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HÁZASSÁG HETE
Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Ságvár, 2018. 02. 12.

Pásztor: Szeretettel köszöntünk benneteket a Házasság hete alkalmából. A Házasság hete
az idén február 11–18-ig tart. Az Úr kegyelméből tegnap már szolgálhattunk ebben a témakörben. Amit egyre jobban láthatunk az, hogy a Szent Szellem a szeretet tanításokat hozza
elő. Ezt a szolgálótársunknak a szívére is odahelyezte az Úr pár héttel korábban. Pesten is
elindult a szeretetről szóló tanítássorozat, ami egy megerősítés számára is. Tegnap is a
szeretetről volt szó. Nagyon fontos ez az üzenet, mert szeretet nélkül a hitünk sem működik.
A mai tanítás is a szeretet vonalában fog haladni.
A Házasság hete a Valentin naphoz kötődik, és az idei év a szlogenje: Éltető sodrásban. Ez
a mozgalom 1996-ban kezdődött Angliában, ma már négy kontinens 21 országa csatlakozik
hozzá. Hazánkban 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és a civil szervezetek
széleskörű összefogásával. A Békevár Egyesület első ízben 2011-ben csatlakozott a házasság
hete országos rendezvénysorozathoz. A mai üzenet mindenki számára aktuális. Azért azt
tanácsoljuk, hogy a mai témát mindenki őrizze meg a szívében, hogy meg tudja osztani a
környezetével, segítségül tudjon lenni a családtagoknak, a szomszédoknak, ismerősöknek,
mert ez a mai üzenet egy létkérdés.
Védd meg a házasságod!
A házasságot meg kell védeni! Mindenkinek a sajátját. Már a kis rókák apró kártételére is
oda kell figyelni. Egy kis róka egy kis kár. De sok kis róka már sok kár. Az Énekek énekéből
olvasunk Igét.
Énekek éneke 2,15. Egyszerű fordítás
15. Jaj, fogjátok meg a rókákat, csípjétek el a rókakölyköket, mert pusztítják a szőlőt,
a virágzó szőlőket!
A virágzó szőlő a viruló házasságot jelenti, amelyet pusztítani akar az ellenség. Ez a következőképpen működik: egy kis tiszteletlenség, egy sértő szó, egy megbocsátatlanság, és ez
hamar felnöveszti a keserűséget, így az ellenség hamarosan kiépít egy erődítményt a párok
kapcsolatában. Az ördög erről a területről kiindulva támadni fogja a házasságok egységét
egészen addig, amíg azt földig nem rombolja. Természetesen ez a támadás nemcsak a
házasságokra igaz, hanem minden egységre, így a gyülekezeti egységre is. Majd fogjátok
hallani Évi tanításában a Zsoltárok 133-at, amely arra világít rá, hogy Isten csak oda tud
küldeni áldást, ahol együtt vannak és egységben. Lehet egy közösség, egy gyülekezet együtt,
de ha ellentét van közöttük, akkor Isten nem tud oda áldást küldeni. A következő Igénk a
2Sámuelben van.
2Sámuel 23,11–12.
11. …És összegyűlének a filiszteusok egy seregbe ott, ahol egy darab szántóföld volt
tele lencsével, a nép pedig elfutott a filiszteusok elől:
12. Akkor ő [Samma] megálla annak a darab földnek közepén, és megoltalmazá azt,
és megveré a filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze.
