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ALAPTANÍTÁSOK 
 

A Biblia megértése 7. – Nık a szolgálatban 2.  
 
1Korinthus 14:34 
„A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nékik, hogy 

közbeszóljanak; hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja.” 
 
Azt a kérdést fogjuk most megtaglalni, hogy minden esetben engedelmesnek kell-e lennie a 

feleségnek a férj felé.  
Az elızı kazettákon arról beszéltünk, hogy a férfi feje-e az asszonynak. Ahogy ezen kérdésre 

válsz adtunk az Igébıl: minden férfi nem feje minden asszonynak. Isten szemében az asszonyok és a 
férfiak egyenlınek, egyik sincs a másik fölé helyezve.  

Azt is megnéztük, hogy az otthonban, a családban a férj feje a feleségnek. De ezt általánosságban 
nem lehet mondani, hogy minden férfi feje lenne minden nınek! A legtöbb házasságban ez az 
alárendeltségi kapcsolat kimunkálódik és nagyon jó házasságban élnek.  

A kérdés most a következı: minden esetben engedelmeskednie kell-e a feleségnek a férj felé? 
 Ahogy az egyik fordítás mondja: „az asszonyoknak elégedetteknek kell lenniük, hogy elfoglalják 

azt az alárendeltségi helyet, amelyet a törvény mond a számukra.”  
A Moffat fordítás is ugyanezt mondja, szinte szó szerint: „el kell foglalniuk azt az alárendeltségi 

helyet, amelyet a törvény mond a számukra.”  
Ahhoz, hogy errıl nagyobb megértésünk legyen, meg kell néznünk, hogy mit mond a törvény, 

hiszen ezek az Igék azt mondják: „amint a törvény is mondja.” A törvény az Újszövetségben 
olvasva két dologra vonatkozhat: a Tízparancsolatra, vagy pedig Mózes öt könyvére vonatkozhat. 
Vagy egy harmadik vonatkozásban az egész Újszövetséget érthetjük alatta. Mivel a 
Tízparancsolatban nem találunk semmit az asszonyok és a nık jogaira vonatkozóan, ezért Pál 
valószínőleg az elsı öt könyvre, vagy pedig a teljes Ószövetségre vonatkoztatott. 

Nézzük meg, mit mond a törvény! Néha úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mit mond a törvény, 
és nagyon magabiztosan a saját gondolatainkat interpretáljuk úgy, mintha azt a törvény mondaná, 
ahelyett, hogy valóságban megnéznénk, hogy az mit mond, és a valóságot interpretálnánk.   

A kezdetek kezdetén, Mózes 1. könyvében azt olvashatjuk, hogy Isten megteremtette az embert, 
és az asszonyt, és mindkettıjüknek Isten azt parancsolta, hogy: vessétek alá magatoknak az egész 
födet, hatalmatokba vegyétek az egész földet. 

 
1Mózes 1:26-28 
„És monda Isten: Teremtsünk embert ami képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék 

a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó 
mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az İ képére, Isten képére teremté ıt: 
férfiúvá és asszonnyá teremté ıket. És megáldá Isten ıket, és monda nékik Isten: 
Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és 
uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.” 

 
Tehát a földön mindenféle állatnak ugyanolyan félelme van az asszonytól, mint a férfitıl. Az 

asszonyt Isten nem Ádám lábából teremtette, hanem az oldalából. Ezért nem arra teremtette Isten, 
hogy a talpával taposson azon az ember, mint ahogy azt a pogány népeknél sokszor tapasztaljuk, 
hanem hogy az oldalán álljon meg az embernek, és együtt járjanak mindenben. 

 
1Mózes 2:21-22 
„Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivett egyet annak 

oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, 
amelyet kivett az emberbıl, asszonnyá, és vitte az emberhez.” 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

9/2 Jim Sanders – Alaptanítások: A Biblia megértése 7.  

 

Ahogy láthatjuk a 18. versben, Isten azt mondja: „nem jó az embernek egyedül lenni” - hiszen az 
egyedfülét nagyon hamar magával hozza az elvetettség, az elutasítás szellemét. Ezért adta az Úr a 
házasságot az életünkbe, és adta a gyülekezetet, hogy együtt lehessünk, egymásnak örülhessünk.  

Sokszor az emberek azért depressziósak, mert úgy érzik, hogy ıket senki nem szereti, és 
visszautasítottnak érzik magukat, a visszautasítottság szelleme uralkodik felettük. És ezért a férj-
feleség kapcsolat egy nagyon fontos kapcsolat ebbıl a szempontból is. A gyülekezetnek is, ahova 
Isten teremtette az embert, a szeretet gyülekezetnek kellene lenni, az emberi testvérkapcsoltnak 
kellene az alapját képezni. Szeretetben járni egymással, elfogadni egymást, és nem elutasítani 
egymást, és kiközösíteni egymást. Mindannyiunk számára az a legjobb, ha elfogadnak minket. És 
Jézus Krisztus mindannyiunkban bennünk munkálkodik, és megváltoztat minket. Mindannyiunk 
tökéletes akar lenni, és ahogy változunk gyızelemrıl gyızelemre, az Úr Jézus képére válunk egyre 
hasonlatosabbá. De nagyon kell figyelnünk, hogy senki ne érezze magát magányosnak egy 
gyülekezeten belül! Mindenki felé szeretettel kell lennünk.  

