
 
 

A „felemás iga” esete - Abonyi Sándor és felesége 

 
Az írást elolvasásra javasoljuk minden házaspárnak, mivel részletesen foglalkozik a 

házasságon belüli problémákkal, beleértve a szexualitást is. 
 
A hívők között elég gyakori téma a „felemás iga” esete. Ez a hívők életében egy speciális, 
de elég gyakori eset, amivel kapcsolatban sokféle kérdés merülhet fel. Felmerülhetnek 
kérdések házasulandó fiatalokban, amikor hívő hitetlennel szándékozik házasságot kötni, de 
leginkább akkor szokott ez az eset előfordulni, ha egy hitetlen házaspárból az egyik fél 
megtér. Sokan különböző módon vagy egyszerűen rendezik le ezt a kérdést, de most abban 
a reményben szeretnénk egy kicsit mélyére hatolni a témának, hogy segítsünk azoknak, akik 
érintettek ebben a dologban.  A „felemás iga” hívő és hitetlen fél házassága, ami többféle 
módon jöhet létre: 
 

� az egyik, amikor hívő ember egy hitetlennel készül házasságot kötni. Kérdés, hogy 
mi ilyenkor a teendő? 

� a másik, amikor két ember hitetlen állapotában házasodott össze, később azonban az 
egyik fél (a férj, de gyakrabban inkább a feleség) megtér és  hívővé válik. Ilyenkor is 
felmerül a kérdés, hogy mit lehet ilyenkor tenni? 

 
A probléma abból adódik, hogy a hitetlen és a hívő ember két egymással ellentétes és 
kibékíthetetlen szellemi hatalom uralma alatt áll: 
 

� az egyik a világ útja, amit a bűn, a gonoszság és sötétség jellemez, 
� a másik pedig Isten útja, amit a szentség, az igazság és a világosság jellemez. 

 
Ezt a feloldhatatlannak látszó ellentmondást az ige úgy jellemzi, hogy „mi közössége 
hívőnek hitetlenhez?”  (2 Korintus 6, 15) 
 
A házasság arról szól, hogy korábban két független, külön utakon járó, szabad akarattal 
rendelkező ember a házasságot követően, egymással megegyezve egy úton szeretne járni. 
 
„Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” (Ámos 3, 3) 
 
Látjuk tehát, hogy nem könnyű a helyzet, ami a felemás iga állapotával kialakul, mert Isten 
szerint egy hívő emberhez hívő társ illik. Amikor két fiatal megismerkedik egymással és 
mindketten szerelemesek úgy gondolják, hogy nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani 
annak, hogy mit ír a Biblia. Hívő emberek sokszor úgy gondolkodnak, hogy majd ők 
„megtérítik” a hitetlen társukat és akkor egymáshoz illők lesznek és megoldódik a probléma.  
 
A probléma azonban az, hogy a megtérés Isten és nem ember munkája. Nem tudhatjuk 
továbbá azt sem, hogy végül is megtér-e a hitetlen házastárs vagy nem. 
 
„Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha 
megmentheted-e a feleségedet?”     (1 Korintus 7, 16) 
 
„Akiket pedig (Isten) eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is 
igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.”    (Róma 8, 30) 
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A leendő házasságban tehát az ige alapján számolni lehet egy egész életre szóló 
háborúsággal, vagy végső soron válással. Ezért nem szoktuk javasolni senkinek, hogy hívő 
létére hitetlennel kössön házasságot. Ennek ellenére vannak, akik a szerelem állapotában a 
figyelmeztetést figyelmen kívül hagyva mégis összeházasodnak. A tapasztalat az, hogy ez 
állandó harccal és konfliktussal jár, mert a „világosság” és a „sötétség” vívja folyamatosan 
az egymás elleni harcot. Lehet, hogy egy idő után belefáradnak és elválnak, de lehet az is, 
hogy szerencsés esetben megbékélnek egymással és nem kerül sor a válásra. Mindenestre ez 
egy gyötrelmekkel járó házasság lesz és nem olyan, amit Isten eltervezett az embernek. Ő 
békességre hívott el minket és egy jó terve van a házassággal is. 
 
