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CSALÁDI NAP 1. 
Tanítani kellene a családi életet 

Bor Ferenc tanításvázlata 
Bp. 2009.07.19. 

 
5Móz. 32,2 Tanításom csepegjen, mint az esı – és ivódjon a jó földbe, ami ti a szívetek. 

Hiszem, hogy az egybegyőltek megértést kaptok a hallottakból. (Neh. 8,8) 
Inspiráltak: Sanders Erzsébet tanítása 1996-ban a házasságról, majd… 

…„Tanítani kellene a családi életet” cikk megjelenése a Somogyi Hírlapban 2005-ben. 
Ez utóbbi további lendületet adott, hogy e területet tanulmányozzam a Biblia tükrében. 
Az evangélium görög szó jelentése = jó hír, örömhír.  
Az élet különbözı területeinek mőködtetése csak a Bibliából tanulható meg helyesen (család témaköre). 

Bejátszás: Jó hír pps bemutató. 
A keresztényeknek többek között tudniuk kellene, hogy mit mond a Biblia:  

a szeretetrıl, az életvitelrıl, az otthonról, a házasságról, a családról, a gyermeknevelésrıl. 
Ahhoz, hogy nagyobb megértést kapjunk, vissza kell tekinteni a kezdetekhez (1Móz. 1.) 

Az Ószövetségben alapelveket nézünk, de számos elıképpel is találkozhatunk ott. 
Hasonlat: Atya–teremtményei kapcsolata = szülı–gyermek viszonya 

 

TEREMTÉS 
Zsid. 11,3 Tekintsünk vissza a teremtésre, nézzük meg az eltorzítás elıtti, eredeti állapotokat. 

Isten miért formált embert? – Ugyanazért, amiért a házaspárok vágyódnak gyermek után. 
İ is vágyott valakire, akivel közösségben lehet, gondoskodhat róla, szeretetével elhalmozhat. 

1Móz. 1,26 Megalkotta az embert saját hasonlatosságára – az ember Isten osztályába (királyságába) tart.  
A legjobb helyrıl és ellátásról gondoskodott – az Éden kertjébe helyezte ıket (ez nálunk a babaszoba) 

1Móz. 1,27 Isten férfit és nıt hozott elı az İ terve szerint. 
Olyan tökéletesre teremtette az embert, mint İ maga. 

1Móz. 2,7 Hogyan tette ezt? – A földbıl „agyagedényt”, testet készített, a fazekashoz hasonlóan. 
Majd életet adó szellemet lehelte bele a megformált és még élettelen emberbe. (Jób 33,4) 

1Móz. 1,12; 1,22; 1,28 Isten minden élı szervezetet szaporodási képességgel (maggal) ruházott fel… 
…hogy az elpusztulásukat követıen ne kelljen minduntalan újra kezdenie a teremtést. 

1Móz. 2,23-24 A férfi (Ádám) mellé segítıtársat keresett az Úr – ezt a nı személyében találta meg. 
Fontos alapelv: Isten férfit + nıt rendelt egymásnak, ami biztosítja a szaporodás lehetısége. (3Móz. 20,13) 

1Móz. 3. fej. Bőnbeesés – Istentıl kapott hatalom átruházása – sátán e világ istene – teremtés eltorzítása. 
 

GYERMEKSZÜLETÉS 
Ahogy Isten vágyott egy „családra” és a vele való bensıséges kapcsolatra…  

…ugyanúgy vágyakozik egy házaspár is gyermekáldásra. 
A születésnek van szellemi (Isten része) és fizikai része (szülık teendıi). 

Zsolt. 127,3 A gyermek nem ajándék Istentıl, hanem teremtés a szülık részérıl – fizikai rész. 
Tudjátok, hogy a hit imájával meg lehet határozni a születendı gyermek nemét?  
De ezt még a fogantatás elıtt kérjétek az Atyától, hittel, a Jézus nevében! 