Isten tehát tudta, hogy az embernek nem jó egyedül lenni, és azt mondta: szerezek néki 
segítıtársat, hozzá illıt. Vagyis Isten azért teremtette az asszonyt, hogy az embernek segítıtársat 
hozzon, aki hozzá illik, aki méltó hozzá.   

Pál azt is felfedezi, hogy az ószövetségi Igékben nem lehet megtagadni azt, hogy kölcsönös 
függıség van a férfi és nı között. 

 
1Korinthus 11:8-12 
„Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. Mert nem is a férfiú 

teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt 
viselnie a fején az angyalok miatt. Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony 
férfiú nélkül az Úrban. Mert amiképpen az asszony a férfiúból van, azonképpen a férfiú is az 
asszony által, az egész pedig az Istentıl.” 

 
Ha megnézzük a teremtés kezdetét Mózes 1. könyvében, nincs minıségi megkülönböztetés a 

férfi és a nı között.  
 
1Mózes 3:16 
„Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselısséged fájdalmait, fájdalommal 

szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ı pedig uralkodik terajtad.” 
 
Ez volt az az átok, amely az asszonyra szállt, miután Ádám bőnbe esett. De miután Jézus 

Krisztusban megváltást kaptunk az átok alól, ezek a fájdalmak is Jézus Krisztusban megszőntek, és 
ezért, amikor egy asszony gyermeket hord ki, és szülés elıtt áll, hittel kell elılépnie, hogy nem 
lesznek fájdalmai.  

Amit itt olvastunk a 16. versben, ez egyben egy büntetés, másrészt egy prófécia. Biztos vagyok 
abban az egy tényben, hogy egyetlen intelligens ember sem okolja azért Istent, amilyen 
megalázásokban és bánásmódban részesülnek az asszonyok a pogány és kulturálatlan országokban - 
mert Isten nem a szerzıje ezeknek a dolgoknak. Ahogy az asszonyokat és a nıket tekintik az elıbb 
említett országokban, az az ember szívét megfájdítja, beteggé teszi. Amikor Éva a szélnek vetett, 
akkor ı, és az ı lányai a forgószélben arattak – mondhatnánk.  

Nézzük meg Hóseás könyvét! 
 
Hóseás 8:7 
„Mert szelet vetnek és vihart aratnak. Nem indul szárba; termése nem ad lisztet; ha adna 

is, idegenek nyelik be azt.” 
 
Az átok Évára szállt, de nem úgy, mint asszonyra, hanem úgy, mint feleségre. Az asszonyok 

nincsenek alárendeltségben a férfiakkal szemben, hanem mint férj-feleség kapcsolat.  
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A feleségnek alárendeltségi helyzete van a családban - de ez csak azért van így, hogy a család, az 
otthon és a társadalom szempontjából minden a megfelelı helyre kerüljön. De az Úr Jézusban nincs 
alárendeltségi helyük, mert legalább annyira egyek az Úr Jézussal, mint amennyire a férfiak és a 
férjek egyek az Úr Jézussal! És a Biblia azt tanítja, hogy nincs férfi, és nincs nı megkülönböztetve, 
mert mindannyian egyek vagytok a Jézus Krisztusban. 

 
Galata 3:28 
„Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nı; mert ti mindnyájan 

egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” 
 
Az asszonyok legalább annyira Isten fiainak neveztetnek a Bibliában, mint a férfiak, hiszen 

János az egész gyülekezetnek írja a levelét, nem csak a férfiaknak! Amikor azt írja: „szeretteim, most 
Isten gyermekei vagyunk.” 

 
1János 3:2 
„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé 

leszünk. De tudjuk , hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk İhozzá; mert meg fogjuk 
İt látni , amint van.” 

 
Az asszonyok legalább annyira hasonlóak lesznek İhozzá, mint a férfiak. Azt azonban meg kell 

értenünk, hogy az otthon, a család és a társadalom javára és érdekében a feleségnek egy 
alárendeltségi helyzete van, amit el kell foglalnia!  

Azt már láttuk, hogy a Tízparancsolatban nem ír semmit a törvény az asszonyok jogairól - akkor 
a következıkben Mózes elsı 5 könyvében kell a törvény után nézni ezzel kapcsolatban, vagy a teljes 
Ószövetséget kell átnéznünk.  