Elég gyakran előfordul azonban, hogy maga Isten az Ő szuverén akaratával avatkozik bele 
egy hitetlen házasságba és megtérésre viszi az egyik házasfelet és így jön létre a „felemás 
iga”. Isten azonban bizonyára tudja, hogy miért cselekszik így! Ő a kezdet és a vég tehát 
látja a kezdetet és a végét is a dolgoknak. A tapasztalatból azt látjuk, hogy ilyenkor sok 
esetben egy idő után a másik fél is megtér, de van, amikor nagyon hosszú idő telik el a 
másik fél megtéréséig. Kérdés, hogy mit lehet ilyenkor tenni, amikor maga Isten volt a nem 
kellemes helyzet előidézője? Mivel Ő idézte elő, nyilván van javaslata a megoldásra is. 
Ilyen esetekre vonatkozóan Pál apostol a következő tanácsot adja: 
 
„Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és az vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És 
amely asszonynak hitetlen férje van, és az vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Mert meg van 

szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő 

férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.” 

(1 Korintus 7, 12-14) 
 
Látjuk tehát, hogy van Istentől való megoldás a felemás igára is, de az igényli a két fél 
egymáshoz való ragaszkodását és az alapvető dolgokban való megegyezését. Ilyen 
esetekben a hívő fél hosszútűrése, kitartása és keresztyén erényei (a hívő élet gyümölcsei) 
azok, amik együtt tudnak tartani egy felemás igás házasságot, amit Isten meg tud szentelni. 
A Biblia különös gondot fordít arra, hogy mit tegyenek a hívő feleségek annak érdekében, 
hogy megnyerjék a hitetlen férjeiket az Úrnak. Ebből is látszik, hogy az Isten 
beavatkozására létrejött felemás igával, amikor a feleséget hívja el elsőnek az Úr Istennek 
szándéka az, hogy később a másik fél (a férj) is megtérjen. Ebben azonban Isten 
nagymértékben számít a hívő feleség közreműködésére! Úgy tűnik tehát, mintha Isten az Ő 
tervében különleges szerepet szánna a hívő feleségeknek a férjeik megnyerésében. Egy hívő 
feleségnek ilyen esetben az elsődleges szolgálata tehát az, hogy szolgáljon a férje felé és 
megnyerje őt az Úrnak. Ebből adódóan nem véletlen, hogy a gyülekezetekben több 
nőtestvért látunk, mint férfit, de ez nem azt jelenti, hogy ennek tartósan így is kell maradnia. 
 
A nők alapvetően érzékenyebbek, szellemileg nyitottabbak. Nagyobb igényük van a 
védelemre és támogatásra. Könnyebben kinyitják a fülüket és szívüket Isten hívó szavára, és 
általában hamarabb megtérnek, mint a férfiak. Isten látja a nő és a férfi szívét egyaránt. Isten 
elkezd munkálkodni a megtért feleség szívében és a feleség élete kezd megváltozni. Ezáltal 
a házasság szoros közösségében az asszony, mint Istennek egy „beépített embere” kezd 
hatni a sokszor keményebb, büszkébb és kevésbé érzékeny férfiakra. 
 
A feleségnek a megtérését, újjászületését követően a Biblia olvasásának hatására 
megváltozik a gondolkodásmódja. Egyre inkább eltávolodik a világi kívánságoktól és 
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kevésbé érdeklődik férjének a világi dolgai iránt. Itt kezdődnek az első konfliktusok. A férj 
rádöbben, hogy nem ilyen nőt vett feleségül és itt a helye a feleség bölcs viselkedésének, 
hogy ezeket a helyzeteket Istentől való módon kezelni tudja. 
 
