
 
Megtérés az újraházasodásból - Sharon Fitzhenry bizonyságtétele  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SM40gok4pas  
 

2010-ig Kaliforniában éltem, és leírom, hogyan jöttem rá, hogy a férjem velem való új 
házassága nem házasság, hanem házasságtörés.  
 
1995 januárjában feleségül mentem egy elvált férfihoz, akit a felesége elhagyott, és el is vált 
tőle. Miközben zajlott a válóperük befogadta az Urat egy evangelizációs alkalmon, és azt 
gondoltam, mivel keresztyén ember, házasságot köthetek vele az Úrban. Előtte sosem 
voltam férjnél, és úgy éreztem, lehet, hogy nem jól teszem, hogy feleségül megyek egy 
elvált férfihoz, akinek él a felesége. Azonban úgy tűnt, hogy vannak olyan igeversek a 
Szentírásban, amelyek igazolták Bob válását, és azt a döntésünket, hogy összeházasodunk.  
 
14 évvel később 
 
2009-ben egy barátnőm meghívott az esküvőjére – egy elvált férfihoz készült feleségül 
menni. Úgy éreztem, hogy ez helytelen dolog, ezért összegyűjtöttem számára néhány 
igeverset a válásról és az újraházasodásról. (Lukács 16:18; Róma 7:2-3; Márk 10:11-12; 1 
Mózes 2:24; 1 Korinthus 7:10-12; Máté 5:32 és 19:9; Malakiás 2:16) 
 
Ledöbbentem, amikor felfogtam, mit is mond valójában Isten igéje.  
 
Lukács 16:18 (Ref. ford.) 
 
„Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt 
vesz el, szintén házasságtörő.” 
 
Róma 7:2-3 (Ref. ford.) 
 
„Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha 
meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg 
tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghal a férje, 
megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz.” 
 
A Biblia nem azt mondja, hogy „aki feleségül megy egy elvált férfihoz, az egy ici-picit 
helytelenül cselekszik” – ahogyan ezt én gondoltam. Jézus ezt házasságtörésnek nevezte. 
Sírtam, amikor rájöttem, hogy bár törvényesen házas voltam, Isten szemében mégis egy 
házasságtörő voltam. Bob is meglepődött ezeken az igeverseken, és innentől kezdve 
lemondtunk a szexuális életünkről, mert az hittük, hogy ezzel a házasságunk házasságtörés-
jellege megszűnik.  
 
Egy évvel később elkezdtem egy mélyrehatóbb tanulmányt egy barátnőm számára, aki 
elvált, és még életben volt a férje, de két házassági ajánlatot kapott elvált férfiaktól. Amikor 
azt olvastam, hogy a házasságtörő házasságból való megtérés nem csak azt jelenti, hogy 
tartózkodunk a szextől, hanem meg is kell szüntetni azt a „házasságot”, újra ledöbbentem. 
Sosem hallottam ilyenről korábban!  
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Nos, nem bízhattam rá magam a pásztorunkra vagy a barátainkra egy olyan döntés 
meghozatala előtt, ami Bobra és rám, és még sok mindenki másra hatással lesz, ha 
törvényesen felbontom a házasságunkat.  
 
A következő hónapokat a Biblia tanulmányozásával töltöttem. Megtudtam, hogy Isten egy 
házaspárt egy testté köti össze egy életre.  
 
Márk 10:8-9 
 
„És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért amit az 
Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza.” 
 
Megtudtam, hogy csak a halál, a válás pedig nem vet véget egy olyan házasságnak, 
amelyben Isten szövetsége egy testté köti össze a feleket. Az újraházasodásra való 
engedélyről négy helyen olvasunk, és ez csak az özvegyekre vonatkozik.  
 
1 Korinthus 7:8-9 
 
„Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nekik, ha úgy 
maradhatnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: 
mert jobb házasságban élni, mint égni.” 
 
1 Korinthus 7:39 
 
„Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez 
akar, csakhogy az Úrban.” 
 
