s megver érte a
férjed. Most egy olyan esetet mondok, amit konkrétan tudok. Ez egy kiélezett vidéki eset, de
sokatoknak a hasznára szól. Ahányszor eljött az alkalomra az asszony, a férje brutálisan
megverte, kék-zöld foltok lettek a testén. A rendırséget sem hívta ki, mert 'engedelmes volt' a
Bibliának: hogyha az egyik oldaladat megütik, tedd oda a másikat is. Vagyis hagyta magát, öt
éven keresztül. Két csodálatos gyermeke van ebbıl a házasságból és intellektuálisan képzett
férje, egy pedagógus, aki hallani sem akar az Úrról a mai napig. Ez az asszony hitben van,
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régóta ismeri az Urat, megkérte a férje üdvösségét, hitben elfogadta, és rendszeresen
megköszöni azt az Úrnak. És öt év telt el úgy, hogy napi brutalitásban van része.
Kérdezem én, hogy hol van a határ? Joga van-e ennek az asszonynak azt mondani, hogy
ebbıl elég, kilépek és kezdek egy új életet? Igen, joga van! Azt hiszem, hogy Isten egy percig
sem akarja, hogy ebben a házasságban maradjon tovább. A válás ugyan minden esetben
sebeket okoz, és a válás, mint mondtam, nem Istentıl van, de annyi szabad akaratot adott az
Úr az İ gyermekének, akit szeret, hogy ilyen esetben, ha ki akar jönni abból a házasságból,
megteheti, kijöhet. És Isten meg fogja ıt segíteni. Ha a szóban forgó asszony már az elsı
évben kijött volna a rossz házasságából, akkor kevesebb sebe lett volna. Mert elválás után a
sebek hamarosan begyógyultak volna. Így öt év alatt szenvedett ı, és a két gyermeke is.
Hiszen mint tudjátok, egy ördöggel nem lehet együtt élni. S amíg az illetı nem tér az
Úrhoz, addig abban egy ördög lakik. S nem egy mulatságos dolog egy ördöggel együtt lenni
egy házasságban. Az egy nagyon-nagyon pokoli élet tud lenni. Ilyenkor - ha a türelmed lejárt jogod van kijönni belıle. Természetesen rajtad múlik. Élhetsz így húsz évet is. Amikor a
türelmed lejárt, jogod van onnan kijönni. Ilyenkor, amikor elváltál, elkezd megbélyegezni a
világ: azt mondják rád, hogy elvált vagy. Kezdenek megbélyegezni az egyházak: elvált vagy.
Kezdenek megbélyegezni a barátaid is, mert elváltál. Ekkor bejössz az Úr egyik
gyülekezetébe. A gyülekezetnek egy olyan helynek kell lennie, ahol vigasztalást, biztatást és
támogatást kapsz minden gondodra - erre is! Ámen.
Mert amikor ide bejön egy ilyen testvér, akinek egy ilyen gondja van, és mi ellöknénk
avval, hogy az Úr most már nem szeret téged, mert elváltál, ez egy hazugság lenne. Az Úr
ugyanúgy szereti az elváltat is, mert az Úrnak a kötelékébıl ı nem esett ki. Másodszor pedig
mit fog mondani azokról, akikrıl a Biblia azt írja: az Úrnak a szeretete kiöntetett az ı
szívükbe - ha azok nem szeretik ıt, és nem adnak neki segítséget. Akkor mire való az egész,
ha nem nyilvánítjuk ki a szeretetet, amikor szükség van rá. Akkor az egész csak egy nagy
maszlag lenne. Akkor csak egy jó vastag könyvrıl lenne szó. Köztünk ne így legyen.
Visszatérünk arra az esetre, amikor két, Úrban levı gyermek házasságra lép, be vannak
töltekezve Szent Szellemmel, s Isten elıtt megteszik az esküt, és házasságra lépnek. Minden
esélyük megvan rá, hogy ez a házasság tökéletes legyen, ha betartják a bibliai parancsokat, és
ha a férj szereti a feleségét, mint ahogy Krisztus is az egyházat. A feleség pedig segítıtárs és
engedelmes. Tudni kell, hogy két kapitány nem lehet egy hajóban, mert akkor a hajó vagy erre
megy, vagy arra. Ha ketten mondják, nem tud elindulni és célba érni. Egy 'kapitány' kell, aki
megmondja, hogy az a hajó, amelyben vagytok, merre menjen, merre van a cél. A feleségnek
pedig segítıtársnak kell lenni – a Biblia szerint.
Elérkeztünk a válás témájához. Nézzük meg, mit mond a Biblia a válásról. Három ember
nyilatkozik a Bibliában a válásról: az egyik Mózes, a második Jézus és a harmadik Pál - akirıl
én tudok. Lehet, hogy vannak mások is, én ezt a hármat fogom nektek részletezni. Nézzük
meg ezt a részt a Máté 19-ben. Végig biztos nem fogunk érni, ez már látszik, akármilyen
türelmesek vagytok. Nagyon jó figyelık vagytok, akkor sem fogunk rajta végigérni. Máté 19bıl a 3-as vers. Használ-e nektek valamit? Jó. Különben befejezem rögtön, ha úgy
gondoljátok. Mondjam még?
