
Deut; 22:1-12. 

Hogy kerül egymás mellé e sok teljesen különböző rendelkezés? Úgy, hogy mindegyik az életünk része, és Isten 

megmutatja nekünk, hogy az életünk minden területe szorosan összefügg. Összefügg személyiségünkkel, s ha hívők 

vagyunk, akkor a hitünkkel is. Nem szabad szétesnünk egy hívő és egy nem hívő részre. Egy szent és egy profán részre. 

Ha szétesünk, az egy tudathasadásos állapot. Mégis sokan hiszik azt, hogy az életünk területei elkülönülnek egymástól. 

A vallásos lényünk a szekularizált énünktől. És sajnos azoknak, akik ezt hiszik, igazuk van. Csakhogy ez baj! Pont ezt 

mutatja meg Isten e vegyes rendelkezések sokszínűségével. Isten előtt életed minden területe számít. Ő életed minden 

dolgához ad jó útmutatásokat. Mi pedig életünk minden területével dicsőíthetjük őt. S ez így is lenne jó. Úgy, ha 

személyiségünk nem hasadna szét vasárnapi vallásosra, aki gyönyörű zsoltárokkal áldja az Istent, és pl. szombat esti 

focidrukkerre, aki vállalhatatlan szitkokat szór az ellenfél drukkereire, és primitíven káromolja az URat. Az ilyen 

szétszakadt személyiség az ördög műve. Isten tervében, mikor a kedvenc csapatodnak szurkolsz, ezt épp oly keresztyéni 

módon teszed, mint amikor a templomban dicséreteket énekelsz.  

Ha másként viselkedsz szülőként s másként a barátaid közt, s megint másként a munkahelyeden, akkor baj van. Persze 

az természetes, hogy különböző szerepeinkben egy kicsit mások vagyunk, hisz van, ahol jobban elengedhetjük 

magunkat. De, ha egy baráti borozgatás közben más értékrendet jelenítesz meg, mint a templomban, és a különböző 

szerepeidben a különböző elvárásokhoz igazodsz, akkor a sok szerep között elveszted önmagad. Akkor a gonosz 

szétflexelte az énedet, a személyiségedet. Ne hagyd! Ellenkezőleg. Törekedj arra, hogy Jézus hassa át életed minden 

részét, s a vele való kapcsolat fogja össze életed sok-sok területét egy egységes énné! Ezt mondja nekünk mai igénk 

szerkezete. A tartalma pedig egy színes példatár arra nézve, hogy hogyan. 

Az ige első néhány verse arról szól, hogy nem lehetünk közönyösek egymás jóléte iránt. A közöny ugyanis a szeretetnek 

legalább annyira ellentéte, mint a gyűlölet. Hiszen ahhoz, hogy a világban győzzön a rossz, bőven elég, ha nem tesszük 

meg a szükséges jót. Isten arra hív, hogy a szükséget látva ne vond meg a vállad, hanem légy aktív a jó cselekvésében, 

ha alkalmad nyílik rá. Erre hív Jézus is nagyon hangsúlyosan az irgalmas samaritánus (Lk; 10:25-37) példázatával. 

A második téma kicsit furcsán hangzik, de manapság nagyon is aktuális. Ne viseljen férfi női ruhát, sem nő férfiruhát, 

mert utálja Istened az ÚR mindazokat, akik ilyet tesznek. – Ú, de kemény szavak ezek. S milyen meglepőek egy olyan 

kultúrában, ahol már réges-rég bevett, hogy a lányok is nadrágot hordanak, s csökken a nemek közötti öltözködés-, 

szerep- és viselkedésbeli különbség. Pedig elég szigorúan fogalmaz az ige. Vajon miért? Mert Isten direkt teremtette az 

embert férfivá és nővé a maga képmására. Azaz teljesen egyenértékűvé, ugyanakkor lényegileg különbözővé teremtette 

Isten az emberpárt. Miért? Kiderül ez világosan a teremtéstörténetből. Férfivá és nővé teremtette őket, és megáldotta 

őket, és azt mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok! (Gen; 1:28). Az élet Isten akarata. Ennek fenntartása és 

továbbadása alapvető feladatunk. Ehhez pedig nem csak annyi kell, hogy legyen férfi és nő, hanem az is szükséges, hogy 

