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Ige: 1Móz 2,18-24 
18Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek 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 neve, aminek az 
ember elnevezi. 20Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vad-
állatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. 
21Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldal-
bordáját, és húst tett a helyére. 22Az emberből kivett oldalbordát az ÚRisten asszonnyá formálta, 
és odavezette az emberhez. 23Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, 
testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. 
24Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté. 
1Móz 2,24 Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy 
testté. 

 
Kedves Testvérek! Nagy örömmel hallgattam az előbb a 6.a osztályosok szolgálatát. Tulajdonképpen 

nagyon sok minden fontosat elmondtak a házasságról. Mégis, szeretném, ha még együtt tovább gondol-
kodnánk róla. A házasságról való gondolkodásunkhoz Isten Igéjét vesszük alapul, és az Ő Szentlelkét 
kérjük segítségül. 

A gyerekek szolgálata egy nagyon fontos mondattal kezdődött: 
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megta-

pasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség, és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de 
nem tökéletes társon keresztül.” 

Igen. Aki úgy tud tekinteni a házasságra, különösen saját házasságára, mint Isten ajándékára, az – 
meg vagyok róla győződve, hogy – sokkal értékesebbnek tartja a házasságot. Olyan értéknek, amire min-
denképpen vigyázni kell, amit meg kell becsülni. 

A Szentírás első fejezetei hitvallások, vagyis elmondják azt számunkra, hogy mit hiszünk a világ ke-
letkezéséről, az élőlények, és az ember létezéséről. Hisszük azt, hogy a világmindenség nemcsak a vélet-
len műve, nemcsak úgy valahogy keletkezett az ősrobbanás során.  

Hanem hisszük azt, hogy a világ keletkezése mögött a Hatalmas és Mindenható Isten tudatos terve-
zése és cselekvése áll. Vagyis hisszük, hogy Isten teremtette meg ezt a csodálatosan szép és elképesztően 
bonyolult világot. 

Mózes első könyve elbeszéli azt, hogy Isten ismeri az ember legmélyebb és legfontosabb szükségle-
teit. Tudja azt, hogy mennyire nem jó az embernek egyedül lenni. Úgy formálta meg a lelkünket és a 
személyiségünket, az egész valónkat, hogy egyedül nem érezzük jól magunkat. Sőt, akkor érezzük ma-
gunkat igazán jól, ha közösségben lehetünk, ha társaságban vagyunk. 

Ennek a társaságnak pedig különböző formái és szintjei vannak. Fontosak számunkra az osztálytár-
saink, az iskolatársaink. De még fontosabbak a barátaink. A felnőtteknek fontosak a munkatársai, akik-
kel minden nap egy munkahelyen dolgoznak, akikkel megbeszélik a fontos tennivalókat, a feladatokat. 

És mind az osztálytársaknál, a munkatársaknál, sőt még a barátoknál is sokkal fontosabbak a test-
véreink és a családunk. 

De mi, felnőttek már tudjuk, hogy a legeslegfontosabb számunkra a házastársunk. A férfinak a fele-
sége, a nőnek a férje. 

 
Kedves Gyerekek és Fiatalok! Szeretnétek, ha elárulnék nektek egy titkot? Igen? 
Egy gyermek akkor lesz a legnagyobb biztonságban és szeretetben, ha a szülei, az édesapja 

és az édesanyja nagyon szeretik egymást, és ragaszkodnak egymáshoz. 
Visszatérve Mózes első könyvének 2. fejezetéhez, azt olvastuk ott, hogy az ember megnézett minden 

állatot és madarat, amit Isten formált és teremtett, majd nevet adott mindennek. Nevet adott a háziálla-
toknak, a madaraknak és a vadállatoknak is. 

Ebből azt érthetjük meg, hogy az ember számára nagyon fontos a körülötte lévő világ. És mivel az 
ember adott nevet a különböző dolgoknak és állatoknak, ezért az ember uralkodik azok felett. Az em-
bernek úgy kell uralkodnia a világban, hogy annak jó gazdája legyen. Hiszen egy jó gazda nem pusztítja 
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el a jószágait, mert akkor nem marad semmije sem. A jó gazda vigyáz a jószágaira, az állataira, hogy 
egészségesek legyenek, és megfelelő számban legyenek. 