Ennek a két Igének az az üzenete, hogy védd meg a lencseföldedet! Átvitt értelemben védd
meg a kapcsolataidat, védd meg a házasságodat! Egy átlagos napot képzeljetek el Izraelben,
amikor a földművesek kimentek betakarítani a lencsét, de a munkájukat az ellenség megzavarta. Ezekben a bibliai időkben volt egy Samma nevű harcos, aki egy szál maga megvédte
azt a kis földterületet Isten segítségével. A földművesek egyrészt félelmükben futottak el,
másrészt jelentéktelennek tartották azt a kis lencseföldet. Samma megértette, hogy az ellenség
támadása nem véletlenszerű volt, hanem stratégiailag nagyon is megalapozott és
megtervezett. Tehát harcászati szempontból nézték ki azt a kis földterületet. Az ellenségnek
az volt a szándéka, hogy a könnyedén bekebelezett területen kiépíthetnek egy erődítményt,
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ahonnan a jövőben támadást tudnak majd indítani Izrael népe ellen. Az ördög nem azon a
területen fogja megtámadni az életedet, ahol kitartó vagy. Az ellenség a számodra kevésbé
fontos lencseföldedet fogja lerombolni, ahol nem tanúsítasz ellenállást, nem tartod fontosnak
a megvédését. Ez által ő egy erődítményt fog kiépíteni a kapcsolatok területén, a házasság
területén, hogy átvegye az uralmat az életed felett. Ha viszont meg tudjuk védeni életünk
legkisebb, legjelentéktelenebbnek tűnő lencseföldjét is, akkor az ellenség egy talpalatnyi
helyet sem tud megkaparintani. Ezt a kis tanítást a ságvári újság februári számában részletesen tudjátok majd olvasni. Most pedig egy szintén nagyon fontos téma következik, amit Évi
fog a számotokra átadni.
Az öt szeretetnyelv
Évi: Szeretettel köszöntelek benneteket. Most kérlek, hogy próbáljatok emlékezni arra,
amikor kapcsolatban éltetek a párotokkal. Aki még nem élt kapcsolatban, azt képzelje el,
hogy majd ha lesz ilyen, mit kell megtennie azért, hogy jó legyen az a kapcsolat. Én is
visszagondolok a múltra, hogy mit kellett volna jobban tenni mindkettőnknek. Semmi sem
lehetetlen Istennél, mert mindent meg lehet változtatni. A mai üzenet nemcsak házaspároknak
szól, de dicsőséget adunk az Úrnak, hogy egy házaspár van itt. Mindannyiunknak szól, mert
tudunk segíteni a gyermekeinknek, példákat adni a szomszédnak, vagy jó ismerősöknek,
hogyan lehetne másképp tenni dolgokat, ha valaki problémákkal küszködik a házasságban.
A szeretet kifejezésének módjairól lesz ma szó, ami egy nagyon fontos része a házasságnak. Többen tanulmányozták már a világban a szeretet és a boldogság kérdését a házasság
és a párkapcsolatok területén. Ennek ellenére mindig sokan keresik arra a választ, hogy mi is
az az édeni boldogság. Miért hidegülnek el egy idő utána a házaspárok egymástól? Hogyan
lehet helyrehozni ezeket a megromlott kapcsolatokat?
Ehhez tudni kell, hogy kétfajta szeretet létezik. Van az önző, emberi szeretet, ami egyik
pillanatról a másikra átcsap gyűlöletbe. Milyenek az emberek? Egyik nap szeretlek, a másik
nap meg jól belemarok a másikba. Ilyenek a világi emberek. A másik pedig az önzetlen isteni
fajta szeretet, amelyben megtaláljuk a megoldást, és mindenre jó. Az emberi szeretet
ingadozik, ezért az önző természet előbb-utóbb problémákat szül. Az isteni fajta szeretet
viszont nem önző még a házasságban sem. Ott is mindig a másik érdekeit tartja szem előtt.
Amikor még friss a kapcsolat, rózsaszínben látnak mindent, és dúl a nagy szerelem. Ekkor
mindent megtesznek egymásért, egymás érdekében. Ilyenkor a világ végére is elmennek,
hogy odaérjen a fiú a lányhoz. Segít neki mindenben, amiben csak tud. De ez a nagy szerelem
egy idő után elmúlik. Átlagosan két év, amíg ez a nagy szerelem tart, aztán egyszer csak véget
ér. Amikor ez a nagy szerelem elmúlik, annak helyébe az isteni fajta szeretetnek kellene
lépnie. Amit sokan nem ismertünk annak idején. Az isteni fajta szeretetről olvashatunk a
Bibliában, az 1János 4,8.16. versében meg van írva, hogy Isten maga a Szeretet. Ez a szeretet
kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, és ez által tudunk szeretni másokat is, a párunkat
is. Ennek az isteni fajta szeretetnek a jellemzőit a Bővített fordításból olvasom fel. Tudom,
hogy már sokszor hallottátok a szeretet jellemzőit, és olvassuk otthon is. Ezt minden nap
többször is megtehetjük, hogy minél jobban a szívünkbe beépüljön, és tudjuk alkalmazni
mások felé. Nemcsak a párunk felé, mindenki felé.