Nagyon tanulságos rész, ami most jön. Tudniillik a farizeus zsidók, akik Jézust mindig
sarokba akarták szorítani, elkezdik kérdezni a válásról, ami a zsidók esetében ez egy nagyon
kényes téma volt. Hiszen az volt a szokás, ha valami tisztátalant találtak az asszonyban márpedig ismeritek ezeket a vallásos zsidókat, nem volt nehéz, hogy tisztátalant találjanak -,
elküldhették. Válólevelet írhattak és elküldhették, s jöhet a következı asszony. És így nagyon
könnyen lehetıségük volt arra, ha valami nem tetszett az asszonyban, csak egy levelet írtak,
egy válólevelet és mehetett az asszony, amerre látott. Ez nem olyan vicces, de nézzük meg,
mit mond Jézus.
Máté 19.3 És hozzá menének a farizeusok, kísértvén ıt és mondván: Szabad-é az
embernek az ı feleségét akármi okért elbocsátani?
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Akármi okért elbocsátani - ez a gondolat nagyon fontos. Hiszen a zsidók tudták, hogy
akármi okért nem szabad elbocsátani, és ez nyomta is a lelküket, ezért kérdezték meg. Mert ez
volt akkor a szokás, ezt az életet élték. Akármi pici baj volt a feleségükkel, rögtön írták az
elváló levelet és mehetett az asszony. Megkérdezték Jézustól: - Na figyelj Jézus, szabad-e, mit
mondasz erre? Jézus a hatalmas bölcsességével - tudjátok Jézus Krisztus maga Isten
bölcsessége - a következıket mondja:
Máté 19.4 İ pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a Teremtı kezdettıl
fogva férfiúvá és asszonnyá teremté ıket …
A zsidók nagyon jól tudták, hogy ez így van, hiszen ismerték az Ószövetséget betéve.
Ezzel kezdıdik Mózes könyve: férfiúvá és asszonnyá teremtette ıket.
Máté 19.5-7 És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és
ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. (6) Úgyhogy többé nem
kettı, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne
válassza. (7) Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell
adni, és úgy bocsátani el az asszonyt?
Mondják a zsidók, hogy most már nem fogunk asszonyt elküldeni Jézus, mert ha ez így
van, hogy nem szabad, mert Isten már az elejétıl megmondta, hogy férfiúnak meg asszonynak
teremtettem, és a kettı egy testté lett, s amit Isten egybeszerkeszt, ember el ne válassza. Akkor
hogyan mondhatta nekünk Mózes, hogy mégis írhatunk elváló levelet, válólevelet? Azt hitték,
hogy majd Jézust itt most megfogják. Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni
és úgy bocsátani el az asszonyt?
Máté 19.8 Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg
néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettıl fogva nem így volt.
Ez nagyon fontos dolog. Isten nem válásra adta a házasságot. Kezdettıl fogva nem így
volt. Mózes 1. és 2. könyvében, ha nem jön közbe a kígyó, akkor az a házasság, amit Isten
megpecsételt a Szent Szellemével, egy olyan ragasztó, ami az élet végéig szól. S ezt
elválasztani nem lehet, ember meg ne próbálja felbontani, amit Isten megpecsételt. A baj ott
kezdıdik, hogy nagyon sok házasságot nem is Isten kötött össze. Hiszen amint láttuk, amikor
két világi ember összeházasodik, Isten nem ismeri az ı házasságukat, mert nem pecsételte azt
meg. Attól még nem házasok, kérdezhetitek? De igen, házasok, csak e világ szerint, és
nincsenek ott Isten áldásai. Ez nagy különbség. Jézus azt mondja: amit Isten
egybeszerkesztett... És amit Isten egybeszerkesztett, azt a házasságot meg is pecsételte. Ez
csak úgy megy, hogyha mind a ketten Jézusnál vagytok és Szent Szellemmel teljesek vagytok.
Azt a házasságot, amit Isten megpecsételt, ember azt ne próbálja szétszakítani, mert Isten elıtt
szentség az. A házasság szentség. Isten azt az egy házaságyat szenteli meg, és nincs több
házaságy, nem lehet gondolkodni semmilyen más viszonylatban, mert ti ketten egyek vagytok.
És Isten így rendelte el a kezdetektıl fogva.
Máté 19.9 Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság
okán kívül, és mást vesz el, házasságtörı; és aki elbocsátottat vesz el, az is
házasságtörı.