A bibliai történetben van egy érdekes mondat: „de az emberhez illő segítőtársat nem talált”. Ádám 
miután végignézte az állatokat, a legfontosabb célt nem érte el: nem talált magának segítőtársat, to-
vábbra is egyedül volt. 

 
Tudjátok, annak idején, amikor egyetemista voltam, először akkor kezdtem érezni azt, amit Ádám is 

érzett: hogy egyedül volt. Persze voltak szüleim, testvérem és voltak barátaim, de abban az értelemben, 
ahogy Ádám egyedül érezte magát, úgy én is egyedül voltam. És nem volt jó nekem sem. 

Aztán én is elkezdtem keresni a hozzám illő segítőtársat. És bíztam abban, hogy hamar fogok találni 
valakit, mert nem szeretek várakozni. 

Ti szívesen vártok? Vagy inkább azt szeretnétek, ha minden azonnal megtörténne, amit elképzeltek? 
Szóval, ti sem szerettek várni. Én sem. És mégis, várnom kellett. És bizony sokáig kerestem, amíg 

rátaláltam Tünde nénire, és a feleségem lett. 
Az a történet, amit a Bibliából felolvastam tulajdonképpen arról is szól, hogy Ádámnak is sokáig kel-

lett keresnie a hozzáillő segítőtársat. Amit sokáig keresünk, ami után sokáig vágyakozunk, amire 
nagyon sokat várunk, az mindig nagyon értékes és kedves lesz számunkra – ezt ne felejtsétek el! 

Olyan korban élünk, melyben szinte bármit azonnal meg lehet kapni, és várni sem kell rá. De figyel-
jétek meg, hogy amit nagyon gyorsan megkaptok, amire nem kell várnotok, azt mennyire hamar meg-
unjátok, és nem tudtok neki sokáig örülni. 

A jó házasságban a férj és a feleség azért is tudnak egymásnak örülni, és azért is szeretik egymást, és 
ragaszkodnak egymáshoz, mert keresték egymást és tudtak várni egymásra. Persze, nem ez a legfonto-
sabb dolog, mégis értékesebbé tudja tenni a várakozás a találkozást a nagy Ő-vel! 

Kedves Fiatalok és Felnőttek! A Szentírásnak ez a része azért csodálatos számomra, mert nagyon 
egyszerűen, de mégis szépen leírja azt, hogy az Úristen mennyire szép és egyértelmű rendet adott ebbe 
a világba, és ennek a világnak. 

Ez a rend a következő: Isten az embert férfivá és nővé teremtette – ezt olvassuk egy kicsivel ko-
rábban, az első fejezetben. Majd pedig Isten felismerte az ember szívének legmélyebb vágyát, hogy hoz-
záillő társra találjon. Végül pedig társat adott neki, akivel a házasság szövetségében a legszorosabb és 
legmélyebb kapcsolatban és közösségben élhet. 

Ebben a felolvasott történetben van leírva az, hogy Isten hogyan képzelte el a házasságot. A 24. vers-
ben ezt olvassuk: Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek 
egy testté. 

 
Dia: Egy képet szeretnék most nektek megmutatni. Ez a négy zöld lámpás jelzőlámpa azt mutatja 

meg, hogy az Úristen terve szerint mi szükséges az igazán boldog, egy életre szóló és a viharokkal, ne-
hézségekkel szemben is kitartó házassághoz. 

1. Az első zöld lámpa, hogy a házasság egy férfi és egy nő között jöhet csak létre – mert ez az Isten 
teremtéséből fakadó jó rend. 

2. A második zöld lámpa, hogy mind a férfi, mind pedig a nő önállóak lesznek. Felnőnek. És amikor 
felnőnek, felnőttek lesznek, akkor már nem a szüleik tartják el őket, hanem önállóak lesznek. 
Önállóan hoznak döntéseket. Önállóan vállalják a felelősséget a szavaikért és a tetteikért. 

3. A harmadik zöld lámpa, hogy szabad akaratukból a férfi és a nő úgy döntenek, hogy együtt sze-
retnék leélni az életüket, házasságot kötnek, és kitartanak egymás mellett hűségesen. Ragasz-
kodnak egymáshoz. 