Isten terve: természetes nemzés útján jöjjön létre a fogantatás, az utód. 
Tudjuk, Jézus természetfeletti fogantatás által született meg. 
Isten a magzatba behelyezi az ember igazi valóját – szellemi rész (Zak. 12,1; Préd. 12,7; Jób 34,14) 

1Thes. 5,23 Ismernünk kell az ember hármas felépítését: szellem–lélek–test. — e három egységben mők. 
A test szellem nélkül élettelen. (Jak. 2,26) 
Ebbıl egy kijelentés jön: a fogantatás pillanatában kell, hogy behelyezze a szellemet a magzatba. 

A magzat élı lény – a hit szavait intézheted hozzá, mert hallja (tökéletes fejlıdése, problémamentes születés). 

A szellemi érzékszerveinkkel akkor is érzékelünk, amikor a test alszik, eszméletlen, kómában van… 
- A tinédzser Hagin is hallotta a halálos ágyán a beszélgetést arról, hogy orvosa menthetetlen tekinti. 
- Papp Lajos prof. kómában levı betege tudta, hogy mikor járt nála és mit mondott neki. 
 

GYERMEKNEVELÉS 
Péld. 29,15 A gyermekeknek nevelésre van szüksége – mégpedig bibliai elvek alapján. 
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Ezt a felelısséget a szülık ne hárítsák át másra: óvoda, iskola, nagyszülık, stb. 
Jézus útján járni és a gyermekünket is azon terelni… 
…nem vallási kérdés, nem törvénykezés betartása, hanem bibliai alapelvek követése. 

Bejátszás: Keskeny úton pps bemutató. 
Péld. 3,12 A nevelés idınként dorgálással jár – a szülı szeretetbıl int, hogy megóvja csemetéjét. 

A világban levı emberek is igyekeznek a legjobbat adni gyermekeiknek. 
Mi a legeslegjobbat akkor tesszük, ha már kiskoruktól kezdve rendszeresen hallanak Jézusról. 

Minden gyermeknek joga van szeretetteljes légkörben felnevelkednie. 
Kétféle szeretet: 1/ természetes emberi szeretet, 2/ agapé (isteni fajta) szeretet. 
Éld a magasabb szintő szeretetet! – Szerezd meg az isteni fajta szeretetet! 

A szülık élete, házassága példaértékő a gyermek számára – még a nevelı szavaknál is hatásosabb. 
A szigorú szabályokhoz való ragaszkodás, a követelés éket ver a kapcsolatokba – képmutatóvá tesz. 

A szülık felelıssége, hogy gyermekük idejében lehetıset kapjon… 
…Jézus megismerésére és elfogadására, az üdvösség elnyerésére! 

Bejátszás: Gyermekek és Jézus pps bemutató. 
A gyermekek élı szellemmel születnek, így az Úrhoz tartoznak – a számon kérhetıség koráig. 

Ján. 3,7 Amikor különbséget tudnak tenni jó és rossz között – szükségessé válik az újjászületés. 
Ez ne kényszerrel, hanem szeretetteljes terelgetéssel, példamutatással történjen (be-szeretni a Királyságba). 

 
KAMASZOK KEZELÉS 
Idıvel felnınek a gyermekek: serdülıkor – tinikor – kamaszkor — az Úr szeretetével kell kezelni ıket. 

Szükséges, hogy felhívjuk a figyelmüket a leselkedı veszélyekre. 
Tanítsuk meg ıket arra, hogy megkérdezzék Uruktól: – Jézusom, te benne lennél …… a dologban? 

1Tim. 2,9 Neveljük ıket a helyes, erkölcsös öltözködésre, viselkedésre – ne váljanak áldozattá! (Péld. 4,13) 
Öltözködésük ne legyen kihívó, viselkedésük ne legyen figyelemfelkeltı. (Én. 6,13-7,3) 
İk még nincsenek annak tudatában, hogy a nıi test látványa felgerjeszti a férfiak vágyait. 
Jézusnak akarjanak tetszeni, ne az embereknek, ne a világnak. (1Thes. 2,4) 
Az imádkozó szülı képes megtartani gyermekeit. 