Nézzük meg a férj-feleség kapcsolatát az Ószövetségben a törvény alatt! Péter azt írja az Igében 
a keresztény testvéreknek, hogy Sárát tekintsük példaképnek, mint az igazi hitben járás 
példaképének és mint feleségben járásnak  

 
1Péter 3:6 
„Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén ıt, akinek gyermekei 

lettetek, ha jót cselekszetek, és semmi félelemtıl nem rettegtek.” 
 
Amint Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezte ıt. És ha az ember figyelmetlenül 

olvassa ezt az Igét, akkor annyit mond, hogy: engedelmesnek kell lennünk az urunknak, mint ahogy 
Sára engedelmeskedett Ábrahámnak. De ez nem azt jelenti, hogy a feleségnek nincs joga elmondani 
a véleményét! Ebbıl az egy Igébıl születnek olyan tanítások, hogy a feleségnek nincs joga 
elmondani a saját véleményét bizonyos helyzetekben, és hogy teljes uralma alatt áll a férjnek. Nem 
több, mint egy rabszolga, aki a férje teljes uralma alatt áll. De Péter nem ezt mondja ebben az 
Igében! Nézzük meg, mit mond a törvény! 

 
1Mózes 16:5-6 
„Monda azért Szárai Ábrámnak: Bántódásom van miattad. Én adtam öledbe szolgálómat, 

és mivelhogy látja, hogy teherbe esett, nincsen elıtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr köztem 
és közötted. És monda Ábrám Szárainak: Ímé a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele amit 
jónak látsz. Nyomorgatja vala azért Szárai, és az elfuta elıle.” 

 
Azt mondja tehát Ábrahám Szárainak: íme, tegyél, amit akarsz, a te kezedben van. Tehát nem 

uralkodik felette, mint ahogy ezt némely király teszi a világban!  
Az 1Mózes 16. fejezettıl a 26. fejezetig láthatjátok, hogy egy egyet nem értés van a Bibliában 

leírva. Ábrahám és Sára más szóval nem értettek egyet.  
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Ennek ellenére Ábrahám Sárának adja meg a jogot arra, hogy döntsön, és hogy az ı akarata 
szerint történjen minden. Azt is láthatjuk, hogy Isten az asszonynak adott ebben az esetben igazat, és 
nem a férfinek. Nézzük ezt meg! 

 
1Mózes 21:10-12 
„Monda Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az ı fiával egybe, mert nem lesz örökös e 

szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal. Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszék e dolog, az ı 
fiáért. De monda az Isten Ábrahámnak: Ne lássék elıtted nehéznek a gyermeknek és a 
szolgálónak dolga; valamit mond néked Sára, engedj az õ szavának, mert Izsákról neveztetik a 
te magod.” 

 
Isten tehát legalább egyszer azt mondta Ábrahámnak, hogy: hallgass a feleségedre, és amit ı 

mond neked, azt tedd meg! Vagyis azt mondhatnánk, hogy Sára uralta ezt a helyzetet az ı férje 
felett, és Isten az asszonynak adott igazat - mint ahogy mindig az asszonynak ad igazat, amikor a 
feleségnek van igaza. Nagyon fontos! Mert Isten mindig az igazság mellé áll!  

Néhány szolgáló, teljes evangéliumi szolgáló, pünkösdisták, szellemmel betöltekezettek, nagyon 
szégyenlem, de el kell mondanom nektek, azt tanították nekem, hogy egy feleségnek minden esetben 
engedelmeskednie kell a férjének, teljesen mindegy, hogy mit mond neki a férje, és mirıl. 
Személyesen mondták ezt nekem, hogy: ha a férj azt mondja a feleségnek, hogy egy másik emberrel 
kell aludnia, azt is meg kell tennie a feleségnek, mert a Biblia azt mondja a feleségnek, hogy 
engedelmeskednie kell a férjének. Ez pedig az én intelligenciám teljes fokú megsértése, ilyet hallani! 
Isten soha nem fog a rossz oldalán megmaradni! Ez megsértené az İ Tízparancsolatát. 

Egyszer egy ember azt mondta, hogy ha a férj azt kéri a feleségtıl, hogy: gyere el velem a 
kocsmába, és igyunk együtt - akkor a feleségnek innia kell. És ha azt kéri a feleségtıl a férj, hogy 
jöjjön, és a többi részeg emberrel együtt töltse az idejét, akkor azt is meg kell tennie. Ez pedig 
helytelen!  

Azt is hallottam ilyen szélsıséges körökbıl, hogy ha meg nem váltott férj azt mondja a 
feleségnek, hogy: ne menj el a gyülekezetbe - akkor a feleségnek nem szabad elmennie. És ha azt 
mondja a férj a feleségnek, hogy: ne olvasd a Bibliát - akkor a feleségnek nem szabad a Bibliát 
olvasni, mert egészen a betőig engedelmeskednie kell a férjnek.  

