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ISTENNEK AZ ERKÖLCSI TISZTASÁGRÓL ALKOTOTT TERVÉR İL 
(Bor Ferenc tanításvázlata) 

Az igék hozzáolvasásával kapsz teljes értékő tanítást! 
Az Igék a revideált Károli fordításból valók, amelynek számozása a King James Biblia számozását követi: 

 http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?content=10&PHPSESSID=c6ed4d915feb123c559d8e1083a6a7a6 
 
A mai világban hatalmas zőrzavar uralkodik a szexualitás területén. 

Az emberek egyre kiégettebbek és csalódottabbak az élvezetek hajszolása közben. 
A lelkük mélyén egy teljességet biztosító gyönyörre vágynak, ami csak Isten képes megadni. 

Isten minden nınek már a születésekor egy olyan ’ajándékot’ adott megırzésre,… 
…amit a házasságban megoszthat a férjével – amivel megajándékozhatja a férjét. 

Ismerd meg azokat a szellemi és érzelmi okokat, amiért érdemes várni! 
Ha eltékozoltad volna az ajándékodat, Jézus tud egy új kezdetet adni számodra. 

A világban zavaros hangok vannak – a keresztény nık az Egyháztól várnak világosságot. 
Szexuális beállítottságú világban élünk – Szodoma-Gomora típusú a jelenlegi mentalitás. 
Isten szexualitással rendelkezı lénynek teremtett – az İ hangját kövesd: - Várakozz! 

A görög nyelvben 4 szót használnak a szeretetre:  
– erosz > a szeretet kifejezésére a házaséletben, 
– agapé > az önzetlen, feltétel nélküli isteni fajta szeretet (barátok, jegyesek, házasok). 

 
AZ AJÁNDÉK 
A férfi és a nı Isten mestermőve – az İ terve: egyesíteni a két teremtményt. 

’Ajándékot’ adott a férfinak és a nınek, amelyet megoszthatnak egymással a házasságban. 
Az ajándék bámulatos, gyönyörbe csomagolt és igen-igen szent! 
Amikor a várakozás nehéz napjait követıen lehull a csomagolás az ifjú aráról,… 

…és a férj feltöri a felsége pecsétjét, mindketten örömüket lelik a szeretkezésben. 
A csomagolás fokozhatja az ’ajándék’ fontosságát, fıképp, ha az ’áldozatba’ van csomagolva. 

Isten a szex ajándékát házaspárok számára teremtette – zárócimke: - Ne nyissd ki addig! 
Az idı elıtt kibontott ajándék veszít az értékébıl – nagyra becsüli, aki tartogatja. 

1Kor. 7,4. A nászéjszakán a házaspárok hatalmat adnak egymásnak a testük felett. 
Kiváltság ezt az ’ajándékot’ átadni illetve megkapni (Én. 4,11. 7. 9. 1-2. 16.). 
Isten arra bátorítja a házaspárokat, hogy kortyoljanak nagyot az İ ajándékából. 

Anglikán házassági eskün, mindketten vallják: „Testemmel Téged imádlak, testem téged ékesít,… 
…s egyedül a te testedet dédelgetem, testemmel méltatva értékeid.” 

Látják szemeid Isten nézıpontját? – szentség, szépség, szenvedély része az ajándéknak. 
Hat ok, hogy miért adta Isten a szexuális szenvedély ’ajándékát’ a házaspároknak: 

� Új élet adása – a szeretetetek a szexuális egyesülés által egy gyermeket hozhat létre. 
� Bensıséges egység – intimitás = kötıdés, közelség, hármas egység (Ef. 5,31-32). 

Nászéjszakán az eggyé válás: a világ legintimebb fizikai eseménye. 
� Különleges ismeretszerzés – a kettıtök közötti titok hihetetlen mélységet ad. 
 A héberben a szexuális együttlét jelentése = ismerni. 
� Gyönyör – Biblia szól a test- és az egyesülés gyönyörérıl, önfeledt örömrıl (Péld. 5,19). 
 Ige sokkal bıvebben taglalj a gyönyörszerzést, mint a másik 5 érvet (Énekek könyve). 
� Kísértéstıl eltereljen – ajándék használható a jó és a gonosz oldalon is, döntés kérdése. 
 Gyorsan menekülj el a szexuális kísértés elıl (Péld. 5. fejezet). 
� Vigasztalás – gyengéd és könyörületes vigasztalás is, nehézségek idején (2Sám. 12,24). 

Az ifjú feleség önfeledt örömének kifejezése: 
– Szabadon átadhatta magát a vágyának – élvezhette, hogy egymáséi (Én. 2,16; 7,11) 
– Szabadon élt a szóbeli kifejezésekkel – elmondta kívánságait, hol érintse meg (Én. 2,6) 
– Készen állt a kalandokra – szeretkezés a szabadban (Én. 7,12-14) 

Mitıl tudott Salamon felesége szabad és kalandvágyó lenni a nászágyukon? 
Ennek sok köze van ahhoz, hogy elkötelezte magát a szexuális tisztaság mellett. 
Az ajándék megosztással várt az Isten által kijelölt idıre: nászéjszaka (Én. 2,7; 3,5; 8,4) 
Ha szilárdan kitartottál Isten terve, az ajándék megırzése mellett, dicséret illet (Mt. 25,21) 
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AZ AJÁNDÉK VISSZANYERÉSE  
Az ’ajándék’ elvesztésének két oka: 

– vannak, akik rossz döntést hoztak (elvesztett szüzesség, abortusz),  
– másokat bántalmaztak, kihasználtak, visszaéltek bizalmukkal, erıszak áldozatai. 
Isten képes mindent helyrehozni – azért halt meg Jézus, hogy megváltson, helyreállítson. 