Bejátszás: Szülı imája pps bemutató. 
1Thes. 4,3-4 Isten elıtt kedves dolog a tisztaság megırzése – szeplıtelenül menni a házasságba. 

A szülık ne erénycsıszök legyenek, hanem tanítgatással belsı igényük legyen a tisztaságra. 
Az „edényünk” (fizikai testünk) elsısorban az Úré, és csak másodsorban a miénk. (1Kor. 6,19) 

1Kor. 7,4 Isten terve: a test ajándék a házastárs számára, amit a nászéjszakán osztanak meg egymással. 
Ajándéknak nevezhetı-e az, amit idı elıtt kicsomagolnak és használnak? (1Pét. 1,16 szentnek lenni) 
A férfi és a nı Isten mestermőve – az İ terve: a házasság kötelékében egyesíteni a két teremtményt. 

Jak. 1,14-15. A kísértés folyamata: kísértés > fontolgatás > megvalósítás.  
A nık általában ösztönösen érzik a szüzesség értékét és jelentıségét…  
…s ezért nem adják át az ajándékot fontolgatás nélkül!  
Webster szótárban a kísértés: helytelen dolgokra csábítás nyerészkedés vagy gyönyörszerzés céljából. 

1Kor. 6,18. Szexuális bőn eltér minden más bőntıl – szellemi + fizikai síkon is megnyilvánul. 
Amikor helytelenül használják Isten ’ajándékát’, külsı érzelmi kötelékek jönnek létre (1Kor. 6,16). 
Ezek hátráltató kapcsok, amelyek a futó partnerhez kötik akkor is, miután az már eltávozott. 
Mivel szexuális beállítottságú világban élünk, fontos figyelmezni és követni az Úr „hangját”.  

1Ján. 1,9 Krisztusban azonban van bőnbocsánat – İ megadja az újrakezdés lehetıségét. 
Az İ szent vére elég arra, hogy tisztára mosson. (1Ján. 2,1; 1,7) 

A gyermek azt viszi a saját házasságába, amit otthon tapasztal – lemásolja azt mintaként. 
Ahol a szülık indulattal vannak egymás iránt – a gyermek átveszi, átörökíti azt a saját házasságába. 
A rossz minta idıvel a saját házasságának kudarcához fog vezetni. 
Egyedül az isteni fajta szeretet az egyetlen út a gyızedelmes élethez! 

Az idı múlásával elıjön: párkapcsolatok – társkeresés – családalapítás kérdése. 
A belsı bizonyosság legyen a fiatal döntıbírója, ahogy Ádámnál is: – İ az én párom! 
Aki csak a másik testét szeretné megkapni, annak nyugodt szívvel ki kell adni az útját. 
Nem szerencsés dolog az sem, ha valaki menekülés céljából veti magát egy házasságba. 
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HÁZASSÁG 
1Kor. 14,33 Isten nem a zőrzavar Istene, Nála mindig mindenben rend van. 

Ezért a keresztények házasságában is rendnek kell lenni.  
Ebbıl a szemszögbıl már érthetı, hogy miért olyan égetıen fontos foglalkozni… 
   …a házasság témakörével a családi élet és gyermeknevelés kapcsán is. 

Elıször a házasságoknak kell rendben lennie, hogy a szülık alkalmasak legyenek a gyermeknevelésre. 
A házasság állapota, minısége komoly hatással van a gyermeknevelésre. 

Sajnos nincs mindenkinek kellı megértése arról, hogy… 
…a bibliai alapokon álló frigy és család egysége milyen hatalmas áldást képvisel. 
Egy romokban heverı házasságban hiányzik az Úr jelenléte:  
- nincs egység és ezért nem lehet ott az Úr áldása sem (Zsolt. 133.) 
- a civódások miatt nincs szellemi növekedés, 
- a megsebzett szív bezáródhat, emiatt nem hallanak Istentıl, s nincs útmutatás, 
- mivel nem járnak szeretetben, a hitük sem fog mőködni, s nem tudnak Istentıl elvenni. (Gal. 5,6) 

Bejátszás: Szól-e Isten pps bemutató. 
5Móz. 32,30 Az Úr elıtt kötött frigy 10.000-szer nagyobb szellemi erıt képvisel, mint a polgári esküvı. 