1 Timóteus 5:14 
 
„Akarom tehát, hogy a fiatalabbak (özvegyasszonyok) férjhez menjenek, gyermekeket 
szüljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a 
szidalmazásra.” 
 
Róma 7:3 (Ref. ford.) 
 
„Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghal a férje, 
megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz.” 
 
Csak a halál vet véget a házassági köteléknek, amelyben Isten egy testté szerkeszti a 
házastársakat.  
 
A pásztoraink azt tanították, hogy a halálon kívül vannak más esetek is, amelyek 
felmentenek a házasságtörés alól, ezek pedig a következők: házasságtörés (megcsalás), 
elhagyás, függőségek (mint pl. alkoholizmus, drogfüggőség), fizikai bántalmazás, szóbeli 
bántalmazás, ha a házastárs újraházasodik, és így tovább. Megkérdeztem tőlük, hogy hol 
vannak ezek leírva, de nem tudtak egyetlen igeverset sem mutatni. Folytattam tehát a Biblia 
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tanulmányozását, hogy világos válaszokat találjak, és felfedeztem, hogy a Máté 
evangéliumában a görög szavak, amelyek a paráznaságot és a házasságtörést fejezik ki, 
különböznek egymástól, és nincsen semmi olyan kivétel, ami engedélyezné az 
újraházasodást házasságtörés esetén. A Máté evangéliumában a „kivéve” szó nem a 
házasságtörésre vonatkozik.  
 
Máté 5:32 (Ref. ford.) 
 
„Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az 
házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ 
el.” 
 
1 Korinthus 7:15 
 
„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.” 
 
Ebben az igeversben meg sem említi az újraházasodást.  
 
Olvastam róla, hogy az egyháznak 1500 éven keresztül – néhány ellenvéleménytől 
eltekintve - az volt az egybehangzó álláspontja, hogy nincs újraházasodás a válás után, 
kizárólag csak a házastárs halála után. Nem találtam engedélyt Jézus Krisztustól, és az 
apostoloktól sem arra, hogy valaki újra házasodhasson egy olyan házasságból való elválás 
után, amelyben Isten egy testté kötötte össze a házastársakat, csak a halál után.  
 
Kerestem az Urat, hogy megtudjam, hogy házasságban maradjak-e Bobbal. Két szó keltette 
fel a figyelmemet.  
 
Márk 10:11  
 
„Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen.” (Vagyis a 
felesége ellen.)  
 
Rájöttem, hogy házasságtörést követek el a férjem első felesége ellen, mert meggyaláztam a 
férjével való szövetségét. Azért gyaláztam meg a férjével való szövetségét, mert a házasság 

egy szövetség Isten, a férj és a feleség között. Ezeket a szavakat vettem észre a Malakiás 
2:14-ben: ifjúságod felesége, társad és szövetséges feleséged.   
 
Malakiás 2:14 
 
„Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, 
holott társad és szövetséges feleséged!” 
 
A Példabeszéd 2:17-ben pedig ezeket olvastam:  
 
„Aki elhagyja az ő ifjúságának férjét (társát), és az ő Istenének szövetségéről 
elfelejtkezik.”  
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Ezékiel 16:8 
 
„Ekkor elmegyek melletted, és látlak, és íme a te korod a szerelem kora, és kiterjesztem 
fölötted szárnyamat és befedezem mezítelenségedet, és megesküszöm neked és frigyre 

léptem veled; azt mondja az Úr Isten, és leszel az enyém.”  
 
Betörtem az ő Istennel kötött, egy-test szövetséget jelképező házasságukba.   
 
Malakiás 2:13-16 
 
„És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással és kesergéssel, 
hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből.   
És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod 

felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged! Nem tett ilyet egy 

sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg 
azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok! Mert gyűlölöm az 

elbocsátást (azaz a szövetséges feleség elbocsátását), ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és 
azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért 
lelketeket és ne csalárdkodjatok!” 
 