Nagyon fontos itt, hogy lássátok, a zsidók hogyan tették fel a kérdést. Azzal kezdték,
hogy szabad-e az embernek az ı feleségét akármi okán elbocsátani, hiszen ez volt a szokás:
akármi okért elbocsáthatták. Nem tetszett a szoknyája széle - menjél. Nem jól vágta a
petrezselymet - menjél. Nagyon nagy szabadságot élveztek a zsidók.
Jézus kiegyenesíti ıket. İ azt mondja: akármi okért nem bocsáthatod el a te feleségedet.
Egyetlen okból bocsáthatod el: paráznaságért. Most nézzük meg, hogy a paráznaságért abban
az idıben mi járt. Akkor azért nem válólevelet írtak, hanem halálra megkövezték azt az
asszonyt, akit paráznának tartottak. Vagyis Jézus mit mond? - Én irgalmasságért jöttem és
nem ítéletet tartani. Azt az asszonyt, akit paráznán kaptok, annak írjatok elváló levelet, és
hagyjátok, hogy elmenjen. De minden okból nem bocsáthatjátok el az asszonyt - mondta a
zsidóknak. A zsidók, amikor ezt meghallották, eltakarodtak. Lekonyult a fülük, s azt mondták:
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ha így van a férfi dolga az asszonnyal, - mert ezek szerint nem válhatunk el úgy, ahogy mi
akarunk, - akkor nem jó dolog megházasodni. Azt a módot, ahogy ık viselkedtek, azt Mózes
engedte meg nekik.
Figyeljétek meg, hogy Jézus mondja a 8. versben, hogy Mózes a ti szívetek keménysége
miatt engedte meg a válást. Nem Isten engedte meg a válást. Jézus nem ezt mondja. Mózesnek
kellett megengednie a válást a ti szívetek keménysége miatt, mert gonosz szívőek vagytok, és
nem bírjátok ki a békességben. Mózesnek meg kellett engednie a válást, különben szétesett
volna a kezében az uralom. Jézus kiegyenesíti ıket: minden okból nem lehet elküldeni, egy
dologból lehet elküldeni, ha az asszony parázna volt. Nem megkövezni kell. Válólevelet írni
neki, és menjen. Látjátok Jézus irgalmát, amit kinyilvánít a zsidók felé is. A zsidók nem
örültek neki, hanem azt mondják: akkor nem jó házasságra lépni.
Jézus viszont kiegyenesíti ıket utána: Vigyázzatok, mert azt viszont nem tudja mindenki
megtenni, mert van, aki herélten születik, valakit kiherélnek, mint a rabszolgákat, és van, aki
magát kiheréli (Mát. 19.12). De ezen kívül, aki létezik, és párkapcsolatban akar élni, annak
mind házasságra kell lépni. Jézus Krisztus megmondja nekik: Egy intézményt ismer Isten, és
ez a házasság. Ha valaki megházasodik, majd elválik, és újra házasodik, akkor az a paráznaság
bőnében él folyamatosan.
Tehát a válás nem Istentıl van, és a válás győlöletes dolog Isten szemében. Győlöletes!
Minden szakadás győlöletes Isten elıtt! A válás nem tıle van, mert szívek szakadnak meg.
Megtört szívőek lesznek az emberek, és ez nem Istentıl van. De van-e rá bőnbocsánat? Itt
tévesztik el az emberek. Ha te úgy látod, hogy abból a házasságból kilépsz, akkor biztos nem
jókedvedben döntöttél úgy, mert nagyon-nagyon-nagyon nehéz út az, és rosszul jársz. Aki lát,
az tudja. Ez egy nagyon fájdalmas és nagyon küzdelmes dolog és nagyon sok sebet hagy maga
után. És ha valaki ezek után mérlegel, és úgy dönt, hogy onnan kijön, akkor miért mondja arra
azt az egyház, hogy az halálos bőn. Hiszen nem lehet utána gyónni menni, nem lehet áldozni
menni, nem köthetek újra az Úr elıtt házasságot, nem keresztelik meg a gyerekeket. Miért
mondják ezt? Jézus Krisztus vére nem elég jó arra, hogy az én tévedésemet elfedje? Miért
pont ez a bőn lenne az, ami kivétel? Súlyosabban kezelik a válást, mint a gyilkosságot! De
miért? Legtöbben olyan házasságokban vagytok ma, amit nem is az Úrban kötöttetek. Én sem
ismertem az Urat, amikor megházasodtam, majd én is elváltam. Újra házasságot kötöttem. Az
elsı házasságom idején nem ismertem az Urat.
A Biblia azt mondja, hogy ha a Krisztusban vagy, új teremtmény vagy, és minden, ami
volt, elmúlt Isten szemében (1 Kor. 5.17). Új teremtmény vagy! És egyes felekezetek mégis
képesek megpecsételni azt a személyt, aki elvált, hogy az nem szolgálhat, biztos nincs Istentıl
ez az ember, s kitagadják, kizárják. Na, most figyeljetek ide. A válás nincs Istentıl, ezt
megbeszéltük. De attól az az illetı elszakadt-e Istentıl? Nem! Ugyanúgy Isten gyermeke, sıt
amikor a legnagyobb bajban van, akkor áll hozzá legközelebb Isten. Amikor a legnagyobb
bajban van, amikor a legnagyobb tőzön kell átmennie, akkor van hozzá Isten a legközelebb, és
akkor segíti meg leginkább, mert akkor van rá a legnagyobb szüksége. Mert Isten nem olyan,
mint egyes felekezetek, hogy elhagynak, meg kizárnak. Isten nem olyan!