Most éppen eszembe jutott egy asszony esete, aki velem együtt végezte az egyetemet. Abban az 
idıben az ı férje még nem volt keresztény, nem volt újjászületve, ma már az. Ez az asszony is 
elkövette azt az ostoba hibát, hogy egészen a szavakig és a betőkig lebontva engedelmeskedett a 
férjének. Tehát ezt személyesen láttam ezt a történetet, a szemem elıtt zajlott le. Nem arról beszélek, 
hogy valaki látta, és az a valaki elmondta valakinek, és arról beszélek én!  

Ezek a személyes hibás vélemények nagyon sok összezavarást hoztak már emberek életében! Én 
pedig úgy foglalnám össze ezt az egészet, mint egy nagy halmaz szemét. 

Volt egy pásztor barátom, akivel együtt kezdtük a szolgálatunkat, és nagyon kemény, 
szélsıséges álláspontot képviselt az asszonyokkal szemben. Végül is az a csodálatos evangélista nı 
szolgáló, aki alatt én is az üdvösségemet nyertem, a városunkba érkezett szolgálni, és az én pásztor 
barátom is ott volt ezen az alkalmon. Ezrével voltunk, de én találkoztam vele személyesen. Az ı 
fejét lelógatva hordta, teljesen le volt törve. Isten megalázott engem – mondta. Az igazság az, hogy 
helytelenül tanították, mert az asszonyok ellen tanították. Úgy hitte, hogy neki van igaza. 
Egyszerően csak hibát követett el. Isten kente föl azt az asszonyt. Én is az ı szolgálatán keresztül 
kaptam üdvösséget. Azt mondhatnám, hogy milliók gyógyultak meg az ı szolgálatán keresztül. Nem 
ı gyógyított meg, soha senkit nem gyógyított meg, Jézus használta ıt. Vagyis egy hatalmas hibát 
követett el ez az ember, és ezért neki meg kellett térnie ebbıl a hibás gondolkodásából, meg kellett 
változnia.  

Ezt jeleni megtérni, hogy meg kell változni. És sok más szolgálónak is erre van szüksége: meg 
kell térniük az addigi hibás hitükbıl és gondolkodásukból. Ezért vannak ezek a tanító kazetták, hogy 
segítsenek nektek megváltozni. 
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Vagyis visszatérve: Péter Szárai estét, késıbb Sára, esetét példaként hozza fel, vagyis fogadjuk 
el! Amikor Sára helyes, igaz volt a szívében, akkor Isten az ı oldalára állt. Isten nem fog a férj 
oldalára állni akkor, amikor a férjnek nincs igaza! Éppen úgy, mint hogy nem fog a feleség oldalára 
állni, amikor a feleségnek nincs igaza. Ennek megfelelıen Sára ebben az esetben uralkodott a férje 
felett, hatalmat gyakorolt, és Isten igazat adott neki. És Isten ezt minden esetben megteszi, amikor a 
feleségnek igaza van, és a férjnek ellentétben nincs igaza. Köszönet Istennek a jó feleségekért! A jó 
feleségeknek nem szabad lekerülniük, és elnyomottaknak lennie!  

Tudok olyan feleségeket, akik uralkodni akarnak. Ha a férj nem tudja, hogy hogyan kell ezt 
kezelni, akkor hadd legyen csak egy alárendeltsége a férjnek, ahogy mi ezt szoktuk mondani. Akkor 
az a férj problémája. És nem szabad minden feleséget megvetni azért, mert van egy pár ilyen rossz 
példa! És a férjnek a felelıssége az, hogy az ı házasságát kézben tartsa, nem a prédikátor felelısége! 
Az igazság az, hogy senki másra nem tartozik, csak arra a férjre és feleségre.  

És ha valakinek van elhívása a szolgálatra, akkor nagyon fontos, hogy annak az elhívásnak eleget 
tegyenek, mert sokszor ez váláshoz vezethet. Az egyiknek ott ég az elhívás a szívén Istentıl, a másik 
pedig fellázad ez ellen, és ellenszegül. Ismerek olyanokat, akiknek a mai napon is a szolgálatban 
kellene lenniük, és nem álltak be a szolgálatába az Úr Jézusnak a feleségük miatt. Van, amikor az 
asszonyt hívja el az Úr a szolgálatba és a férj nem engedi. Van, amikor férjek vannak elhívva 
szolgálatra, és az asszony nem engedi. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk!  

Nagyon fontos tudnunk, hogy nem tartozunk a törvények, és a legalizációs lapelvek alá! És 
nagyon szomorúan kell mondanom, hogy a teljes evangéliumi gyülekezetek a legnagyobb 
törvényhozók a mai világban! Valóságos bőntudat és ítélet alá hozzák Isten szent embereit! 
Nincsenek tehát törvények a férj-feleség kapcsolatában sem, és az elválásról sem törvénykezett 
Isten, hanem ez a feleség és a férj dolga.  