érdekesek és vonzók legyenek egymás számára. Ami pedig ugyanolyan, az nem érdekes. Ami más, az csigázza fel az 

érdeklődést. Az kelt vonzalmat. S nézzük meg, hogy valóban így van-e ez! A világ minden részén bőséggel születnek a 

gyerekek. A föld túlnépesedéséről beszélünk. Csupán egy helyen kezdett el radikálisan fogyni a népesség; a nyugati 

világban. Ahol ugyan senki nem korlátozta a gyermekek vállalását, mint pl. Kínában, csak éppen a nemek közti 

különbözőséget kezdték az ideológiai vezérek elsikálni. S a nemek közti különbség eltüntetése szépen a kipusztulás 

útjára, azaz a halál útjára helyezte a társadalmainkat. Nem csak azért, mert a nagycsalád és gyermek már nem volt többé 

érték, hanem inkább a karrier útjában álló akadály, hanem azért is, amit manapság láthatunk igazán, hogy a szép, új, 

unisex világban, ahol a gyerekek előtt nincsenek egyértelmű értékek és világos példák, a fiataljaink szexuális 

orientációjukban összezavarodnak. Nem csoda a zavarodottság, ha a másik nem már nem érdekesebb, nem vonzóbb, 

mert elvesztette a sajátos, jól elkülönülő jellegét. Istennek tehát fontos, hogy a férfi a férfiasságában teljesedjen ki, a nő 

pedig örömmel tudja élni nőiességét. Legyenek mások annyira, hogy tudjanak vonzódni egymáshoz, és találjanak 

maguknak párt, és éljenek egymással szeretetben, sőt megunhatatlan, boldogító szerelemben egy életen át. De ez csak 

úgy lehetséges, ha mások. Mert ha ugyanolyanná kezdenek válni, akkor riválissá is válhatnak. A rivalizálás viszont 

megöli a szerelmet. Ezért jobb, ha mindenki a saját pályáján teljesedik ki. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy a maga 

köntösében, ruhájában, szerepében. Ha így teszünk, akkor lehetünk boldogok, és az élet zavartalanul áramlik tovább. 

Ezt akarja az Isten, ezért adja ezt az útmutatást. 

Ezután egy állatvédelmi és vadászati rendelkezés jön, amihez most csak annyit fűzök hozzá, hogy Isten nem tiltja sem 

a vadászatot, sem a húsevést. Csupán arra figyelmeztet, hogy nem mindegy, hogy hogyan. Krisztust képviselve ezt sem 

lehet akárhogyan. Fenntartható vadgazdálkodást kell folytatnunk. Mert Isten életakarata nem csak az, hogy magunkat 

ne irtsuk ki, hanem az is, hogy az állatfajok fennmaradására is vigyázzunk. 

Kicsit alaposabban vegyük viszont szemügyre a következő, az első ránézésből építészetinek tűnő parancsot! Ha házat 

építesz, készíts korlátot a háztetőre, nehogy valaki leessen! Látszólag építészeti parancs. Valójában azonban ez az 

útmutatás is az élet védelméről, az ember felelősségéről és az isteni gondviselés természetéről szól. Minek építsek 

korlátot a lapostetőre? Talán Isten nem tudja megvédeni az ott mászkálókat a lepottyanástól? De, hiszen Istennek semmi 

sem lehetetlen. Viszont a gondviselő Isten leghatározottabb akarata, hogy a gondviselése általunk is érvényesüljön. Ha 

valamit meg tudsz tenni a saját egészséged és testi épséged védelmében, s ha valamit meg tudsz tenni mások védelmében, 

akkor igénk útmutatása alapján kutyakötelességünk, hogy azt meg is tegyük. Ne kezdjünk el álszent módon az isteni 

gondviselésre hivatkozni. Ne kezdjünk el arról beszélni, hogy hívő ember nem épít korlátot, nem védi az egészséget, 

mert bízik az Istenben, hogy majd ő megvéd minket. Ne beszéljünk arról, hogy de engem Isten arra vezetett, hogy nekem 

nem kell életvédő korlátot építenem, mert én ilyen különleges vagyok, hogy én más útmutatást kaptam az Istentől. S ne 



kezdjük el magyarázni, hogy de, a korlát ellenére is le lehet esni a tetőről, sőt a korlát maga is lehet bizonyos 