1Korinthus 13,4–8. Bővített fordítás
4. A szeretet hosszan tűr, türelmes és kedves; a szeretet sosem irigy, nem forr a féltékenységtől; nem dicsekvő vagy öntelt, nem mutogatja magát gőgösen.
5. Nem beképzelt (arrogáns), a büszkeségtől nem fuvalkodik fel; nem durva (modortalan), és nem cselekszik illetlenül. A szeretet (Isten szeretete bennünk) nem ragaszkodik
saját jogaihoz vagy útjaihoz, mert nem keresi önmaga hasznát; nem sértődékeny, nem
ingerlékeny, nem neheztel, nem rója fel a vele szemben elkövetett gonoszságot (nem veszi
figyelembe, ha igazságtalanságot kell elszenvednie).
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6. Nem örül a jogtalanságnak és az igazságtalanságnak, de örül, amikor a jog és az
igazság uralkodik.
7. Bármi történjék is, a szeretet minden körülmények közt kitart, mindig kész mindenkiről a legjobbat feltételezni, reményei semmilyen körülmények között sem halványulnak
el, a szeretet mindent kibír (elgyengülés nélkül).
8. A szeretet sosem vall kudarcot (sohasem halványul el, nem veszíti el az időszerűségét,
és soha véget nem ér).
Vagyis a szeretet soha el nem fogy. Ámen.
A szeretetet több féle módon fejezhetjük ki. Ehhez fontos tudni, hogy szeretni a társunk
szeretetnyelvén lehet. Ezért fontos, hogy a társunk szeretetnyelvén szóljunk, hogy az érzelmi
tankja folyamatosan telve legyen a szeretettel. Öt szeretetnyelv ismert: az elismerő szavak, az
odaszentelt idő, az ajándékozás, a szívességek, és a testi érintés. Ez volt a bevezető. Most
felvázolom a szeretetnyelvek működését, hogy mik azok? Mit jelentenek? Hogy kell őket
használni?
1. Az elismerő szavak
Ezen belül az elismerésünket kifejezhetjük dicsérő, bátorító, kedves, és szelíd szavakkal.
Az elismerő szavakra mindenkinek szüksége van, ami arra ösztönzi a másikat, hogy
viszonozni tudja a szeretetét. A dicsérő szavak is ösztönzik a társunkat. Ha viszont folyton a
hibáit soroljuk, az egy taszítást fog előidézni. Például mondhatjuk a párunknak, hogy csinos
vagy ebben a ruhában. Vagy jól esett, hogy elmosogattál. Vagy te készíted a legfinomabb
pörköltet. Vagy köszönöm, hogy rászántad magad, hogy elmenj a szülői értekezletre. Azt írja
a Példabeszédek 12.25, hogy a jó szó felvidítja az embert. Bátorító szavakkal megerősíthetjük
társunk önbizalmát egy kezdeti lépés megtételére, mert bízunk a képességeiben. Például
hogyha a társunk valamilyen tanfolyamra el szeretne menni, a szívén van, akkor biztatjuk,
hogy képes vagy rá! Tudjuk, hogy a képességeivel el tudja érni, hogy elvégezze azt a
tanfolyamot. Vagy egy újságcikket ír, akkor buzdítani rá, hogy igen, jó lesz az az újságcikk,
nyugodtan írd meg! Vagy egy könyvírásban. A kedves szavak kifejezéséhez megfelelő
hangsúlyt és beszédmodort kell használni, mert nem a kimondott szavakról van szó. Nem a
kimondott szavakból, hanem a hanglejtésből ismerjük fel, hogy a páromnak milyen a
szándéka. Milyen hanglejtéssel mondja. Kedvesen szól, vagy éppen taszítóan. A szeretet
mindig szelíd szavakkal kér, és nem követel.
Efézus 4,2. Egyszerű fordítás
2. Legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el
egymást.
A szeretetteljes kérés egy választási lehetőséget biztosít a másiknak a szeretet kifejezésére.