És van, amikor egy 15-20 évvel ezelıtti rossz döntés áldozata valaki egy házasságban. Van egy 
barátom, aki nagyon szereti a szívében az Urat. Az én egyetememen végzett, ı is oda járt, és a 
légierıknél dolgozott. Nagyon boldogan éltek, egy nagyon boldog házasságot kötöttek, még nagyon 
fiatal korukban. Aztán újjászületett kereszténnyé vált, betöltekezett Szent Szellemmel, és a feleség 
pedig nem értette meg a változást, hogy egy ilyen vallásos bolondgomba lett a férjébıl. Nagyon 
nehezen tudta megérteni a feleség, hogy mi történt - mert ma ez az ember egy gyülekezetet 
pásztorol. Ahogy az idı mutatja, sikerült nekik áthidalni az összes problémát. Mert amikor az 
asszony úgy döntött, hogy feleségül ment hozzá, akkor egy pilótához ment, a légierık egy nagyon 
neves pilótájához - és most, 20-30 évre rá pedig egy prédikátornak a felesége. És ennek az 
asszonynak ezt el kell fogadnia! És ha az asszony nem fogadta volna el ezt a felállást, akkor válás 
lett volna vége, mert a pilóta nem változtatott az életén, ı az Úrhoz volt hőséges. 

Tegnap is beszélgettem valakivel, aki az egyetemi doktori disszertációinak a szélén áll, és úgy 
döntött, hogy inkább az Úr felé megy, és az Urat szolgálja, ez az elsı elhívás és az elsı szolgálat az 
életben.  

Ha a férfi úgy választ, hogy alárendeltségi szerepet vállal, az az ı dolga. Ha egy férj úgy dönt, 
hogy a felesége kezei alatt szeretné az életét leélni, és ezért inkább nem megy a szolgálatba, ez az ı 
dolga. Legyen az ı akarata szerint. Legalább annyira nincs jogom másik ember feleségének a 
dolgaiban beleszólnom, mint ahogy nincs jogom ahhoz, hogy a másik embernek a pénzét beosszam.  

Természetesen alapelveket itt is le lehet fektetni. Azt hiszem, vannak olyan emberek, akik 
élvezik a feleségük kisebb-nagyobb irányítását. Ha ilyen természetőek, hadd éljenek ebben 
boldogan, legyenek boldogok így! Én nem szeretem, amikor a feleségem irányítása alatt vagyok, de 
tiszteletben tartom a feleségemet, és az ı véleményét minden esetben meghallgatom. És sok esetben, 
amikor nincsen vezetésem arra, hogy mit is tegyek, mivel nagyon sok esetben kell döntést hoznom, 
hagyom a feleségemet, hogy ı döntsön. Mert hagyom, hogy ıt vezesse a Szent Szellem - és ez egy 
közös dolog, a házasság.  

Kenneth Hagin életében egy nagyon jó példa, és sokszor emlegeti, amikor ı egyszer elhibázta. 
Abban az idıben történt, amikor a szolgálatában változás elıtt állt. Addig pásztorkodott, és Isten 
elhívta az evangelizációs szolgálatba.  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

9/6 Jim Sanders – Alaptanítások: A Biblia megértése 7.  

 

És egy hibát követett el, mert a rossz meghívást fogadta el, rossz körökbe ment, a teljes 
evangéliumi körökbe ment, és ott ıt nem szeretettel fogadták.  

Te is sokszor elköveted a hibát, hogy a rossz gyülekezetbe mész, oda, ahol nincs helyed, vagy a 
rossz gyógyító alkalomra, és így tovább.  

Vagyis Kenneth Hagin  is elment erre a szolgáló konferenciára, és szinte az összes prédikátor a 
gyógyulás ellen prédikált aznap. Vagyis mindegyikıjüknek az volt a véleménye, hogy nem kellene 
neki imádkoznia a betegekért. Mindenkinek tulajdonképpen imádkozni kell, de nem kizárólag egy 
embernek, hogy Istené legyen a dicsıség. Minden, amit hallott, az csak rombolólag hatott rá.  

Azt is tanítja, hogy nagyon együtt érez az asszonyokkal, hogy hogyan éreznek idınként. Amikor 
asszonyok a gyülekezeti alkalmak után annyira a pad alá kerülnek, hogy úgy kívánják, hogy akár el 
sem menetek volna a gyülekezeti alkalomra.  

Az alkalom után 2-3 napra rá hazament. Már elhatározta elıtte, hogy a gyülekezeti munkáját 
feladja, és a felesége már össze is csomagolt. Kenneth Hagin hazament, és azt mondta a feleségének, 
hogy: csomagolj ki mindent, mert nem megyünk. Úgy döntöttem, hogy mégis itt maradok! És a 
gyülekezet amúgy is azt szerette volna, hogy maradjak - mondta -, úgyhogy most végül is úgy 
döntöttem, hogy maradok. Azt is elmondta a feleségének, hogy: ettıl a pillanattól kezdve én soha 
senkiért többet nem fogok imádkozni. Az életem utolsó napjáig soha többet nem teszem rá a kezemet 
senkire - mondta Kenneth Hagin. És ha valaki mégis ragaszkodik hozzá, hogy imádkozzunk érte, 
akkor a diakónust fogom megkérni, hogy kenje meg olajjal.  