Ésa. 43.1-4 És most ... így szól az Úr, a te Teremtıd, és a te Alkotód, ... : Ne félj,
mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! (2) Mikor vízen mégy
át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak, ha tőzben jársz, nem
égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. (3) Mert én vagyok az Úr, a te
Istened, Izráelnek Szentje, a te Megváltód, ... (4) Mivel kedves vagy az én
szemeimben, becses vagy és én szeretlek: ...
Isten megsegít, amikor ezen át kell menned, mint ahogy mondja Ézsaiásban. És ha vízen
mész át, Én veled vagyok, és a folyók azok el nem boríthatnak, és ha tőzön mész át, nem égsz
meg, és a hamu meg nem perzsel téged (Ésa. 43.2). Bizony, veled van, ha tőzön mész át vagy
vízen mész át. Ha elválsz, mindezen átmész. Mindezen átmész, és mégis veled van az Úr és
nem hagy el. Ezt nagyon jegyezzétek meg, és írjátok fel a szívetek táblájára: NEM HAGY EL
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AZ ÚR! Az nem az Úr, aki elhagy! És ne ítélkezzünk egymás felett. Bőnbocsánat van arra az
esetre is, ha valaki elválik (1Ján. 1.9). Ezt jegyezzétek meg, és vigasztaljátok egymást ezen
szavakkal.
A test nem arra terveztetett, hogy aggodalmaskodjék és izgassa magát dolgok felett, mert
ilyenkor egy olyan hormont termel a szervezet, amit nem tudunk kezelni, és ezáltal
tönkremehet a test. Isten nem arra tervezte a testet, hogy mi féljünk és aggódjunk. Ugyanúgy a
házasságot sem arra tervezte, hogy elváljunk. Az ember azt sem tudja kezelni magától, hogyha
válnia kell. Egyszerően megsérül belülrıl, törött szívő lesz.
Jézust azért kente fel Isten, - ne felejtsétek el - : Isten Szelleme van Énrajtam, felkent
engem, hogy a töredelmes szívőeket meggyógyítsam (Luk. 4.18). Ki az egyetlen, aki tud
segíteni rajtad, amikor ilyen helyzetben vagy? Jézus Krisztus az egyetlen, és nincs más! És
ettıl az egy Jézustól zárják el az elváltat egyes felekezetek. Mondják, hogy nem szeret már
Jézus téged, nem lehetsz már Jézus elıtt. İ az egyetlen, aki tudna segíteni neki, hogy a sebei
meggyógyuljanak, újra tudjon élni egy életet. És ettıl a Jézustól zárják el.
Ádámnak megmondta az Úr: ha arról a fáról eszel, bizony meghalsz. Figyelmeztette,
kiadta a parancsot, hogy ne egyél róla. Mégis meg volt a szabad akarata és mégis evett. Láttuk
ezt vasárnap. Mi volt Isten elsı mozdulata, miután Ádám bőnbe esett? Utána nyúlt és azt
mondta, megprófétálta az 1 Móz. 3. fejezetben. Azt mondta a kígyónak: - Az asszony magva a
te fejedre tapos. Vagyis már megprófétálta a szentek gyızelmét Jézus Krisztusban. Utána
nyúlt, kigondolta a megoldást azonnal. İ egy olyan Isten, aki nem hagy el. És van a szent vér,
ami megtisztít. S nem az a fontos, hogy te mi rosszat tettél az életben, hanem az, hogy ki vagy
Krisztusban. Nagy különbség! Amúgy sem a cselekedeteinket visszük az Úr elé, avval nem
lehetünk sem nagyok, sem kicsik. A te belsı tartásodat az adja meg, hogy ki vagy
Krisztusban! Nagyon fontos, hogy ezt lássátok. Jézus soha nem hagy el, ezt jegyezd meg
nagyon, bármin is kell végig menned az életedben. A válás tehát nem jelent örök élető halálos
ítéletet.