A követelés viszont megbénítja a szeretet áramlását. Van egy példa, hogyha a férj megkíván
egy finom sütit, vagy egy finom ételt, amit már régen evett, és megkéri szelíd szavakkal a
feleségét. Így kéri meg, hogy drágám, sütnél nekem egy finom süteményt? Vagy elkészítenéd
nekem azt a finom ételt, amit már régen készítettél, ami nagyon finom volt és megenném? A
feleség is szelíden tud válaszolni, amit háromféle módon tehet meg. Azt válaszolja, szívesen
megsütöm, drágám, a sütit, vagy elkészítem az ételt. Vagy kérem a türelmedet holnapig, mert
ma nem érek rá. A harmadik szelíd válasz, hogy ma nincs időm elkészíteni, menjünk el egy
étterembe, vagy egy cukrászdába. Amikor az egyik házastárs teljesíti a párja kérését, azzal is a
szeretetét mutatja ki felé. Ez volt ez első szeretetnyelv. Most áttérünk a másodikra.
2. Odaszentelt idő
Az odaszentelt időnek a lényege az együttlét. De ez nemcsak a fizikai közelséget jelenti,
hanem az egymásra fordított figyelmet. Tehát az együtt töltött idő az lehet egy séta, lehet egy
beszélgetés, lehet egy társasjáték. Bármi, amivel együtt töltik az időt a párok. Sajnos sok
házaspár összetéveszti a fizikai közelséget az egymásra fordított idővel. Mert vannak, akik
fizikailag egymás mellett élnek, de lélekben távol vannak egymástól. Tehát egy helyiségben
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bent lehet két személy, de ha nem beszélgetnek, akkor túlságosan távol vannak egymástól. Ha
megvizsgáljuk az életünket, biztos, hogy rátalálunk arra a pontra, amikor voltak ilyen
helyzetek. A közös tevékenységben együtt töltött idő azt fejezi ki, hogy törődünk egymással,
és élvezzük egymás társaságát. Ez azt is jelenti, hogy az egyik fél odaszánja az idejét
szeretettel a másiknak. Például, ha a feleség nagyon szeret színházba járni, a férj odaszánja az
idejét, hogy elmegy vele színházba. Ezzel mutatja meg a szeretetét. Ez nagyon fontos. Vagy
éppen saját példámat mondom, mikor itthon voltak a fiamék, elmentem velük egy
bokszmérkőzésre, mert a párom szereti a bokszot. Én nem szeretem, de odaszántam az
időmet. Megnéztünk egy bokszmérkőzést. Az volt a lényeg, hogy együtt legyünk. Ilyen
dolgok is vannak. Ebben nem a tevékenység a lényeg, hanem az egymásnak szentelt idő. A
meghitt beszélgetés, egy belsőséges párbeszéd, amit két ember zavartalan légkörben folytat
egymással, megosztja az élményeit, tapasztalatait, gondolatait, érzéseit és a vágyait annak
érdekében, hogy a párok frissíteni tudják a kapcsolatot, mert ez fontos az emberek életében.
Ahol kisgyerekek vannak, ott különösen fontos, hogy időközönként kikapcsolódjanak,
vagy éppen fontos dolgokat meg tudjanak egymással beszélni. Kicsit egymásra figyelni.
Ilyenkor a nagyszülők azt mondják, menjetek el akár egy wellness hétvégére! Vagy menjetek
el valahova kirándulni, és beszéljétek meg a problémátokat! Gyerekmentes időt kell teremteni
maguknak. Ez nagyon fontos, mert teljesen felfrissítik a kapcsolatukat. Ha ott vannak a
gyerekek, ők beszélgetnek a fontos dolgokról, odaszalad a gyerek, anya, adj egy kis teát vagy
egy darab kenyeret, vagy vegyél fel, akkor már mindjárt zavarja a meghitt beszélgetést a
gyermek. Ezért nagyon fontos a kapcsolatokban a meghitt beszélgetés. Vagy éppen elmennek
sétálni, és leülnek egy padra, a férj átkarolja a feleségét, és úgy beszélgetnek. Fontos az, hogy
érezze azt, hogy mellette van a társa, és tudnak beszélgetni. A házasság egy Isten által rendelt
szövetségi kapcsolat, amelyben megértő és együttérző meghallgatásra van szükség.