Kenneht Hagin a mai napon is elmondja, hogy a felesége átlátott a helyzeten, és látta, hogy 
teljesen összezavarodott. A felesége a két szemébe nézett, és azt mondta, hogy: nem, mi pedig nem 
maradunk itt! És ez segített, mondja Kenneth Hagin, rajta. Soha az életében addig még a felesége 
nem cselekedett ilyen módon, és azóta sem volt ilyen egyértelmő és határozott a felesége, a teljes 60 
évi házasságuk alatt! De abban a helyzetben, abban a pillanatban olyan módon kellett megállnia a 
helyét. És Isten az asszony, a feleség oldalára állt. Ahogy a felesége mondta: nem, én pedig nem 
fogok kicsomagolni! Kenneth azt mondta: igenis, mi pedig megyünk, és elhagyjuk ezt a gyülekezetet! 
És a feleség azt mondta, hogy: igen, te pedig engedelmeskedni fogsz Istennek. Ezt fogod megtenni! 
És Kenneth Hagin azt mondja, hogy szavak nélkül maradt. Soha életében így még nem hallotta a 
feleségét beszélni, de azt mondja, hogy az igazat megvallva, ha a felesége ebben a helyzetben hagyta 
volna, hogy ı saját maga döntsön a helyzet felıl, akkor az egész életük, egy nagy zőrzavarba torkollt 
volna, mert a feléségnek volt igaza. Mivel a feleség a sarkára állt, ezért tudta ı Isten akaratát 
követni.  

Mai napon is van nagyon sok fiatal szolgálónk, fiatal szolgálók, akiknek engedelmeskedniük kell 
Isten felé. Sokakról tudok, akik még nincsenek a mai napon a szolgálatban, mert úgy érzik, hogy túl 
nagy az ár, amit fizetniük kell. Ismerek egyet, akinek van egy hatalmas elhívása az Úrtól, a feleség 
pedig az egészet egy üzletnek tekintette csak. Nem volt tisztelettel Jézus Krisztus szolgálata felé, úgy 
tekintette, mint egy autókereskedés üzletet. Jézus Krisztus szolgálatát egy üzletnek, egy 
vállalkozásnak tekintette. Amíg ilyen feleség van az oldalán, addig ı soha nem fog tudni a 
szolgálatba lépni! 

A mi gyülekezetünkben is vannak olyan asszonyok, akiknek nagyon nehéz a családi 
körülményük, hogy eljuthatnak a gyülekezeti alkalmakra. Vannak olyan esetek is, ha kiderül otthon, 
hogy a feleség a gyülekezetben volt, akkor a férj megveri. Egyszerően meg van tiltva nekik, hogy a 
gyülekezetbe menjenek, és hogy Jézust szolgálják. Családi üldözésben vannak, és mégis el tudnak 
jönni az alkalmakra. Isten hatalmasan megáldja ıket! A szívük igaz.  

Láttuk a történetben, hogy Sára megmondta a férjének, hogy mit tegyen, és Isten Sára oldalára 
állt. És Kenneth Hagin felesége is a helyzet fölé kerekedett, és Kenneth Hagint utasította, hogy mit 
kell tennie, és Isten a feleségé oldalára állt.  

Isten mindig az igaz oldalára fog állni, annak az oldalára, akinek igaza van. Soha nem fog 
közösséget vállalni a rosszal, és a hamisággal, mert ha ezt megtenné, akkor Isten maga is a hamisság 
részévé válna! Isten mindig az igaz oldalára áll, legyen az a feleség, vagy legyen az a férj!  
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Megfigyeltétek-e, hogy Sára nem vállalta föl magára az alávetettség, a kivetettség, a szenvedés 
állapotát, a lenézés állapotát? Mert megmondta a magáét Ábrahámnak, megmondta azt, ami a szívét 
bántotta, és ami a száján volt, kimondta, pontosan úgy, ahogy a törvény ezt lehetıvé tette a számára. 
Mert ez is rögzítve van az Írásokban.  

Láthatjuk a késıbbiekben is az 1Sámuel könyvében, hogy Anna, Sámuel édesanyja is, amikor 
férjével ellentétbe került, megmondta a magáét, megmondta, ami a szívét bántotta, és neki lett igaza. 
És végül is az lett az Isten által elrendelt igaz úttá.  