Az Úr volt a tanú Bob és a felesége esküjének, és Isten kötötte őket össze egy életre szóló 
házassági kötelékbe, hogy egymás társai legyenek. Ők ketten egy test lesznek, amíg csak 
élnek. Amit Isten egybeszerkesztett (ragasztóval, cementtel, igával), azt ember (tehát én 
sem) el ne válassza.  
 
Márk 10:8-9  
 
„És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test.  Annak okáért amit az 
Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza.” 
 
Mindig is úgy gondoltam, hogy tisztelnem kell a Bobnak tett házassági eskümet, még akkor 
is, ha ő egy elvált férfi, akinek él a felesége, most azonban rájöttem, hogy a neki tett esküm 
egy házasságtörő eskü volt. Isten nem szerkeszt egybe két házasságtörőt egy szent házassági 
kötelékbe! A házasságtörő eskünk nem semmisítette meg a Bob és az ifjúságának felesége 
és a gyermekei anyja között köttetett szövetséget, amelynek Isten volt a tanúja.  
 
Éljünk együtt továbbra is társakként egy házban? Egy boldog házasságban élő keresztyén 
házaspár látszatát keltettük, így meghazudtoltuk Istent, és arra bátorítottunk másokat, hogy 
kövessék a házasságtörő példánkat. Habár tartózkodtunk a szextől, valójában azonban egy 
másik nő férjével éltem együtt!  
 
Kértem az Urat, hogy jelentse ki nekem, mit kellene tennem, és Ő megmutatta nekem az 1 
Korinthus 7:11-et: 
 
„Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj 
se bocsássa el a feleségét.”  
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Amíg együtt éltem Bobbal, én voltam az akadálya annak, hogy kibékülhessen a szövetséges 
feleségével. Egyedül kellett volna maradnunk. Amikor elmondtam egy pásztornak azt a 
tervemet, hogy törvényesen felbontom a Bob és közöttem létrejött házasságtörő 
kapcsolatomat, és egyedül maradok, azt mondta nekem, hogy a tojásrántottából már nem 
tudok újra egész tojást csinálni. Én azonban azt hiszem, hogy ez inkább olyan, mintha 
kibogoznánk egy összegabalyodott fonalgombolyagot. Egy házasságtörő házasságot ki lehet 
bogozni, vissza lehet vonni, és ki lehet lépni belőle. Nem kell életem hátralévő részét 
házasságtörőként élnem, minden örömével és bánatával, amit ez hozott nekem.  
 
Elvesztettem a férjem által nyújtott biztonságot, és azt a gyönyörű életet, amelyet együtt 
építettünk fel, de rossz alapokon kezdtünk el építkezni.  
 
Zsoltár 127:1 
 
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői.” 
 
A házasságtörő partnerem dühének és sértettségének tárgya lettem, kiváltottam az egyházi 
vezetők ellenállását, a barátok vádaskodásait, és a rokonok kétkedését. A pásztoraink azt 
mondták nekünk, hogy egy boldog házasságot teszek tönkre, Isten kegyelme elfedezi a 
bűneinket, én vagyok Bob igazi felesége, és Isten megbocsátja az újraházasodást.  
 
Nos, tudom, hogy Isten megbocsát, ha megbánjuk és elhagyjuk a bűnünket.  
 
Isten nem tette érvénytelenné az Egy-Test Házasság Törvényét, amióta létrehozta a házasság 
intézményét az Éden kertben. Isten azt mondta: „Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és 

az ő elméjükbe írom be azokat.” (Zsidó 10:16) Örökké hálás vagyok Neki, hogy 
megtisztított engem, és az Ő Házassági Törvényét a szívembe adta, így az a szívemben 
felhangzik minden alkalommal, amikor Jézus szavait olvasom: „Valaki elbocsátja feleségét, 
paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt vesz el, 
paráználkodik.” (Máté 5:32) Aki (én) összeházasodik azzal (Bob), aki elvált, az 
házasságtörést követ el. Bob és én együtt követtünk el házasságtörést.  
 