4. És végül a 4. zöld lámpa: a legbensőségesebb és leggyengédebb kapcsolat a férj és a feleség kö-
zött, a testi kapcsolat. A testi kapcsolatot Isten a legvédettebb helyre, a házasságba helyezte.  
Sajnos sokan ezzel nem tudnak, és nem akarnak várni. És azzal, hogy a testi kapcsolattal sokan 
nem várnak, azzal sok szomorúságot és csalódást is okoznak egymásnak és önmaguknak is. Az 
idő előtti testi kapcsolat olyan, mint amikor éretlenül leszedik a gyümölcsöt: ránézésre szép és 
kívánatos, de az íze nem az igazi.  
Azt mondják, hogy a ládában is megérik a gyümölcs, csak adnak hozzá egy kis érlelőgázt, és kész 
is. De, aki evett már olyan gyümölcsöt, ami a fán érett meg, az tudja, hogy nincs annál finomabb. 
Éppen így van a testi kapcsolattal is: Urunk azt szeretné, ha a férfinak és a nőnek is öröme lenne 
a testi kapcsolat, és az örömük igazán kiteljesedne, de szeretné, hogy a házasságon belül, a mel-
lénk adott és hozzánk illő társsal teljesedne ki az örömünk a testi együttlétben. 



 3 

Ha valamelyik lámpa piros, akkor abban a kapcsolatban nincs minden Isten akarata és rendje sze-
rint. 

 
Befejezésül arról szeretnék beszélni, hogy mennyire fontos az egymáshoz való ragaszkodás. Azt 

mondja az Ige, hogy a férfi „ragaszkodik feleségéhez”. 
Sokat gondolkodtam ezen a két szón: „ragaszkodik feleségéhez”. És arra jöttem rá, hogy az embe-

rek általában rengeteg mindenhez szoktak ragaszkodni: 
- ragaszkodom ahhoz, hogy a szobám színe ilyen legyen – mondják a festőnek; 
- ragaszkodom ahhoz, hogy ezt a ruhát vedd fel; 
- ragaszkodom ahhoz, hogy ne költ többet; 
- ragaszkodom ahhoz, hogy rakj rendet a szobádban, mielőtt elmész moziba; 
- ragaszkodom ahhoz, hogy… 
Hosszan lehetne még folytatni a sort, hogy ki és mihez ragaszkodik. De sajnos olyan furcsán hangzik 

az, hogy „ragaszkodik feleségéhez”. Furcsán hangzik az, hogy két ember ragaszkodik egymáshoz. Ma-
napság olyan sokszor lehet az ellenkezőjét hallani, hogy nem ragaszkodnak egymáshoz, hogy milyen 
könnyen szakítanak egymással és szakadnak meg barátságok, szerelmek és házasságok. 

Isten azonban az emberi kapcsolatainkat úgy szeretné, ha ragaszkodnánk egymáshoz. Azt szeretné, 
ha a barátságok és a házasságok nem végződnének vitával, haraggal, szakítással és válással. Az egymás-
hoz való ragaszkodás a hűség. 

Isten példát adott az embernek a hűségre. A Bibliában sok helyen és sokféleképpen olvashatunk ar-
ról, hogy Isten hűséges hozzánk emberekhez. Ő nem csap be minket, és nem fordít nekünk hátat, nem 
hagy el bennünket. Hűséges hozzánk, és ragaszkodik hozzánk. 

Ezt a hűséget várja el tőlünk is: legyünk mi is hűségesek Hozzá, és legyünk hűségesek egymáshoz! 
Ragaszkodjunk Istenhez, ne legyen nekünk más istenünk rajta kívül – mondja az 1. parancsolat. És ra-
gaszkodjunk egymáshoz is: a barátainkhoz is legyünk hűségesek, és a társunkhoz is maradjunk hűsége-
sek! 

 
Hogyan tudjuk mindezt megtenni?  
A választ hallottuk a gyerekek szolgálatában: a szeretet által, ha szeretjük egymást. És úgy szeretjük 

egymást, ahogyan a Szeretet himnuszában tanítja nekünk Urunk: 
4A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuval-

kodik fel. 5Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel 
a rosszat. 6Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 7Mindent elfedez, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr. 8A szeretet soha el nem múlik. … 13Most azért megmarad a hit, a 
remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