A hívő asszonyok sokszor türelmetlenek és ebből adódóan sajnos sok hibát követnek el a 
hitetlen férjükkel szemben. Ők maguk akarják megtéríteni a férjüket és nem fordítanak kellő 
gondot arra, amit Isten valójában tőlük vár el, hogy megtegyenek. A hívő feleségek ilyenkor 
hajlamosak arra, hogy magukhoz ragadják a kezdeményezést és különböző emberi 
módszerekkel elérjék, hogy megváltoztassák férjük gondolkodásmódját és cselekedeteit, 
ahogyan egy megtért embernek kellene cselekedni. Ez azonban nem működik. A hívő 
feleségek a megtérésük után sokszor nem tanulják meg, vagy nincsenek vele tisztában, hogy 
mit jelent, amikor a Biblia arról beszél, hogy a házasságban és a családban a férj a fej és e 
szerint viselkedjenek. Egy elnőiesedett társalomban élünk, ahol a házasságokban és a 
családokban sokszor nemcsak a hitetlen, de sajnos a hívő házasságokban is a feleségek 
irányítanak. Az Isten által meghatározott szerepek szerint a megtért feleségnek a 
házasságban legelőször is ebben kell helyreállnia és tudomásul venni, hogy nem ő fej, 
hanem a férje és az ő szerepe az, hogy a férje segítőtársa legyen. Ne csodálkozzunk tehát 
rajta, ha a hitetlen férjek a megtért feleségek Isten ellenes erőszakos „tukmálását” 
ellenszenvesnek érzik, és inkább eltávolodnak a feleségüktől, vagy elmenekülnek otthonról. 
Esetenként felelevenítik régi baráti kapcsolataikat, vagy újat alakítanak ki. Ez ok lehet a 
„külön utakra”, ivászatra, sőt ha a házasság intim része is sérül, akkor házasságtörésre is. 
Elhidegülnek egymástól és nem a férj megtérése, hanem állandó veszekedés, esetleg válás 
lesz a vége. Semmiképpen sem szabad idáig jutni, mert egyáltalán nem ez Isten akarata, 
hogy az események idáig fajuljanak. 
 
Mit tegyen tehát egy hívő asszony, akinek hitetlen férje van? Elegendő, ha csak imádkozik 
érte és semmi mást nem csinál?  Egyáltalán nem. Az ima semmit sem ér, ha közben Isten 
akaratával ellentétes módon cselekszik. A megtérést Isten munkálja ki, Ő vonzza az 
embereket magához, hogy béküljenek meg vele és kövessék Jézus Krisztus útját. Miközben 
Isten munkálkodik a feleségnek is munkálkodnia kell, csak nem úgy, hogy Isten helyébe 
lépve az Ő munkáját akarja elvégezni, hanem azt, amit Isten tőle vár el.   
 
Mit is vár el tehát Isten a hívő feleségtől? 
 
„Az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogy ha némelyek nem 
engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által ige nélkül is 

megnyeressenek, szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. Akiknek 

ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy 

öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek 

romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.”    (1 Péter 3, 1-4) 
 
A hangsúly az engedelmességen, ige (azaz szavak) nélküli, Istenfélő és feddhetetlen élet 
megélésén van. Mit jelent ez a gyakorlatban? 
 
1. Az asszony teljesítse mindazokat az elvárásokat, amiket Isten támaszt vele szemben egy 
szent és tiszta élet megélése érdekében. 
 
„Ti asszonyok a saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.”  (Efézus 5, 22)  
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„Hasonlóképpen az idősebb asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem 
patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, 

hogy férjüket és magzataikat szeressék. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, 

férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltasson.”  (Titus 2, 3-5) 
 
„Hanem azért ti is egyen-egyenként, ki-ki a feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az 

asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.”     (Efézus 5, 33) 
 
„Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és 

mértékletességgel ékesítsék magokat, nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, 
vagy drága öltözékkel.”        (1 Timóteus 2, 9) 
 
Az asszony ne legyen zsémbes, házsártos, akaratos, hanem legyen hűséges. Ne mondjon 
rosszat senkinek a férjéről és ne teregesse ki belső életüket mások előtt. Ezzel el lehet 
indítani egy pletykát magukról, amit a Biblia „susárlásnak” hív, ami az üdvösség elvesztését 
okozza. Lehet viszont segítséget kérni gondjaik megoldására tapasztaltabb, jó házasságban 
élő idősebb asszonyoktól, akik nem fogják tovább adni a hallottakat. 
 
