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Péld 31,10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. 

 
Bev. Kedves Testvéreim a Krisztusban! A mai nap veszi kezdetét a Házasság hete idei programja. Közel 

két évtizede indult el ez a kezdeményezés Angliából. Mára 4 kontinensen összesen 21 országban ünneplik a 
Házasság hetét. Hazánk 2008-ban kapcsolódott be ebbe a nemzetközi kezdeményezésbe. A Házasság hete 
mozgalom célja, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét a házasságra és a család fontosságára. 

Éppen tegnap találkoztam egy régi kedves ismerősömmel, míg egy üzletben sorban álltunk. Rövid néhány 
perc alatt végig kérdeztük egymás családját. Ismerősöm elmondta, hogy lánya a barátjával egy éve élnek 
együtt, és nagyon boldogok.  

Egy pillanat alatt átsuhant a gondolat, hogy ezek a fiatalok is felborították az Istentől kapott jó sorrendet: 
hogy előbb a házasságkötés, utána az összeköltözés, de azért örültem a jó hírnek, hogy két fiatal boldog, mert 
egymásban társra találtak, ezért csak annyit kérdeztem, hogy mikorra tervezik az esküvőt? Ismerősöm elko-
morodott, és csendesen annyit mondott: azt nem ő tudja. 

Talán most itt a templomban nincs sok házasságra készülő fiatal, és sokkal többen vannak, akik már há-
zasságban élnek, illetve szülők és nagyszülők. És bizony vannak köztünk özvegyek is. De hadd mondjam el 
most is, hogy mindnyájan felelősek vagyunk a felnövekvő nemzedékért. Mindannyian felelősek vagyunk 
azért, hogy gyermekeink és unokáink hogyan indulnak el az életben, hogyan lesznek önállóak, hogyan és hol 
keresnek maguknak társat. És abban is van felelősségünk, hogy amikor megtalálták a nagy ŐT, akkor követik-
e az Úrtól kapott jó rendet, vagy sem? Fel tudjuk-e számukra életünk példájával mutatni azt, hogy minden 
modern életfelfogással szemben a házasság olyan értékeket tartogat a férfi és a nő számára, amit semmilyen 
más kapcsolat nem képes pótolni vagy megadni. Látják-e rajtunk azt a fiatalok, hogy a házasságban tud igazán 
kiteljesedni két ember élete?  

 
1. A Szentírás egyik legszebb történetéből olvastam fel, Izsák és Rebeka egymásra találásának és házas-

ságának történetét. Nézzük meg, hogyan is alakult úgy Izsák és Rebeka élete, hogy egymásra találtak, és ösz-
szekötötték az életüket? 

A történet legelejét nem olvastam fel, ezért azt röviden összefoglalom. Ábrahám hosszú vándorlásának 
lassan a végéhez ér. Felesége, Sára már meghalt, és idegen földön kellett őt eltemetnie. Izsák a fia is már 
felnőtt férfi. A családfő pedig tudja, hamarosan ő is meg fog halni. Ezért, amíg lehetősége és ereje engedi, 
feleséget szerez fiának. Tapasztalatból tudja, hogy azon a földön, Kánaán területén pogányok élnek, akik nem 
az igaz és élő Istenben hisznek, ezért nem lenne jó, ha házasság révén pogány kultuszok is teret kapnának a 
családjában. Ezért a legidősebb szolgáját bízza meg, hogy menjen haza ősei földjére, és onnan hozzon fiának 
feleséget. 

Tehát az első, ami nagyon fontos ebben a történetben, hogy Ábrahám istenfélő feleséget szeretne fiá-
nak, hogy Izsák ne legyen hitetlennel felemás igában. Erről beszélt jóval később Pál apostol is a Korinthusi 
levelében. 

 
2. Az öreg szolga természetesen szót fogad, de a történetből hamarosan megtudjuk, hogy mégis borzasz-

tóan tanácstalan. Megesküdött Ábrahámnak, hogy hívő feleséget fog hozni Izsáknak, de ez nem olyan dolog, 
hogy vesz egy szép tevét vagy egy jó autót. Úgy látszik, hogy már annak idején sem volt egyszerű hívő felesé-
get találni. De még ha sikeresen talál is egy istenfélő fiatal lányt, akkor sem biztos, hogy az a lány hajlandó 
vele menni az idegenbe, vagy a lány szülei egyáltalán elengedik-e? 

És itt olvasunk egy másik nagyon fontos dolgot: mégpedig azt, hogy az öreg szolga imádkozik Istenhez. 
Ez a hűséges szolga tanácstalan, de mégsem kezd el sem kapkodni, sem pedig okoskodni, hanem a lehető 
legbölcsebben cselekszik: imádkozik ahhoz az Istenhez, Aki kivezette urát, Ábrahámot, és új hazát adott neki. 
Ahhoz az Istenhez imádkozik, Aki képes volt arra, hogy Ábrahámnak és Sárának idős koruk ellenére is gyer-
mekáldást adjon. Ahhoz az Úrhoz fohászkodik, Aki próbára tette Ábrahám hitét a Mórijjá hegyén azzal, hogy 
áldozza fel Izsákot, majd egy kost adott az apának áldozati állatként. 
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3. Úgy hiszem, Ábrahám nem véletlenül a legöregebb szolgájára bízta ezt a feladatot, mert az az ember 
Ábrahámmal együtt szintén végig élte és megtapasztalta az isteni csodákat, ezért ő volt arra leginkább alkal-
mas, hogy a feleségkeresés feladatát a gondviselő Istenre tudja teljesen rábízni. 