HÁZASSÁG HELYREÁLLÍTÁSA
Pál elmondja, ha házasságban vagy és úgy kerültél az Úrhoz, ne keress elválást. Ha
függetlenül mentél az Úr elé, akkor ne keress párt magadnak. Ezt a rész fel fogom olvasni
majd, mert nagyon fontos, amit Pál mond. Sokszor hozzáteszi, hogy ez nem az Úrtól van, ez
az én véleményem, de kegyelmet kaptam az Úrtól, hogy én is elmondhassam nektek. Nézzétek
meg, mi van az Úrtól, és mi az, ami Páltól van? Pál nem házasság párti volt. İ azt mondta, ha
egyedül vagy az Úrban, sokkal áldottabb vagy. Van, aki ennek örül. Megtartja a
függetlenségét, és igaza van, ha így látja jónak. Mindenki, ahogy az Úrba kerül, úgy maradjon
- ezt mondja Pál. Ha az Úrban vagy és a házasságod is az Úrba került, mert a párod is az
Úrhoz jött, s úgy érzed, hogy nem boldog a házasságod valamiért, azt mondom neked, hogy
ne keress elválást - ahogy Pál mondja ezt nagy bölcsességgel.
Tudjátok miért? Mert benned van az a Szent Szellem, aki által fel tudod gerjeszteni azt a
szeretetet a párod felé, hogy azt az édeni idıt meg tudd tapasztalni, ahogy az Úr tervezte
eredetileg az emberpárt, Ádámot és Évát. Ha mindketten az Úrban vagytok, ne keress elválást,
hanem találd meg azokat a tulajdonságait a másiknak, amit akkor szerettél, amikor úgy
döntöttél, hogy ı lesz a te párod.
Egyszerően tekerd vissza az idıt. Nézd meg, hogy mit szerettél rajta. Találd meg benne
újra azokat a dolgokat. Helytelen azt tenni, hogy csak a hibákat nagyító alá vesszük,
kinagyítjuk, és a többirıl elfeledkezünk. Ne így legyen. Gerjeszd fel a szívedben azt a kötést,
ami akkor volt, amikor azt a házasságot megkötöttétek. S onnantól kezdve növekedni fog ez a
kötés. Istentıl kérhetsz ragasztót, a Szent Szellemet. A Szent Szellemet megkérheted, hogy
ragasszon egymáshoz benneteket még jobban. És segítsen a hibákat kiküszöbölni, s ne a válást
keresd, mert nem leszel áldott.
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Nagyon nehéz tudniillik végigmenni egy váláson, és nincs értelme, ha mindketten az
Úrban vagytok. Egyszerően nincs értelme! Ha elváltál, de még nem az Úrban voltál,
egyszerően ne foglalkozz vele. Ne hagyd, hogy bárki lelkiismeret-furdalásként felhozza,
hiszen nem az Úrban voltál. Miután újjászülettél, minden elmúlt. Ennek megértése nagy
könnyebbséget fog neked jelenteni. Egyszerően ne foglalkozz vele, ha elıhozza az ördög a
képeket, hogy te milyen voltál. Az már nem te vagy, mert Jézusban megváltást kaptál, és új
emberré lettél. Már nem az vagy, miért kell róla beszélni. Nem kell.
Mi van akkor, ha valaki olyan házasságban él, hogy elkülönülten él. Nevezheti-e magát
függetlennek akkor? Nem bizony! Azért, mert elkülönülten él, attól az még a felesége. Még
akkor is, ha nem Isten elıtt kötötte a házasságot, hanem a világ elıtt kötötte. El kell dönteni,
hogy abból a házasságból kijön-e, és akkor valóban függetlenként mit csinál. De azt nem
használhatja fel takarónak, hogy ı a házastársától függetlenül teremthet magának
kapcsolatokat kedve szerint, illetve Isten azért rendeli ezeket az alkalmi randevúkat, hogy
majd tanuljon ezekbıl. Hát szó nincs róla! Szó nincs róla!
Egy másik fontos kérdés: Amikor két ember az Úrban eldönti, hogy egymásé lesz és
összeházasodnak, akkor kell-e elıtte nemi kapcsolatot teremteni. Az Ige szerint nem kell! És
miért nem? Azt mondja Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó! Vagyis, miért vagy te
kishitő? Az Úr már megteremtette a házasságkötést, azt a házasoknak teremtette és azt
megszentelte. És csak azt szentelte meg. Miért vagy te kishitő, ha azt mondod, hogy ez talán
nem lesz jó? Bizony jó lesz, de csak akkor, ha már házasok vagytok. Addig úgy sem fogod
megtapasztalni, milyen. Tehát ne ámítsd magad, és ne csapd be magad. Keress magadnak
olyan társat, akivel ezt az utat végig tudod járni, és bizonyára áldott leszel, nagyon áldott
leszel. A párkapcsolatokra a házasság az egyetlen út az Úrban és nincs más.
Ha nem így teszel, az leépülést hoz. Folyamatos lelkiismeret-furdalásban leszel,
folyamatos bőntudatban leszel, és az nem jó neked. Saját magad ellen ne lépj. Tudniillik belül
van egy olyan mőszer, a szívünkben a lelkiismeretünk, ami pontosan megmondja, hogy mi van
Istentıl és mi nincs, mert ott van a Szent Szellem. És a törvényeket a szívünkbe írja az Úr mondja az Ige. Így igaz. Vagyis, ha Isten Igéje ellen teszel, ez a belsı mőszer megszólal és
bőntudatot támaszt, ahogy mondja az 1Ján. 3.20-21 Ige: ha a szívünk vádol illetve, ha a
szívünk nem vádol.