2. Az asszony teljesítse azokat az elvárásokat, amelyeket a férje támaszt felé egy 
természetes együttélés során: 
 

� főzzön a férjének kedvére való eledelt, megfelelően tálalja azt, és ha csak lehet együtt 
fogyasszák el azt, hálát adva érte Istennek, 
 

� tartsa rendben a férje ruháit, hogy mindenkor rendelkezésére álljon a munkába menő, 
vagy ünneplő ruha, 
 

� tartsa rendben a lakást, hogy az mindig tiszta és rendes legyen. 
 
Sorolhatnánk még mindazokat a házi, ház körüli munkákat, amiket egy asszonynak 
folyamatosan el kell végeznie. Természetesen ebbe besegíthet a férj is. Vannak férfiak, akik 
szeretnek sütni-főzni, takarítani, kertészkedni. Az együtt végzett munka sikerélményt ad és 
több idejük jut a házasság ápolására és gyerekekkel való foglalkozásra. 
 
Az asszony legyen figyelmes, gyerekeket szerető, vendégszerető, magát is rendben tartó 
egyén, aki a férje tetszését igyekszik mindenben keresni. Erre részletesen olvashatunk a 
„derék asszony dicséreteként” ismert igeszakaszban. (Példabeszédek 31, 10-31) 
 
Mindaddig, míg a hívő feleség a férje megtérését kívánja kierőszakolni, Isten nem tud 
cselekedni. Isten tudja a férj fülét és szívét megnyitni az ige befogadására és Ő tud hitet 
támasztani benne, amikor látja a számára kedvező változásokat a felesége viselkedésében: 
engedelmesség, Istenfélő és tiszta élet, háziasság, kedvesség, és ezek fognak vágyat 
ébreszteni benne, hogy ő is keresse azt az Istent, aki a feleségét így megváltoztatta. Ha a férj 
kezd érdeklődni Isten dolgai iránt, akkor óvatosan már lehet beszélni vele hitbeli dolgokról, 
és ha eljön az ideje, akkor a kezébe lehet adni a Bibliát is. 
 
Eddig a hívő feleséggel szembeni igei elvárásokról beszéltünk, a férjnek is vannak azonban 
kötelezettségei a felesége felé. 
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Ő a családfő, a fej az ige szerint és neki jól kell igazgatnia a családját. Neki kell 
elsődlegesen biztosítania a család megélhetéséhez szükséges anyagi javakat. Ez lehet 
főállású munkaviszony, vagy vállalkozói tevékenység, amely biztosítja a család 
megélhetését. A családnak többféle szükséglete van: lakás (saját vagy bérelt), étkezés, 
ruházkodás és a rezsivel kapcsolatos kiadások. Gyerekek esetén a nevelésükkel, 
taníttatásukkal kapcsolatos kiadások. 
 
Az anyagi biztonságon túl a feleségek leginkább a védelmet, támogatást és a szeretetet 
igénylik a férjüktől. Ugyanígy vannak ezzel a gyerekek is. A férj ezért ne legyen uralkodó, 
zsarnokoskodó, erőszakos, szeretetlen, csak magával törődő, hanem  
 
„a férfiak hasonlóképpen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi 
nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet 
kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.”        (1 Péter 3, 7) 
 
„Úgy kell a férfiaknak szeretni a feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti a 
feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki a tulajdon testét nem gyűlölte, hanem 
táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat”    (Efézus 5, 28-29) 
 
Ezen igék szerint Isten azt várja el a férjektől, amit leginkább a férjek el szoktak hanyagolni: 
 

� legyenek figyelmesek a feleségeik felé és kedveskedjenek neki, mint amikor 
udvaroltak, 

� egyenrangúként és értelmesen éljenek együtt, 
� ne hanyagolják el a feleségüket a barátok társaságát keresve, 
� a férj legyen a feleség első számú beszélgető társa, aminek alapja az őszinteség és a 

bizalom kell, hogy legyen, 
� szeretetüket mindenben mutassák ki a feleségük felé, annyi időt és törődést szánjanak 

rájuk, mint saját magukra. 
 