Két feltételt kell ahhoz teljesíteni, hogy a házasságok áldottak lehessenek. Együtt lenni és
egységben lenni. Ezt írja a Zsoltárok 133.
Zsoltárok 133,1. 3.
1. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben!
3. …Mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre!
A házasság egységében a párokat jobban összeköti az, ha időt fordítanak egymásra.
Nagyon fontos. A meghitt beszélgetés nem más, mint egymásnak ajándékozott idő. Fontos az,
hogy időt szakítsunk egymásra, az elhanyagoltság félrelépéshez és váláshoz vezethet. Tehát
nem mindegy, hogy az életünket egyedül, elváltként vagy a házastársunkkal együtt éljük le.
Természetesen vannak kivételek, amikor nincs más megoldás, mint a válás, de hisszük azt,
hogy minél kevesebb fog előfordulni.
3. Az ajándékozás
Az ajándékozás minden időkorszakban része volt a párkapcsolatoknak, ahogy ma is. Ez a
legkönnyebben elsajátítható szeretetnyelv, és ezt lehet legjobban gyakorolni. Az ajándék a
szeretet látható jelképe és kézzel fogható jele annak, hogy valaki gondol ránk. Az ajándék
értékét nem az ára határozza meg, hanem a szeretet, amit jelképez.
Az ajándék lehet saját készítésű kis dolog, például egy papírból kivágott vagy hajtogatott
szívecske, ráírva, hogy szeretlek, akár egy fából faragott kis ajándék, vagy bármi, amit el
tudunk saját kezűleg készíteni. Aztán lehet a boltban is vásárolni különböző ajándékokat.
Vagy természetben talált szép kavics, vagy kagyló, vagy mezei virágcsokor. Tehát ez is lehet
egy ajándék. Ha az ajándék a társad szeretetnyelve, akkor ezen a módon kell kifejezned a
szeretetedet feléje, és így telve lesz a szeretet tankja.
Létezik egy olyan ajándék, amely többet ér attól, mint amit a kezünkben tarthatunk, ez
pedig a saját magunk odaajándékozása a párunknak. A saját magunk odaajándékozása vagy a
jelenlétünk. Nagyon fontos ez az ajándék. Ha a társunk szeretetnyelve az ajándékozás, akkor a
válságos pillanatokban nagyon fontos, hogy ott legyünk neki, mert a jelenlétünk a legnagyobb
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ajándék a számára, és ez a szeretetünk jelképe, mert ha nem vagyunk mellette, nem érzi a
szeretetet.
Aztán, ha nem vagyunk a társunk mellett nehéz időkben – ahogy mondtam –, nem érzi a
szeretetünket, és ilyenkor mindjárt a gondolkodása is más. Biztos megcsalt. Vannak ilyen
gondolatok az emberekben, hogy máshol jár, mert már nem szeret, mert nincs mellettem.
Olvastam egy példát ebből a könyvből. Volt egy házaspár és babát várt a feleség. El is mentek
a szülésre, a férj is ott volt. Ahogy megszületett a baba, a férj elment vadászni. Ez volt a
hobbija. Utána meghalt a feleségnek az édesanyja. Elmentek a temetésre, vége volt a
temetésnek, és a férj ment horgászni. Szóval ilyenkor nem érzi azt a feleség, hogy mellette
van a férje ilyen válságos időben, vagy együtt örül vele annak a gyermeknek.
Vannak sajnos ilyenek. Isten is gazdagon megajándékozott minket az Ő végtelen
szeretetéből.
2Péter 1,3–4.
3. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és
istenfélelemre való; az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott.
4. Amely által a megígért igen nagy és becses ajándékkal ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot,
amely a kívánságban van e világon.