János 14:15 
 
„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.” 
 
Szeretni akarom Istent, engedelmes akarok lenni Neki, és az Ő útjain akarok járni, nem 
számít milyen áron.  
 
A házasság egy kép Istennek a zsidó néppel való kapcsolatáról, és Krisztusnak az Egyházzal 
való kapcsolatáról. Láttam ezt a képet az Urunk és Megváltónk velünk való kapcsolatáról az 
egész Biblián keresztül a Teremtés könyve 2. fejezetétől a Jelenések könyve 22. fejezetéig. 
Hogyan gyalázhatnám meg Isten szeretetének a házasságban megnyilvánuló képmását Izráel 
helyreállításában, Krisztus megváltásában, megbocsátásában és örökké tartó hűségében 
irántunk, az Ő menyasszonya iránt?  
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Úgy döntöttem, hogy kilépek a 17 éve tartó házasságomból, amelyet Jézus házasságtörésnek 
nevezett. Tudtam, hogy ha kilépek a házasságomból, akkor nem fog már rendelkezésemre 
állni az egészségügyi szakszemélyzet, akikre támaszkodnom kellett, hogy rendesen tudjak 
járni, és ne kényszerüljek kerekes székbe.  
 
2011 októberében elhagytam Kaliforniát, és az addigi életemet, és a keleti partra költöztem, 
hogy segítsek apukámnak a 88 éves anyukám gondozásában, akinek Alzheimer szindrómája 
van. Megpróbáltam elmondani apukámnak, hogy pihenésre és időre van szükségem, hogy 
terápiára járhassak, de ő nem értette meg.  
 
A napi terápiák hiányában a láb-bénulásom visszatért, és átterjedt a karjaimra is. December 
elején azt mondtam: „Uram, mankókra van szükségem.” A következő reggel egy pár mankó 
lógott ki a szomszéd kukájából, ami pont az én méretem volt, és szinte új. Minden nap 
használtam ezeket.  
 
Karácsony előestéjén megosztottam a mankók történetét a Hózseás Szellemisége 
Közösségben, és azt mondtam: „Ha meghalok, meghalok. Nem fogok visszakozni, még 
akkor sem, ha teljesen megbénulok.” Az egyik hölgy azt mondta: „Imádkozni fogunk, hogy 
ne legyen szükséged a mankókra.” Karácsony hajnalán, úgy 3 óra körül hallottam egy 
hangot a szívemben, amely a nevemen szólított, miközben félálomban voltam. Senki nem 
volt ébren a házban, és a folyosó sötét volt, de észrevettem, hogy rendesen járok, és a 
karjaim erősek voltak. Az egyetlen magyarázatom erre az, hogy ez volt a karácsonyi 
ajándékom Jézustól.  
 
Frissítés: 
 
Ma, 2012. február 25-én, lesz két hónapja, hogy az Úr meggyógyított engem. A mankók 
még mindig a falnak támasztva pihennek, ahová letettem őket karácsony előestéjén. Tegnap 
Jeff írt egy üzenetet Facebook-on: „Szia, Sharon! Te ugyanaz a Sharon vagy, aki a Hózseás 
Szellemisége Közösségben a vasárnap délelőtti alkalmakon énekel? A mi csoda-
Sharonunk?” Igen, én vagyok.  
 
Ez megmutatta nekem „az élet ösvényét”, „teljes öröm van tenálad; a te jobbodon 
gyönyörűségek vannak örökké.” (Zsoltár 16:11) 
 
Az Úr megáldott engem. Kemény volt az út, de megérte, mert most az Úr Jézussal járhatok, 
és Őt szolgálhatom.  
--------------------------------------------------------------------------------------  
Mások bizonyságtételei: 
https://cadz.net/testimonies.html  
 
Facebook: Repenting from adulterous „marriages” testimonies 
 

- § - 
  
Fordította: Rodenbücherné Koncz Nikoletta (https://keskenyut.wordpress.com) 