A házasságban „ketten lesznek egy testté”, ami azt jelenti, hogy a házasságnak fontos része 
a szexuális kapcsolat. A házaspár a szexualitásban testileg, lelkileg (hívők esetén 
szellemben) is egyesül. A szexuális élet nem a másik testének a használatáról szól, hanem 
egy teljes és egyenrangú egyesülésről. 
 
A házasságot Isten egy egész életre szóló szövetségi kapcsolatnak tekinti, ahol a 
„szaporodjatok és sokasodjatok” parancsolat teljesítésén túl a szexuális élet fontos szerepet 
játszik a házasság összetartásában is. Isten akarata szerint a szexuális élet a házassággal 
kezdődhet el és a házasság egész időszaka alatt fontos szerepet játszik a két fél harmonikus 
együttélésében. Pál apostol nagyon körültekintően ír erről: 
 
„A paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden 
asszonynak tulajdon férje. A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot, 

hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. 

Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg 

egymást, hanem csak egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az 



 6

imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen 

titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.”    (1 Korintus 7, 2-5) 
 
Mi az, ami ebből az igeszakaszból útmutatásul szolgál a házaspárok szexuális életére: 
 

� törekedni kell rá, hogy mindenki fiatal korában házasodjon, hogy ne adjon helyet a 
paráznaságnak, a házasságon kívüli szexuális életnek, 

� a házasság természetes velejárója a rendszeres szexuális élet, 
� még rövidebb távon sem vonhatja ki magát ebből egyik fél sem (kivéve a nőket a 

havi ciklus idején: 3 Mózes 18, 19). Ha bármi más okból tartózkodnak a szexuális 
élettől, azzal okot adnak a Sátánnak a kísértésre, aminek a vége házasságtörés lesz, 

� mindkét félnek egyenlő joga van kezdeményezni a szexuális együttlétet, amit a másik 
fél (nyomós indok nélkül, például betegség, rosszullét) nem akadályozhat meg; 
erőszakoskodásra semmiképpen nem kerülhet sor, 

� tilos manipulatív módon a saját akaratának kikényszerítésére használni bárkinek a 
saját testét, mert az varázslás (az asszony nem hajlandó az együttlétre addig, amíg 
akarata nem teljesül), 

� tilos megfosztani a másik felet a szexuális együttléttől, mert ezzel a másik felet 
kísértésnek, végső soron paráznaságnak teszi ki és ezzel kiszolgáltatja a Sátánnak, 

� mindezekben törekedni kell mindenkor a megegyezésre és a békességre.  
 
Egyszerűen és tömören fogalmazva Isten akarata az, hogy a házastársak a házasságon belül 
maximálisan kiéljék szexuális igényüket, és ne legyen rajtuk fogása a Sátánnak, azaz ne 
kívánjanak meg mást. Ez különösen fontos a mai szexualitással túlfűtött világban. Ez azt is 
igényli tőlünk, hogy „szövetséget kössünk a szemünkkel”, vagyis nem szabad 
semmiféle erotikus vagy porno filmet nézni a TV-ben, DVD-n vagy a neten különböző 
pornó oldalakon. A mai pornó által beszennyezett világunkban szólni kell pár szót arról is, 
hogy mi az, amit Isten megenged a házaspárok szexuális kapcsolatában és mi az, amit tilt. A 
„porno” azt jeleni tisztátalan (szennyes), ami Isten igéjével össze nem egyeztethető 
szexualitást jelent. Sok hívő megtéretlen állapotából magával hoz helytelen szexuális 
szokásokat, ami a házasság ideje alatt is megmarad, ha valamelyik fél ragaszkodik hozzá, 
vagy megegyeznek benne. Sajnos ez a tisztátalan szex sok hívő életét megfertőzi, amit 
sajnos az elterjedt téves tanítások is segítenek: „mindent lehet, ha a házaspárok 
megegyeznek” - mondják. Ez hazugság, nem lehet, mert Isten egyértelműen megtiltotta! 
Lehet lázadni és megszegni Isten parancsolatát, annak azonban következményei lesznek. 
 