Ján. 3,16. Isten a szex ajándékán kívül adott egy sokkal nagyobb ajándékot is – az İ Fiát. 
A Megváltó és a bibliai igazság megismerése szabaddá tesz (Ján. 8,32) 

A megváltás szó jelentése: váltságdíj fejében szabaddá tenni – érted adta oda az életét! 
Milyen csodálatos szeretetet mutat ez (gyorshajtó)! (Mk. 10,45; 1Kor. 6,19-20; Ján. 8,36). 
 Fogadd el Jézust életed Urává és Megváltójává – új teremtmény leszel! (2Kor. 5,17) 
Szabadulj meg a múltbéli bőntudattól, mert az akadályoz a házaséletben és a hitedben. 
 Szakíts a múltaddal, az már történelem, amin nem változtathatsz – kezd új életet! 

1Kor. 6,18. Szexuális bőn eltér minden más bőntıl – szellemi + fizikai síkon is megnyilvánul. 
Amikor helytelenül használják Isten ’ajándékát’, külsı érzelmi kötelékek jönnek létre. 
 Ezek a hátráltató kapcsok a futó partnerhez kötik akkor is, miután az már eltávozott. 
Amikor férj és feleség teste egybefonódik, a szenvedély és gyönyör páratlan szalagjai… 

…biztonságosan összetartják a házaspárt – amikor az ellenség szétszakítani igyekezne. 
A nık 90%-a nem várt a házasságkötésig – aki mind megbánta tettét. 
 Az a 10%, aki várt a nászéjszakáig – kivétel nélkül mind nagyon örült döntésének. 

Luk. 7,36-38. Nem tudjuk, hogyan vesztette el szüzességét a bőnös asszony (önként, erıszak). 
Amikor elvesztette ártatlanságát – egyúttal levesztette értékét is. 
 Akkor a vılegény családja árat fizetett a menyasszonyért – ha az szőz volt. 

1Ján. 1,9. Új kezdet lehetısége – Isten mindig ad egy következı esélyt! 
Jézus vére megtisztított az újjászületéskor + ha botlásodért bocsánatot kérsz (1Ján. 1,7) 
 Az İ részérıl a megbocsátás teljes – a feledés tengerébe veti! (1Ján. 2,1) 
 Isten specialitása – İ képes szépet elıhozni a hamuból (kiégett életbıl), İ helyreállít. 
Szőziesség egyik meghatározása: készség arra, hogy az Úrnak szentelje magát. 
 Szőz jelentése: tiszta, szemérmes – szánd oda neki magad! 
 A tisztaság pedig egy hozzáállás – Isten Igéjének vonalában való életvitel. 
A paráznaság mellett súlyos terhet jelenthet az is, ha valaki áldozattá vált. 
 Istennek soha nem volt szándékában, hogy a csodálatos ajándékával visszaéljenek. 
 Isten a helyreállítás Istene – minden terhet tegyél az İ lábai elé (1Pét. 5,7) 

 
AZ AJÁNDÉK MEG İRZÉSE 
Hogy tisztán lépj a házasságba, egy döntést kell hoznod – ki akarsz lenni az esküvıd napján? 

Ez meg fogja határozni: kivel idızöl, mit tesztek az együtt töltött idı alatt. 
 Miden dolog két lépésben valósul meg: szellemi síkon > fizikai síkon. 
Képzeld el az esküvıd napját: hivatalos rész + nem hivatalos rész (kettesben). 
 Számít neked + kedvesednek + Istennek, hogy ki vagy te a meghatározó pillanatban? 
Salamon a menyegzı napját a szíve öröme napjának nevezi (Én. 3,11). 
 Az újdonsült férj örömét leli abban, hogy az ara az ajándékát neki tartogatta (Én. 4,12) 

Péld. 4,25-26. Az alábbi lépések segítenek tisztaság megırzésére tett céljaid elérésében: 
döntés a szívedben / elme megújítása / uralkodni a tested felett / akarat megszilárdítása. 