4. A szívességek
A szívesség egy isteni tulajdonság, amivel szintén a szeretetünket fejezzük ki a párunk
felé. A Galata 5,22-ben az emberi szellem gyümölcsei szerepelnek. Az első számú a szeretet,
aztán az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ahhoz,
hogy szívességet tegyünk a társunknak, csak figyelmességre, tervezésre, időre, igyekezetre és
pozitív hozzáállásra van szükség. Felér egy szerelmi vallomással, hogyha a párok szívességet
tesznek egymásnak: amikor nem ér rá az egyik fél, akkor a másik kitereget helyette, vagy
bevásárol, vagy füvet nyír vagy elmosogat. Ezek a szívességek, mikor az ember önzetlenül
odamegy és látja, hogy nem ért rá a párom, akkor megcsinálom helyette, takarítok, vagy
bármi más. Azokat a szívességeket, amelyeket az ember akkor tesz meg, amikor még nagy a
szerelem, azt sajnos nem feltétlenül teszik meg a szerelem elmúlásával. Ez nem helyes dolog,
mert ennek így kellene lennie akkor is, ha már sok éve házasok.
5. A testi érintés
Az érintés több lehetőséget nyújt a szeretet kifejezésére, mint az előbbi négy szeretetnyelv.
Testünk szeretetteljes érintésre vágyik, amelyet többféleképpen fejezhetünk ki. Például
kézfogás, érintés, ölelés, simogatás, puszi, csók, és az intim kapcsolat formájában. A testi
érintés egy alapvető dolog, ami hozzátartozik a házassághoz. Azt írja az Énekek éneke 1,2.
verse, hogy csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival, mert a te szerelmeid jobbak a
bornál. Ez a házaspárokra illik, a házaspároknak szól.
Az érintés viszont nemcsak a házaspárokra illik, nemcsak nekik szól, mert a családban van
a szülő–gyermek kapcsolat, a nagyszülő–unoka kapcsolat. Aztán van a gyülekezeti testvérek
kapcsolata, a szomszéd vagy ismerős kapcsolat, ahol ugyanúgy előfordul a testi érintés, ami a
kézfogást jelenti, az ölelést, és a puszit. Ehhez is van egy szép Ige az 1Péter 5-ben.
1Péter 5,14.
14. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával…
Arról beszél, amikor megpusziljuk egymást, mint testvérek. A házasságban a testi kapcsolat Istentől rendelt jó és tiszta dolog, ami egy egységes életet jelent fizikailag is, lelkileg is, és
szellemileg is.
Zsidó 13,4.
4. Tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házaságy pedig legyen szeplőtelen…

5/8 — Bor Ferenc — Ságvári tanítások: http://bekevar.x3.hu/sagvar-hang.htm

Ez a tanítás a www.bekevar-portal.hu forrás feltüntetésével szabadon felhasználható és továbbküldhető.

Ha a párok kölcsönösen betöltik egymás szeretet igényét, akkor a házaséletük csodálatosan
fog működni. Akinek a testi érintés a szeretetnyelve, annak erre sokkal nagyobb az igénye.
Aki érzelmi válságban van, annak egy szeretetteljes ölelés többet ér minden szónál.
Ez volt az öt szeretetnyelv bemutatása. Ezután még néhány fontos gondolatot szeretnék
megosztani veletek.
Fontos, hogy megismerjük a társunk szeretetnyelvét, hogy azon a szeretetnyelven tudjunk
hozzá szólni, amelyiket a legjobban el tudja fogadni, mert bizony fel lehet ismerni ebből az öt
szeretetnyelvből, hogy mi a saját szeretetnyelvünk, és megtudjuk azt is, hogy a párunknak,
vagy a gyermekünknek, vagy a szülőknek mi a szeretetnyelve, sőt még egymásét is felismerhetjük itt a gyülekezetben is, mint testvérek között.
A szeretetnyelv megismerésében a legjobb tanítód a párod, mert ha megfigyeled, hogy az
öt szeretetnyelv közül melyiket hiányolja, akkor már tudni fogod, hogy hogyan viszonyulj
hozzá. Amikor felismertük a társunk szeretetnyelvét, akkor alkalmaznunk is kell felé, mert
azért olvassuk az Igében a sok szeretetről szóló Igét, azért olvassuk az 1Korinthus 13-at is
minél többször, hogy minél jobban belénk ivódjon, és tudjuk használni egymás felé. Ez
nagyon fontos gondolat.