Tudjuk az igéből, hogy már az is szexuális bűnnek számít, ha valaki kívánsággal tekint 
másra vagy a szívében követ el házasságtörést, de cselekedetben még nem. Ha Isten a 
gondolatunkat is megítéli, akkor mennyivel inkább megítéli, ha egy házaspár szexualitása 
túllépi az ige által meghatározott határokat. A pornó aktusokban semmi korlát nincs, 
mindent szabad, ha megegyeznek. Istennél azonban nem így van! 
 
„Tisztességes minden tekintetben a házasság és szeplőtelen (tiszta) a házas ágy, a 
paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.”      (Zsidó 13, 4) 
 
Isten igéje alapján ez nemcsak azt jelenti, hogy tilos más valakit (harmadik személyt) a 
hitvesi ágyba vinni, hanem azt is, hogy a házas ágyat minden tekintetben tisztán kell 
tartani, abban semmi pornó (szennyes) aktusnak nincs helye. 
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Többnyire a férfiakra jellemző a porno utáni érdeklődés, de ez fordítva is igaz lehet. A 
megtéretlen állapotban folytatott porno szokásokat a szexuális élet „változatossága” 
érdekében sokan a megtérésük után is folytatni akarják. Előfordul, hogy a megtéretlen férj 
igényt tart rá, hogy a már megtért és ilyen értelemben világosságban járó felesége 
engedelmeskedjen neki és tisztátalan, természetellenes szexuális kapcsolatuk legyen. Ezen a 
területen azonban a feleségnek joga van megtagadni a férjének való engedelmességet, ha a 
férje olyat kér tőle, ami Isten szemében fajtalanságnak (természetellenesnek, szennyesnek, 
perverznek), tehát halálos bűnnek számít. Ezzel együtt a feleség részéről különös 
gyengédségre van szükség és szeretetre, hogy ennek ellenére is meg tudja tartani a férjét és 
megóvják a szexuális életüket az Isten által elvárt mederben. 
 
A házas ágy nem lesz szeplőtelen (tiszta), ha abba beviszik a pornó filmekben látott 
természetellenes (perverz) cselekedeteket. Isten minden testrészünket meghatározott céllal 
teremtett és a szexuális egyesülés céljára a nemi szerveket teremtette. Más testrészeket 
szexuális célra használni (orális, anális szex) Isten szemében fajtalanságnak és a természet 
törvényei elleni erőszaknak minősül, amit majd két évezreden keresztül a törvény is 
büntetett. A házasságon belüli természetellenes szexualitás azért is utálatos Isten előtt, mert 
olyan gyakorlatokat visz be a házasságba, ami az azonos neműek közötti szexualitásra 
(leszbikusság, homoszexualitás) jellemző. Ezeknek gonosz szellemi háttere van, ami 
megkötözöttséget okoz és később kaput nyithat a leszbikus és homoszexuális érintkezési 
módok felé. Így reális veszélye van annak, hogy az orális és anális szexet folytató nők és 
férfiak  leszbikussá, illetve homoszexuálissá válhatnak. (lásd Róma 1, 26-27) Ez az 
igeszakasz arról is ír, hogy Isten testet elpusztító ítéletét is magukra vonják mindazok, akik 
ilyen gyakorlatot folytatnak. Ez volt a bűne annak idején Szodomának, ma HIV (AIDS) 
fertőzés és szájrák formájában szedi áldozatait, ami Isten ítélete a természetellenes 
szexualitás miatt. 
 
Egy jó hír viszont, hogy nem kell felfedezni a HIV vírus ellenszerét, hanem csak be kell 
tartani az Isten által felállított korlátokat és akkor automatikusan meg fog szűnni az egész 
világon egyre jobban terjedő, pusztító HIV betegség. 
 
Isten egy jó dolgot tervezett el a házassággal és a szexualitással, de az emberek Isten elleni 
lázadásukkal és saját élvezeteik hajszolásával magukra hozták azt a veszedelmet, amire 
Isten előre figyelmeztette őket. 
 