Isten a Szellem ragasztóját adja oda azoknak, akik İelıtte lépnek házassági szövetségre. 
Isten meg szeretne áldani minden házasságot, de csak azokat tudja, akik az İ színe elé járulnak. 

Isten a házasság intézményét azok számára rendelte, akik nem szeretnék egyedül leélni életüket.  
Isten csak egy ágyat tud megáldani, ez pedig a házaságy. (Zsid. 13,4) 
Minden házasságon kívüli testi kapcsolat Isten szemében paráznaságnak minısül. 

Ef. 5. fej. Isten elhívása: férj a család feje – feleség az otthon királynıje. 
Csak akkor képesek az elırehaladásra, ha megegyeznek az adott dolgokban. (Ámos 3,3) 
A problémákat családon belül kell megbeszélni – „hőtlenség” azt más orrára kötni. 

Jel. 2,4-5 İrködni kell mindkét félnek a családi tőzhely melegének megırzése felett. 
A mézeshetek hamar elmúlnak – a testi vonzalom mellett meg kell jelennie az agapé szeretetnek. 

Meg kell tanulni azt, hogyan a társunk milyen módon tudja elfogadni a szeretetünket. 
Nem szabadna kiesni az elsı szeretetbıl, nem szabad elhagyni azt – azt végig meg kell ırizni. 

Úgy nézz ki, úgy viselkedj, mint az udvarlás idején – ne lazulj el túlságosan! 
A házasélet fontos alapelve: az isteni fajta szeretet mindig ad! 

A házaspárok tartoznak egymásnak azzal, hogy a testükkel szeretettel szolgáljanak egymás felé. (Gal. 5,13) 
A házasélet nem kötelezettség, mint ahogy némelyek tévesen ezt gondolják. (1Kor. 7,3) 
Hagin két könyvében is foglalkozik a házassággal: Szeretet az út…, Házasság… 

Sok esetben megmenthetı lenne a házasság, ha az agapé szeretetben járnának – az gyızelemre visz! 
Az isteni fajta szeretet jellemzıje, hogy nem önzı, és a másik érdekeit helyezi elıtérbe. 
A házasság helyreállításával elkerülhetık lennének a házastársak és gyermekeik lelki sebei. 

Csak nagyon súlyos esetben javasolt a válás – Isten megengedı akarata alapján. (1Kor. 6,12) 
Ne feledd, Jézus soha nem hagy el, s a legnehezebb idıszakban a legközelebb lesz hozzád! 

Bejátszás: Lábnyomok pps bemutató. 
Jak. 4,7 A Krisztusban kapott hatalmaddal ırködj a házasságod, családod, gyermekeid, szeretteid felett! 

Amikor ellenállsz az ördögnek Jézus nevében, neki nincs más választása, mint a fejvesztett futás. 
Tedd a kezedet a szeretteidre, és Krisztus cselekedeteit cselekedve imádkozz értük (Márk 16,17-18) 
Így Isten (dzoé) élete a testükbe árad, s a kenet szabaddá teszi ıket. (Ésa. 10,27) 

 
Isten gazdag áldásai kísérjék további életeteket! 
 
 
 
 
Ajánlott imádság: Ima II. (zöld imakönyv) 82. old. – Ima a házasságért: 
http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?content=10&PHPSESSID=4c2f790d61fd1d337607c6c0c78818d7  
 
A pps bemutatók letölthetık a következı oldalról: http://www.ppsvilag.extra.hu/hitelet.html oldalról. 
 
Beszámoló található a Családi Nap-ról az ÖHM 2009/07. számában: http://www.freeweb.hu/bekevar/ohm.htm  