Tehát meg kell, hogy nyilvánuljon cselekedetekben is ez a szeretetnyelv. Mindenkinek van
egy elsődleges szeretetnyelve, az öt közül egy. Ritkább esetben előfordul egyes személyeknél,
hogy még egy szeretetnyelv hozzákapcsolódik az elsőhöz. Ezt másodlagos szeretetnyelvnek
nevezik. A személyes érzelmű szükségleteket az elsődleges szeretetnyelv tölti be, tehát a
legfontosabb a saját elsődleges szeretetnyelv. A szeretet egy érzelmi szükségletünk, amely
biztonságérzetet, önbecsülést ad, és általa fontosnak érezzük magunkat a társunk mellett.
Amikor az ember érzelmi tankja kiürül, vagyis a szeretet elkezd halványulni az életében, a
kapcsolatokban, akkor a további közös útjuk döcögőssé válik. A válások nagy száma arra
vezethető vissza, hogy a házastársak tankjából kiürül a szeretet, kifogy a szeretet. Ezért a
pároknak még a szerelem elmúlása előtt át kellene lépni az isteni fajta szeretetbe és annak a
gyakorlásába. Meg kellene ismerni ehhez még a társunk szeretetnyelvét. Mert ahol hiányzik a
szeretet, ott a hibák felnagyítódnak, az otthon könnyen csatatér, veszekedés, és bántalmazás
színterévé válhat. Nagyon sok családban sajnos fennállnak ezek a veszélyek. Innentől kezdve
a házastársak szeretet nélkül, érzéketlenül, és csak lakótársként élnek egymás mellett.
A szeretet hiánya gyakran házasságon kívüli kalandozásokra készteti a párokat, amely még
jobban aláássa az amúgy is megromlott, megrendült frigy alapjait.
Az a kérdés, hogy újjászülethet-e a szeretet a házasságokban, a párkapcsolatokban? A
válasz erre, hogy igen. Újra lángra kaphat a szeretet, ami csupán csak egy döntés kérdése.
Ehhez fel kell ismerni azt, hogy szeretni csak a házastársunk szeretetnyelvén lehet. Amikor a
házastársunk szeretet tankja telve van, ha megtöltjük ezt a szeretet tankot, akkor ő is
viszonozni fogja azt a mi szeretetnyelvünkön. Ha mindkét félnek az igényei ki vannak
elégítve, akkor új távlatok nyílnak meg a házaspárok előtt. Könnyebb egymás szeretet tankját
feltölteni azoknál a pároknál, ahol mind a ketten akarják ezt, mind a ketten pozitívan állnak
ezekhez a dolgokhoz. De azoknak sem kell feladniuk, akiknél csak az egyik fél a partner
ebben, mert a szeretetmagot kitartóan kell vetnünk egymás felé, amelyből előbb-utóbb
gyümölcs fog teremni és győzelem lesz a végén.
Az öt szeretetnyelv nemcsak a házasságokra igaz, ahogy mondtam az előbb is, hanem a
szülő–gyerek kapcsolatra, az unoka–nagyszülő kapcsolatra, és sorolhatnám tovább. Az a
gyerek, akinek kiürül a szeretet tankja és nem is töltődik fel, az pótcselekvésekhez nyúl, ami
drog, szex, alkohol, rossz társaság. Amikor súlyosabb az eset, akkor már nehezen kezelhetővé
válik az a fiatal.
E probléma megoldásának a kulcsa is a szeretet tanknak a feltöltésében rejlik. Ha megtanulunk isteni fajta szeretetben járni, akkor kizárhatjuk az önző emberi természetet, és így a
kapcsolataink felvirágoznak.
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Gary Chapman könyvében lehet olvasni az öt szeretetnyelvről. Ez egy újabb kiadás, mi
még a régiből tanultunk, de ez jobban kibontva írja le, és nagyon tanulságos könyv.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Pásztor: Köszönjük az Úrnak ezt a szép tanítást, és nemcsak szép, hanem hasznos is. Egy
mondatot írtam föl egy képes üzenetből, ami így hangzik.
A házasság mindössze két tökéletlen ember folyamatos építkezése, szövetségben egy
tökéletes Istennel.