Isten minden hívőt és minden embert egyaránt meg akar óvni ettől. Hallgassunk a 
figyelmeztetésre, hogy jól legyen dolgunk és örömünk legyen abban, amit Isten eltervezett 
számunkra. Isten hatalmas arra, hogy helyreállítson minden megromlott, csődbe jutott 
házasságot és megismertesse a felemás igában élő hitetlen emberekkel is az Ő csodálatos 
akaratát. Az alábbiakban egy személyes bizonysággal szeretnénk mindezeket megerősíteni 
 
Abonyi Sándorné személyes bizonysága 
 
A férjem 1990-ben 42 éves korában a Biblia olvasása és a „Jézus élete” c. film 
megnézésének hatására tért meg. Ekkor került egy Károli fordítású Biblia a családba. A 
gyerekeink akkor már kamaszkorúak voltak, középiskolába jártak és kollégiumban laktak. A 
hét végén, amikor hazajöttek, mindig a Bibliát látták a férjem kezében. Elkezdtek 
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érdeklődni iránta, s miután rájöttek a beszélgetések kapcsán, hogy mindenre van válasz a 
Bibliában, elkezdték ők is olvasni. Egy év után mindkét gyermekünk megtért. 
 
Engem különösebben nem érintett meg a film és a Biblia iránt sem érdeklődtem. Akkor még 
a világi dolgok jobban vonzottak. Az viszont nem zavart, hogy a férjem szívesebben olvasta 
a Bibliát, mint nézte volna a TV-t. Amikor a gyerekek hét végén hazajöttek és hármasban 
elkezdtek beszélgetni, láttam mennyire kivirultak, örvendeztek, teljesen megváltoztak. Egy 
olyan légkör vette őket körül, ami elhatárolta őket tőlem, amiből békesség és nyugalom 
áradt. Állandóan örvendeztek és hívtak engem is, hogy üljek le én is, és beszélgessek velük. 
Akinek van, vagy volt kollégista gyereke az tudja, hogy egy anyának a hétvége mosásból, 
vasalásból, sütés-főzésből, pakolásból áll. Így erre hivatkozva elhárítottam a hívásukat. Az 
viszont nagy nyomot hagyott bennem, ahogyan ők örvendeztek egymás közt és úgy láttam, 
hogy én valami jóból kimaradok. Ekkor egy olyan vágy keletkezett bennem, hogy de  jó 
lenne, ha ezt a fajta örömöt, békességet én is megtapasztalhatnám! Isten ekkor már elkezdett 
munkálkodni a szívemben, de én ezt még nem tudtam. 
 
Kicsivel később volt egy 2 hetes időszak, amikor 3-szor álmodtam, szinte ugyanazt. Két 
alkalommal egy fehér ruhás alak állt velem szemben pár méterre és mindkét kezét nyújtotta 
felém. A harmadik álomban azt láttam, hogy a fehér ruhás alak lábainál térdepelek. Ő az 
egyik kezét a fejemre tette, a másikat felemelte és megáldott. Amikor ezt elmeséltem, a 
gyerekek rögtön jelezték, hogy Jézus Krisztus volt a fehér ruhás alak és Ő hívott magához. 
Közben karácsonyra a férjemtől kaptam egy újfordítású Bibliát, amit könnyebben 
megértettem, mint a Károly fordítást. Néha beleolvastam, de többnyire elkalandoztak a 
gondolataim, vagy elaludtam rajta. Isten a megtérésemet úgy is munkálta, hogy egy hétig 
veseproblémával feküdnöm kellett. Ekkor volt időm mindent átgondolni és átadtam 
életemet az Úrnak, hogy ezután Ő irányítsa az életemet. Ez a férjem megtérése után 2 évvel 
történt. Ezután otthon, a családban kezdtük megélni hívő életünket, ami a mai napig 
emlékezetes maradt számomra meghittsége miatt. 
 
Dicsőség az Úrnak! 
 

-§- 
 

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és 
honlapcímének (http://keskenyut.wordpress.com) megadásával. 

 
 
 
 