1János 3.20-21 Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és
mindent tud. (21) Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van
az Istenhez;
Ha a szíved vádol, többet azt ne tedd. Pontosan fogod tudni, senki nem kell, hogy
elmondja neked, hogy hogyan élj. Pontosan tudod, ha a szíved vádol. Mondjatok egy Áment.
Pontosan tudod, senki nem kell, hogy elmondja neked. S pontosan tudod, hogy milyen az,
amikor a szíved nem vádol. Amikor magad megtisztítottad Jézus vérével – bocsánatot kértél
Jézus nevében az Atyától – igyekszel többet olyat nem tenni, amiért ismét oda kellene menned
a vér alá. Szánt szándékkal nem tehetsz olyat még egyszer. És ez egy nagyon-nagyon fontos
dolog. Ne terheljétek magatokat olyan cselekedetekkel, amirıl tudjátok, hogy nem szabad.
Hanem rendezzétek be az életeteket az Úr szerint, ahogy az Úr elvárja. Azon lesz áldás, és
csak azon lesz áldás! Azt hiszem, hogy mindent elmondtam.
Engedjétek meg végül, hogy felolvassam az 1Kor. 7-bıl azt a részt, ami nagyon fontos, s
én is nagyon sok gondolatot onnan merítettem. Hogy ez ne maradjon mégsem ki, ezért ezt
elmondom nektek. És olvassuk ezt együtt, lapozzunk oda. Nagyon sokan elmentetek az
alkalom végére, pedig azt szándékoztam ezzel, hogy lelki gyógyulást kapjatok. Szeretném, ha
most örömben lennétek és mosolyognátok rám. Mosolyogjatok rám! Nem hiszem, hogy
rosszat mondtam volna nektek. Az igazságot mondtam el. Ha az igazságot mondtam el az Ige
szerint, akkor annak örömöt kell hozni a szívetekbe az Úrtól.
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Az 1Kor. 6-ból olvassuk el... Nincs vége a 6. fejezetnek, ahol a 7. kezdi, mert ott
kezdıdik egyben a téma, hogy a 6. fejezetbıl a 9-10 versben megtudjátok, hogyha
házasságtörık, paráznák vagytok, nem örökölhetik Isten országát.
1Korinthus 6.9-10 Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik
Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se
házasságtörık, se kéjencek, se férfiszeplısítık, (10) Se lopók, se telhetetlenek, se
részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
Ezt írja az Ige: nem örökölhetik Isten országát. Vagyis Jézus Krisztus vére alá kell menni
(bocsánatot kérni), hogy újra visszamehess és megállhass Isten elıtt. A 11. vers mondja, hogy:
1Korinthuss 6.11 Ilyenek voltatok pedig némelyek, de Isten megmosott,
megszentelt, megigazított benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk
Szelleme által.
Vagyis tiszta vagy. Ha ilyet is tettél, de megigazíttattál.
1Korinthus 6.12 Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden
szabad nékem, de én nem adatom senkinek hatalma alá.
Minden szabad nékem, de nem minden használ - írja Pál. Hatalmas megértést ad ez,
hiszen szabad akaratunk van. Ebbe behelyettesítheted, hogy minden szabad nekem. Szabad
nekem elválni is, de nem minden használ. Nem mindig fog neked használni a válás, ha úgy
döntesz. Úgyhogy nagyon-nagyon gondold meg. Én soha senkinek nem fogom tanácsolni,
hogy váljon el. Habár magam végig mentem rajta, és ma is így tennék. De nem biztos, hogy
neked is ez az utad, és muszáj megtenned. Hát nagyon vigyázzatok erre: mindent szabad
nekem, de nem minden használ.
1Korinthus 6.13-15 Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az
Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a
paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. (14) Az Isten
pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az İ ereje által. (15) Nem
tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus
tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.
Minden, ami a házasságon kívül történik, az a paráznaság alá tartozik! Jézus Krisztus
testét teszed paráznává, és ezt nem teheted meg az Ige szerint. A világban elfogadott könnyő
élet többé a számodra nem létezik, ha az Ige szerint az Úré leszel.
1Korinthus 6.15-17 Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai?
Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.
(16) Avagy nem tudjátok-é, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert
ketten lesznek, úgymond, egy testté. (17) Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem
İvele.
1Korinthus 6.18-20 Kerüljétek a paráznaságot. Minden bőn, melyet az ember
cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.
(19) Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem
temploma, amelyet Istentıl nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? (20) Mert
drága áron vétettetek meg; dicsıítsétek azért az Istent a ti testetekben.