Egy fiatalabb szolga biztosan inkább a lányok arcát és testalkatát figyelte volna meg, míg a legöregebb 
szolga úgy figyelt a lányra, Rebekára, hogy megtudja, szerencséssé tette-e útját az Úr, vagy sem.  

Ez a harmadik nagyon fontos gondolat ebben a történetben, hogy a szolga figyelte a lányt és próbálta 
megérteni a lány viselkedéséből, a beszédéből, és a körülmények összességéből, hogy vajon ő-e az, akit 
Isten Izsáknak szánt, vagy sem. 

 
4. Testvéreim az Úrban! A szilveszteri rádiókabaréban – nem tudom, hányan hallgatták – nekem legjob-

ban Kovács András Péter humorista tetszett. Hallgassunk meg egy rövid részletet most ebből. 
 
Mi az, ami ebben a másfél percben tetszett nekem? Az, ahogy a házasság lényegéről vallott a humorista. 

Ahogy elmondta, hogy a feleségét sok év után is szépnek tartja. Őszintén elmondja azt is, hogy lát nála szebb 
nőket is, de nem vágyik azok után, mert a felesége egész valóját neki adja, és ez számára elég, ezért nem 
vágyik elérhetetlen szépségideálok után. Ez pedig összecseng a Péld 5,18-cal: Legyen forrásod áldott, és örülj 
ifjúkorodban elvett feleségednek. 

És tetszett nekem az is, hogy beszélt arról is, hogy egy férfi és egy nő szerelmének és házasságának éppen 
az a lényege, hogy egymás iránt elköteleződnek. És, amikor két ember egymás iránt elköteleződik, akkor cso-
dálatos dolgokat fedeznek fel egymásban, és csodálatos dolgokkal gazdagítják meg egymást. 

Akkor a férj már nemcsak azt veszi észre, hogy mennyire szép az ő felesége, és nemcsak az idő múlását 
veszi észre, hanem azt is, hogy a felesége őérte és őmiatta korábban kelt fel, hogy tortát süssön neki szüli-
napjára. És észreveszi azt is, hogy milyen szeretettel beszélt az anyósával, vagyis az ő anyjával, még amikor 
haldoklott is. És persze azt is boldogan látja, hogy amikor gyermekeire néz, akkor milyen szeretet árad a te-
kintetéből. 

És a feleség is nemcsak azt veszi észre a férjében, hogy sokszor milyen darabos és kemény tud lenni, 
hanem azt észreveszi, hogy a kemény, férfias felszín alatt odaadás van és hűség. 

 
A példabeszédek könyvének utolsó fejezetében ezért nagyon igaz az a mondat, amit az előbb már felol-

vastam: Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. És ez természetesen for-
dítva is ugyanígy igaz: derék férjet, hűséges segítőtársat kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igaz-
gyöngynél! 

De ez a mondat semmiképpen sem reménytelenül hangzik itt el! Sőt, igenis van arra remény és van arra 
esély minden fiatalnak, hogy derék segítőtársat, igaz házastársat találjanak. Ehhez azonban kell három na-
gyon fontos dolog, szükség van három feltételre, amit ebből az igéből is megérhetünk: 

 
I. Határozzák el magukat a fiatalok, hogy hitben élő társat keresnek maguknak. Legyen ez számukra 

az egyik legfontosabb feltétel. Higgyétek el – Testvéreim – nem lehetetlen ilyet találni. Nagyon 
fontos persze az, hogy vonzódjanak egymáshoz, hogy tetszenek egymásnak, de lássuk be, nem 
ez az egyetlen fontos dolog egy férfi és egy nő kapcsolatában. 

II. A második, az öreg szolgához hasonlóan, hogy hittel imádkozzanak Istenhez, hogy vezesse eléjük 
azt, aki a társuk lesz majd. 

III. A harmadik pedig az, hogy hittel és bizalommal nézzenek körül, és figyeljenek. Természetesen a 
szerelem az fantasztikus ajándék és csodálatos érzés. De ez mégse akadályozzon meg senki ab-
ban, hogy figyeljen és törekedjen megérteni azt, hogy vajon „szerencséssé tette-e az útját az Úr 
vagy sem”. Vagyis próbálja azt megérteni a fiú, hogy valóban Isten vezette elé azt a lányt, illetve 
a lány gondolkozzon el azon, hogy az Úrtól való-e az a fiú vagy sem? 

 
5. A történet úgy folytatódik, hogy Rebeka elindult az öreg szolgával, és megérkezett arra a helyre, ahol 

végre megláthatta Izsákot, és találkozhattak egymással. Bár találkozásuk a kor szokásai szerint megszervezett 
találkozás és esküvő volt, ennek ellenére ott volt a háttérben a Nagy Rendező, a Gondviselő Isten, Aki a lehető 
legjobban rendezett el mindent, hogy ez a két fiatal egymásra találjon, megszeresse egymást. 

Ezért beteljesedik rajtuk a teremtéskor kimondott isteni ígéret:  
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Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. (1Móz 
2,18) 

Segítsen bennünket a Kegyelmes Isten, hogy házastársunkban mi is naponta felismerhessük azt a hozzánk 
illő segítőtársat, akit az Úrtól kaptunk! 

Segítse meg a Gondviselő Isten a fiatalokat, hogy a maga idejében ők is olyan segítőtársat kapjanak, akik 
hozzájuk illik. Adjon nekik az Úr ehhez igaz hitet, imádságos szívet, és olyan bölcsességet, mely felismeri a 
hozzá illő segítőtársat. 

És áldja meg a Mindenható Isten a fiatalokat, hogy a házasságban kiteljesedhessen az életük! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 