Abigél esetét is olvassuk a Bibliában, aki egy nagyon bölcs asszony volt, a férje pedig egy 
bolond. Vannak ilyen esetek is. A Biblia Béliál fiának nevezi a férjet - vagy más szóval 
mondhatnám, a mai szavakkal, hogy az ördög fia. Azáltal, hogy Abigél nem engedelmeskedett a 
férjének, egy nagyon kényes helyzetet mentett meg, és elnyerte Dávid kegyeit. Ha viszont a férjére 
hallgatott volna, akkor az egész család a vérét kellett volna, hogy fizesse ezért. 

 
1Sámul 25:32-33 
„És monda Dávid Abigailnak: Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, aki téged ma elımbe 

küldött! És áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon 
megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essem, és ne saját kezemmel szerezzek 
magamnak elégtételt!” 

 
Ha Abigél engedelmeskedett volna a férje utasításának, akkor mindannyiukat megölte volna 

Dávid. Tehát mondhatjuk, hogy Abigél nem engedelmeskedett a férjének, aki egy bolond volt, 
hanem Dáviddal, Isten emberével mőködött együtt, és mőködött közre. És miután ez a bolond férj 
meghalt, Dávid elvette Abigélt feleségül.  

Józan ember, azt hiszem, nem mondja ezt ki, hogy egy feleségnek mindig mindenben 
engedelmeskednie kell a férj felé! 

 
Efezus 5:24 
„De miképpen a Gyülekezet alá van vetve a Krisztusnak, az asszonyok is azonképpen a 

férjüknek mindenben.”  
 
Innen erednek a hamis tanítások. Mondják, hogy: engedelmesnek kell lenni mindenben a 

férjeknek!  
Ha egy férj azt parancsolja a feleségnek, például, hogy egy másik emberrel kell aludnia - 

figyelmen kívül hagyják ezek a tanítások azt, hogy a férjnek is egy kereszténynek kell lennie! Azt 
mondják csak az Igék, hogy a férj számára engedelmesnek kell lenni. Ezek a hamis tanítók úgy 
hiszik magukról, hogy nagy tanítók, mert úgy tanítják, hogy ha a férj még nem üdvözült, hanem 
megváltatlan férj is akár, akkor is engedelmeskednie kell az asszonynak. És ezt az egy Igét 
használják arra, hogy a nézetüket alátámasszák. A Biblia pedig úgy tanítja, hogy minden igazságot 
két-három tanúbizonyságnak kell megerısítenie, vagyis a teljes Biblia tanításával kell megegyeznie, 
és nem csak egy-egy elszigetelt Igeverssel. És egy-egy ilyen elszigetelt Igeversre nem lehet egy 
egész tanítást felépíteni!  

Vagyis megismétlem: teljesen józanság nélküli lenne azt mondani, hogy minden esetben minden 
férj felé, minden feleségnek engedelmeskednie kellene! Néha olyan brutális a helyzet, olyan brutális 
módon áll a férj a feleséggel szemben, hogy amit kér, azt nem lehet megtenni. Ha például a férj azt 
követelné a feleségétıl, hogy a gyermekeit ölje meg, nincs az a józan ész, amely azt parancsolná, 
hogy a feleségnek engedelmeskednie kellene! Ha erre belátjuk, hogy nem kell a feleségnek 
engedelmesnek leni, akkor nagyon sok minden más is van, amiben a feleségnek nem szabad 
engedelmesnek lennie, mert az helytelen és rossz lenne. 

Egy férjnek nincs jogában, hogy az Úr tiszta parancsolatait felülbírálja, és módosítsa, 
megváltoztassa, mert a férj nem ura a feleség lelkiismeretének, hanem az Úr Jézus Krisztus az ı Ura. 
Jézus Krisztus az Ura az ı szellemének!  
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Van egy csodálatos példánk, Smith Wigglesworth esete, mert azt írja, hogy az ı felesége volt az, 
aki ıt üdvösségre vezette, és nagy-nagy tisztelettel volt felé egész életében, és ı volt, aki a 
szolgálatba vezette. És egyszer ı még vissza is lépett, mert nagyon sok pénzt keresett a szakmájában, 
és ı nem kart elmenni a gyülekezetbe sem. Ahogy az idı telt és múlt, egyre inkább furdalta ıt 
belülrıl a lelkiismeret, mert a felesége ettıl függetlenül elment a gyülekezeti alkalmakra, és ez ıt 
zavarta. Végül is megparancsolta a felségének, hogy ne menjen el többet a gyülekezetbe. A felesége 
elmosolyodott, és azt mondta, hogy: Smith, te vagy itt a ház ura, és amit itt a házon belül mondasz, 
az úgy van. De nem az én szívemnek az Ura vagy, mert az én szívem Ura, Jézus Krisztus! És a Biblia 
azt mondja, hogy ne hagyjuk el a saját magunk gyülekezetét. A Biblia azt tanítja nekem, hogy nekem 
gyülekezetbe kell tartoznom, és oda el kell járnom - úgyhogy elmegyek.  