Most kérem szépen 'házi feladat' lesz, a 7. fejezetet olvassátok el otthon. Végképp
kicsúsztam az idıbıl, és nem azért nem olvasom fel, mert nem fontos, hiszen ez alapján
hallottátok az egészet. Csakhogy nem akartam már az igehellyel és az igeverssel tovább húzni
az idıtöket. Ez szinte teljesen az egész ebbıl a fejezetbıl volt. Úgyhogy lássátok meg, hogy az
Igét szóltam nektek. Olvassátok el magatok otthon az 1 Kor. 7-et végig. Tegyétek meg nekem
és áldás lesz rajtatok, ha megteszitek. És ha ez alapján cselekedtek, még nagyobb áldás lesz
rajtatok.
1Korinthus 7.1-40 Amik felıl pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem
illetni. (2) De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és
minden asszonynak tulajdon férje. (3) A feleségének adja meg a férj a köteles
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jóakaratot; hasonlóképpen a feleség is a férjének. (4) A feleség nem ura a maga
testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a
felesége. (5) Ne fosszátok meg egymást, hanemha közös akaratból bizonyos
ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé
térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem
tartóztathatjátok. (6) Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat
szerint. (7) Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de
kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentıl, egynek így, másnak
pedig úgy. (8) Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak,
hogy jó nékik, ha úgy maradnak, mint én is. (9) De ha magukat meg nem
tartóztathatják, házasodjanak meg: mert jobb házasságban élni, mint égni. (10)
Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy
az asszony férjétıl el ne váljék. (11) Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság
nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét. (12)
Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen
felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. (13) És amely asszonynak
hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. (14) Mert meg van
szentelve a hitetlen férj az ı feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony
az ı férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most
pedig szentek. (15) Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett
szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De
békességre hívott minket az Isten. (16) Mert mit tudod, te asszony, hogy
megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, hogy megmentheted-e a
feleségedet? (17) Csak amint kinek-kinek adta az Isten, amint kit-kit elhívott az
Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben ekképpen rendelkezem. (18)
Körülmetélten hivatott el valaki? Ne fedezze el azt; körülmetéletlenül hivatott el
valaki? Ne metélkedjék körül. (19) A körülmetélkedés semmi, a
körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása. (20) Kiki amely hivatásban hívatott el, abban maradjon. (21) Szolgai állapotban
hivattattál el? Ne gondolj vele, sıt ha szabad lehetsz is, inkább élj azzal. (22)
Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki
szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája. (23) Áron vétettetek meg, ne
legyetek embereknek szolgái. (24) Ki-ki amiben elhívatott, atyámfiai, abban
maradjon meg az Isten elıtt. (25) A hajadonok felıl nincs ugyan parancsolatom
az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy
hitelt érdemlı legyek. (26) Úgy vélem tehát, az a jó a jelenvaló szükség miatt,
hogy jó az embernek úgy maradni, ahogy van. (27) Feleséghez vagy kötve? Ne
keress elválást. Feleség nélkül vagy? Ne keress feleséget. (28) De ha veszel is
feleséget, nem vétkezel; és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik; de az
ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék néktek. (29) Ezt
pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idı rövidre van szabva ezentúl, azért
akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. (30) És akik sírnak,
mintha nem sírnának; és akik vígadnak, mintha nem vigadnának; akik vesznek,
mintha semmijük sem volna. (31) És akik élnek e világgal, mintha nem élnének:
mert elmúlik e világnak ábrázatja. (32) Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül
legyetek. Aki házasság nélkül van, arra visel gondot, ami az Úré, mimódon
kedveskedhessék az Úrnak; (33) Aki pedig feleséget vett, a világiakra visel
gondot, mimódon kedveskedhessék a feleségének. (34) Különbözik egymástól az
asszony és a hajadon. A ki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy
szent legyen mind testében, mind szellemében; aki pedig férjhez ment, a
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világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a férjének. (35) Ezt pedig a
ti hasznotokra mondom; nem hogy tırt vessek néktek, hanem hogy
illendıképpen és állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul. (36)
De ha valaki szégyennek tartja az ı hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja,
és szükségét látja, amit akar, azt cselekedje, nem vétkezik; menjenek férjhez.
(37) Aki pedig szilárdan áll a szívében és a szükség nem kényszeríti, hatalma
pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja
hajadon leányát, jól teszi. (38) Azért, aki férjhez adja, az is jól teszi, de a ki nem
adja férjhez, még jobban teszi. (39) Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha
férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csakhogy az Úrban. (40) De
boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint; pedig hiszem, hogy
bennem is Istennek Szelleme van.
A világtól el ne keseredj, amiért az ilyen mocskos. Kelj föl, verd le a port magadról és
menj tovább. Jézus minden esetben ott van és megsegít, és fogja a kezed. Ne felejtsd el, nem
vagy egyedül ezen az úton! Jézus veled van! Adjunk neki hálát érte! Halleluja! Köszönjük
meg Jézusnak ezt a mai napot.