Egy példát is láttam és szeretném veletek megosztani. Egy kisfiút az anyukája fölvett az
ölébe. Általában az anyukák a gyermekeiket szeretik az ölükbe venni. Ez a kisfiú már olyan öt
éves lehetett. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy szabaduljon, és kicsússzon az anyuka
karjai közül. Miután ezt a könyvet elolvastam, ebből arra következtetek, hogy ennek a
kisfiúnak nem a testi érintés volt a szeretetnyelve. Tehát nem kívánta az ölelést, menekült a
puszitól, tehát így lehet kiszűrni, hogy a házastársnak, vagy a családtagoknak, vagy a
gyerekeknek, vagy az unokáknak mi a szeretetnyelve. Mert amit szeret, ahhoz ragaszkodik.
Például, nagymami, társasozz velem! Ez alapján szépen össze lehet ezt állítani.
Tehát Gary Chapman Egymásra hangolva című könyve (Harmat kiadó) az, amiből ez a kis
összeállítás elhangzott, és van egy alcíme is, az öt szeretetnyelv. Ezt ajánlom mindnyájatoknak, hogy valamilyen alkalomból ajándékozzátok meg vele a szeretteiteket. Tehát ajándéknak
is nagyon jó, akár egy szülinapra, névnapra, lesz karácsony is az idén még, de bármilyen
alkalomra jó, mert nagyon építő, olvasmányos.
Ez a mai tanítás igazából egy étvágygerjesztő volt arra, hogy ebben a témában még jobban
elmerüljetek. Kívánjátok meg azt, hogy ezt a szeretetnyelv dolgot még jobban megismerjétek,
mert ez tényleg előreviszi a kapcsolatokat.
Hálát adunk a drága Szent Szellemnek, hogy munkálkodik nagyon sok területen. Fülben,
fogban, lábszárban, alkarban, bokában.
Ágnes: Leírtam egy megvallást a szeretetről, és ezt úgy tudjuk elmondani, hogy én
mondom, és ti mondjátok utánam. De még előbb egy mondatot szeretnék elmondani.
Mielőtt gondolkodunk valamin, mielőtt kimondunk valamit, mielőtt megteszünk valamit,
vizsgáljuk meg, hogy szeretetből akarjuk megtenni vagy hústestből! Ámen.
Megvallás a szeretet kiárasztásáról: Drága Szent Szellem, hálát adok neked a végtelen
szeretetedért, amellyel betöltöd a szívemet. Hiszem, hogy megtanítasz engem arra, hogy
hogyan tudok eljutni a szeretet teljességére. Hiszem, hogy megmutatod nekem, hogyan tudom
kiárasztani mások felé a szeretetedet, hogyan tudok mások felé közeledni a Te szereteteddel.
Hiszem, hogy megerősítesz engem, hogy szeretettel és elfogadással tudjak szolgálni mások
felé. Hiszem, hogy megerősítesz engem, hogy hittel és szeretettel tudjam körülvenni azokat is,
akik nem a szeretet útján járnak. Hiszem, hogy a segítségeddel le tudom rontani az elutasítás
és a sérelem falait, és fel tudom építeni a szeretet és az elfogadás hídját köztem és mások
között. Hiszem, hogy a segítségeddel azzal a szeretettel tudok másokra tekinteni, ahogy Te
tekintesz rájuk. Hiszem, hogy megtanítasz engem arra, hogy ne a másik személyt utasítsam el,
hanem a viselkedését, ami nincs összhangban az Igével. Hálát adok Neked, hogy a szeretet
gyümölcse növekszik bennem és a Te örökkévaló szereteted kiárad mások felé. Hiszem és
hálát adok Neked azért, hogy a Te szereteted feléd fordítja az emberek szívét. Jézus nevében.
Ámen!
Pásztor: Most pedig imádkozni fogunk értetek, fogadjátok a kenetet. A kenet egy mennyei
anyag, ami megtöri az igát.
Hálát adunk az Úrnak, hogy a szeretet bennünk nem meghidegül, hanem megsokasodik.
Köszönjük az Úr Jézusnak a jelenlétét, az érintését, a Szent Szellem helyreállító munkáit, az
angyaloknak a tevékenységét. Jövő héten várunk benneteket szeretettel.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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