Smith Wigglesworth igazából megharagudott. Végül is az egyik nap be is zárta. A következı 
reggel, mikor kinyitotta az ajtót, akkor a felsége az ajtónak dılve aludt el, és kiesett az ajtón. És 
mosolyogva jött ki a szobából és mosolyogva megfızte a reggelit. Végül is belátta, hogy: én hibás 
voltam, tévedtem – és bocsánatot kért, és Smith Wigglesworth azt mondta, hogy végül is visszatért 
az isteni szeretet, mert a felesége megállta az igazság helyét. Ha viszont ı fölhagyta volna a 
gyülekezetét, elhagyta volna, és az akaratát föladta volna, akkor mind a ketten bajba kerültünk volna.  

Magyarországon is sok olyan feleségrıl tudunk, akik sok-sok családi szenvedés árán is, de 
eljutnak a gyülekezeti alkalmakra. És köszöntjük Istennek azt, hogy az ı hitük elég erıs arra, hogy 
megállják a helyüket az igazságban! De azt tudjátok meg, hogy az ördöggel kompromisszumokat 
kötve ebben az életben nem tudnánk  megállni!  

Szükség van arra is, hogy józan egyensúlyba kerüljenek a tanításaink! Mert a férj nem tudja 
meghamisítani az Úr Jézus Krisztus parancsolatait. A férj nem ura a feleség lelkiismeretének! A 
feleség szívének Jézus Krisztus az Ura.  

Kenneth Hagin azt mondja, hogy a feleségnek kötelessége az ı lelkiismerete tisztaságát 
megtartania, még akkor is, ha ezáltal elveszti a férjét. Ha a férj megpróbálja visszatartani a feleség 
szívét attól a szent elkötelezettségtıl, amelyet az Úr Jézus felé tett. Ez egy teljesen tökéletes, egy az 
egyben idézet volt az ı könyvébıl, a Nıkérdés - bıl. 

 
1Korinthus 7:15 
„Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztény férfiú, 

vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.” 
 
1Péter 3:1-7 
„Hasonlóképpen az asszonyok rendeljék magukat alá az ı férjüknek, hogy ha némelyek 

nem engedelmeskednének is az Igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje 
ıket, Ha látják a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. Akiknek ékessége ne legyen külsı, 
hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevésébıl való; Hanem a 
szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az 
Isten elıtt. Mert így ékesítették magukat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben 
reménykedtek, és alárendelték magukat az ı férjüknek. Miként Sára engedelmeskedett 
Ábrahámnak, urának nevezvén ıt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekszetek, és semmi 
félelemtıl nem rettegtek. A férfiak hasonlóképpen, megértıen éljenek együtt feleségükkel, az 
asszonyi nemmel, mint gyöngébb edénnyel, megadván nékik a tiszteletet, mint akik 
örököstársak az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.” 

 
A görög szó, amely az 1Péter 1:3-ban szerepel az engedelmességre, az a ’hypotas’ szó. 

Ugyanígy szerepel ez a szó keresztények vonatkozásában, hogy engedelmesek legyenek egymás 
felé, és ezen a területen a keresztényeknek sok mindent meg kell érteniük. 

 
1Korinthus 16:16 
„Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, aki velük szolgál és fárad.” 
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Efezus 5:21-22 
„Vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyok, vessétek alá 

magatokat a saját férjeteknek, miként az Úrnak.” 
 
Milyen engedelmességre szólít fel az Ige? Nyilván, amikor felszólítja a testvéreket egymás felé, 

hogy engedelmesek legyenek, nem rabszolgaságra szólítja fel ıket egymás felé, hanem hogy 
testvérei szeretetben próbáljanak meg tetszeni egymásnak, amennyire ez lehetséges az Úrban, hogy 
semmilyen megoszlás és ellentét ne legyen közöttük. Ezt jelenti, amikor azt írja az Igében, hogy: 
engedelmesek legyetek. Ez azt jelenti, hogy a szeretet alárendeli magát, aláveti magát a lehetséges 
végsı határokig.  

És sajnos ez az alárendelés, alávetettség a gyülekezeti tanításokban szintén szélsıségessé vált, és 
félreértelmezett lett! Hallunk olyan tanításokat, hogy a gyülekezeti véneknek az Igében nem írt 
hatalmat adnak, és az egész gyülekezetet alárendelik az ı hatalmuknak. Nagyon sok minden nem 
tartozik a gyülekezeti vének felelısségi körébe! Hallani olyan gyülekezetekrıl, ahol a gyülekezeti 
vének még azt is elıírják, hogy milyen kocsit vegyél, milyen szívő ruhát vegyél föl! Ez nem tartozik 
a gyülekezeti vének jogkörébe! Ez a férj jogkörébe tartozik!  

És nagyon sok jó keresztény ezen megkötések után elhagyja az ilyen gyülekezeteket!  