A tisztaság megtartása mindennapi döntés – házasság elıtt + házasság után. 
A házasság elıtti tisztaság = hőség Istenhez, döntés az érintetlenség mellett. 
 A házasság utáni tisztaság = hőség Istenhez, döntés a házastársad mellett (Zsid. 13,4). 
Isten azért mondja, hogy várj:  

– mert meg szeretne óvni a negatív következményektıl,  
 – és szabaddá szeretne tenni a pozitív dolgok élvezetére. 
Milyen gondolatmintáid vannak a szexrıl? – virágok vagy gazok? – gyomlálj! (Fil. 4,8) 
 Isten nézıpontja legyen az irányadód – ehhez mélyedj el az Igében. 
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Testünk kívánságait kontrolálnunk kell – erıs szellemet kiépíteni és az alá vetni a testet. 
 Te Isten egyedi és különleges alkotása vagy – ne hasonlítgasd magad másokhoz. 
Uralkodj a testeden – ne lépj a szenvedély ösvényeire: (2Tim. 2,22) 
 szexuális megelégedést mástól várja / maszturbál / elfojtja szexuális érzéseit.  

1Thess. 4,1-4. Járj a tisztaság ösvényén – aki érintetlen, könnyebben jár ezen az úton. 
Aki már ismeri a szexuális vágy beteljesülésének útját, nagyobb önuralomra van szüksége. 
 Tölts idıt az Úrral és sportolj – ez felszabadítja a feszültséget, hormonok eloszlanak. 
Az akaratod megszilárdítását úgy érheted el, ha edzed azt: törekedj Isten idızítésére / … 
 …kerüld, ami serkenti a szexuális vágyat / bátorító keresztény barátokat keress. 
Ne vesd a tekintetedet haszontalan dolgokra, fordulj el a tisztátalantól (Zsolt. 101,3) 
 Egy sportoló is úgy nyerhet érmet, ha meghatározza akaratát és a cél felé rohan. 
 A pályavonalak, korlátok neked is segítenek abban, hogy a célod felé fuss. 

Állíts fel korlátokat az alábbiakkal kapcsolatban: (Én. 8,9) 
� Öltözködés – a kihívó öltözködés felizgatja a férfiakat (1Tim. 2,9; Én. könyve) 
� Idı – korlátozd a randi hosszát / a késıi telefonokat / csoportosan randizzatok 
� Érintés – könnyen a szexuális szenvedély karjaiba taszít (2Tim. 2,22) – lásd versike  
 Tisztaság megırzéséhez segítségedre vannak: család, barátok, lelkész (vörösfenyı pl.) 
 A Szent Szellem a személyes vezetıd ebben – adj hálát Istennek a legjobb útért! 
Sátán tudja, hogy az ’ajándék’ fontos a nık és Isten számára – de igyekszik azt ellopni. 
 Taktikája: elferdíti az igazságot és hazugságot szól – megkérdıjelezi Isten tervét. 
Ha valaki a házasságkötés elıtt beleharap a szex almájába, képtelen lesz azt kezelni. 
 Atya olyan bensıséges egységre teremtett, amelyet a házastársaddal élhetsz meg. 
Azért csomagolta a testi gyönyört a házasság kötelékébe, mert ezt a mély,… 
 …fizikai intimitást egy életre szóló elkötelezettségen belül szabad átélni. 
Isten a legjobbat szeretné a számodra – ezért kéri azt, hogy várj az ajándékoddal. 
 İ semmi jótól nem akar megfosztani, a gyönyörtıl sem (Zsolt. 84,11) 
 Nem mindegy, hogyan éled meg: szerelmes éjszaka / szennyes hitetés. 

Jak. 1,14-15. A kísértés folyamata: kísértés / fontolgatás / megvalósítás 
Nık ösztönösen érzik a szüzesség értékét és jelentıségét – nem adják át fontolgatás nélkül! 
 Webster: kísértés = helytelen dolgokra csábítás nyerészkedés v. gyönyörszerzés céljából. 
� Kísértéskor döntést kell hozni, ami a te felelısséged – visszautasítod vagy beleegyezel. 
� A fontolgatást tiltsd meg – ebben a fázisban még kiugorhatsz a vészkijáraton. 
� A folyamatos fontolgatás a megvalósítást fogja eredményezni – vétkezés. 
 Ne feledd: Jézusban van megbocsátás és megvan az újrakezdés lehetısége is.  
Fegyverzetet is adott az Úr a kísértı ellen – az ördög csupán egy legyızött ellenség! 
 Ellenırizzük le minden esetben a gondolataink eredetét (2Kor. 10,5) 
 Szellemi fegyverzet támadó eszköze az igen hatékony Kard = Ige (Ef. 6,13; 17) 
 Isten dicsérete kimenekedést hoz a legnehezebb idıszakban is (Zsolt. 9,2-3) 

İ zászlóként leng feletted – a zászló az egység és a Hozzá való hőségünk jelképe. 
Horgonyra van szükségünk, hogy ne ingadozzunk – a keresztények horgonya Jézus! 
 Bármilyen problémáddal nyugodtan Jézushoz fordulhatsz. 

Meg fog érteni, mert İ mindenben (szexuális területen is) megkísértetett (Zsid. 4,15). 
A várakozók két fajtája: passzív (készenléti üzemmód) / aktív (megragadja az életet) 
 Ne küzdj Isten idızítése ellen – adj hálát azért, amid van – imádkozz megfelelı párért. 
 
 

Forrás:  
Linda Dillow & Lorraine Pintus – Érdemes várni c. könyve, 

sok-sok Igével és imával 