KIEGÉSZÍTÉS
NÉHÁNY FONTOSABB KIFEJEZÉS MAGYARÁZATA
Ember felépítése - Az ember hármas felépítéső szellemi lény: az ember valódi lénye a
szelleme, van lelke (értelem, érzelem, akarat) és testben él. A Biblia az ember szellemét
szívnek és belsı embernek is nevezi, a testet pedig edénynek, háznak.
Szent Szellem - A Szentháromság harmadik személye, aki ma Isten képviselıje a földön.
A héber és a görög nyelvő eredeti írásokban Szent Szellemként olvashatjuk, amit a magyar
nyelv Szent Léleknek fordított. A Szent Szellem Krisztus menybemenetele után az elsı
pünkösdkor áradt ki, s azóta is itt van közöttünk.
Úrban van (Úrnál van) - Üdvösséget nyert keresztény, akinek az újjászületett szelleme
Istenhez tartozik. Aki az Úrban hal meg, az a Mennybe jut, akinek nincs üdvössége, annak a
számára a pokol a végsı állomás. Fontos azt is tudni, hogy a pokol és a Menny között nincs
átjárási lehetıség!
Újjászületés - Abban a pillanatban, amikor behívtad az életedbe Krisztust, Isten
újjáteremtette a szellemedet. Új emberré lettél, İ a múltadat eltörölte (2 Kor. 5.17). Jézussal a
szívedben Isten királyságának az állampolgára vagy. A szellemi újjászületés az üdvösség
feltétele.
Üdvösség - Az üdvösséghez, az örök élet elnyeréséhez el kell fogadnod és meg kell
vallanod Jézus Krisztust életed Urának és Megváltójának a Róm. 10.9-10 Igék alapján. Ehhez
segítségül veheted az ÜDVÖSSÉG IMÁJÁT, amelyet hangosan, teljes szívedbıl mondj el.
Megkeresztelkedni Jézus nevére – Újjászületni, majd üdvösséget nyerni Isten
Szellemétıl. Ez az elsı és a legfontosabb keresztség az Újszövetségben, mert a halálod után
csak ez alapján juthat a szellemed a Mennybe (Csel. 2.38, 19.5).
Szent Szellemmel teljes - A szellemi újjászületés után van lehetıség arra, hogy
megkeresztelkedj a Szent Szellemmel és így teljes légy Isten Szellemével. Egyszerően kérd
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meg Jézus nevében az Atyát a Luk. 11.13 Ige alapján, hogy kereszteljen meg a Szent
Szellemével.
Megigazulás - Amikor Krisztust elfogadtad, az İ Szent Vére megtisztított minden
bőntıl, s igazzá tétettél Isten elıtt. Így bármikor megállhatsz az Atya trónja elıtt minden
bőntudat és kisebbrendőségi érzés nélkül.
Vér alá menni - Jézus nevében ıszintén bocsánatot kérsz az Atyától az elkövetett
vétkedért az 1Ján. 1.9 igevers alapján, s Jézus Szent Vére megtisztít azoktól, bőnbocsánatot
nyersz.

IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
Róma 10.9-10 Mert ha a te száddal [meg]vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben
hiszed, hogy az Isten feltámasztotta İt a halálból, üdvözülsz. (10) Mert szívvel
hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig [meg]vallást az üdvösségre.
Jézus szeret téged! Ha szükséged van egy igaz barátra és
szeretnéd İt befogadni az életedbe, akkor mondd el ezt az imát:
Drága mennyei Atyám! Jézus Nevében jövök eléd imádságban.
Megelégeltem, hogy magamban bízzam, kérlek, segíts az életem helyreállításában.
Kérlek, segíts abban is, hogy szeretni tudjalak Téged és másokat.
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Krisztus meghalt az én bőneimért a Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, s teremts újjá engem!
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm!
Elfogom Jézus, hogy értem és helyettem voltál a kereszten!
JÉZUS, TE VAGY AZ ÉN URAM, MEGVÁLTÓM ÉS GYÓGYÍTÓM!
Meg vagyok váltva! Újjászülettem Krisztusban.
Az İ Szent Vére megtisztított minden bőntıl.
Köszönöm Úr Jézus az örök életemet! Ámen.
Ha ıszintén és hangosan elmondtad, s hiszed a szívedben, akkor biztos lehetsz abban,
hogy Krisztus beköltözött a szívedbe. Örök életet, megváltást nyertél, üdvözültél a mennyei
Atya kegyelmébıl, hit által (Ef. 2.8-9). İ vezetni, gondoskodni szeretne rólad az életed
további részében. Igényeld az İ segítségét! Ismert meg és használd azokat az áldásokat,
amelyeket Krisztus már két évezreddel ezelıtt megszerzett neked. Ismerd meg és gyakorold
azt a hatalmat, amit Jézus neked adott, hogy gyızedelmes és boldog életet élhess!

Azt a tanítást meghallgathatod a www.hazassagtan.extra.hu oldalon.
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