körülmények között veszélyforrás! Miért ne tegyük ezt? Mert világosan meg van írva, hogy a rendelkezésedre álló 

eszközökkel védd az életet. Építs korlátot a tetőre! Ennyi. Nincs ezen mit magyarázni, meg kell tenni, amit az élet 

védelmében lehet. Mert ez az Isten írott akarata. S nem csak itt beszél erről az ige. Jeruzsálem lerombolt kőfalait fel 

kellett építeni, hogy védjen az ellenségtől. Tudjuk, hogy nem a fal véd meg, hanem az Isten, mégis az volt Isten akarata, 

hogy építsék fel a védelmező falat. Mert a fal, a korlát eszköz Isten gondviselésében. Nekünk pedig együtt kell 

működnünk, ha Isten népébe tartozunk, az emberi életet oltalmazó Istennel, mert az Isten szerint az élet érték. Ahogy a 

testi egészség is érték, ahogy az egészség is. Ezért testünket is védeni kell a veszélytől, betegségtől. Ugye milyen aktuális 

üzenet ez a sokezeréves ige ma, egy járvány idején? Isten akarata ma is az, hogy védd az életet. A sajátodat is és a másét 

is. 

Ezután következnek igénkben mindenféle vetést szabályozó, mezőgazdasági és ruhakészítési parancsok. Meg kell 

mondanom őszintén nem tudom, hogy itt némelyik parancsnak mi értelme van. Lehet, azért nem tudom, mert járatlan 

vagyok növénytermesztésben. De két dolgot azért tudok. Az egyik, hogy Isten többet tud, mint én. S ebből az következik, 

hogy olyankor is jól teszem, ha engedelmeskedek neki, amikor nem értem, hogy valamit miért kér. Akkor is helyes 

engedelmeskednem, amikor Isten útmutatását követnem nehéz, sőt akár észszerűtlennek is tűnik. Voltaképpen nem más 

ez így, mint a hitben járás. A másik, ami világos ebből az igéből, hogy a keresztyén gazdálkodás más, mint a pogány. 

Más szempontoknak is érvényesülniük kell egy keresztyén vállalkozásban, nem csak annak, ami a pogányok 

gazdaságtanában szerepel. A mi üzleteinkben sem lehet az egyetlen és legfőbb szempont a profit. Egyszerűen azért, mert 

nem a pénz a mi istenünk. 

S legvégül a ruhán legyenek bojtok! Mit jelent ez nekünk ma? Hisz nyilvánvaló, hogy nem a ruha a lényeg ebben az 

esetben sem, hanem a kapcsolat és az élet. A bojtok pedig úgy segítik ezt, ahogy a jegygyűrű a házassági hűséget. A 

külső megjelenéssel is nyilvánvalóvá tesszük, hogy mi már valakihez tartozunk. Felvállaljuk a kapcsolatainkat. A 

jegygyűrűvel a szerelmünket, a „bojtjainkkal” az Istenünket. Az emberek gyakran tiltakoznak az ellen, hogy külsőjük 

alapján is látható legyen a hitbéli hovatartozásuk. Nem véletlenül ódzkodnak ettől sokan, hiszen hátrányos 

megkülönböztetéshez vezethet. Sárga csillaggal megjelölni a zsidó vallású embereket, hát nem éppen jó emlékeket idéz. 

Vagy amikor nem rég N betűt festett az iszlám állam a keresztyének ajtajára, egyértelmű és életveszélyes fenyegetés 

volt ez. Isten mégis arra tanít, hogy vállaljuk fel őt jól látható módon. Az Ószövetségben így, külső ruházattal is. Az 

Újszövetség már lelki öltözetről beszél. De abban nincs különbség, hogy ennek az öltözéknek láthatónak kell lennie. A 

bojtot és a magunkra öltött krisztusi jellemvonást sem helyénvaló rejtegetni csak azért, mert valakinek esetleg nem 

tetszik az, hogy mi az Istenhez tartozunk. Hisz Jézus Mózessel teljesen harmonizálva mondja, hogy „aki megvall engem 

az emberek előtt, én is megvallom mennyei Atyám előtt. De aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom 

mennyei Atyám előtt” (BD Mt; 10:32-33). Jézus felvállalt minket, bűnösöket, noha neki ez konkrétan az életébe került. 

Ha mi is felvállaljuk őt, a szentet életünk minden területén, biztos, lesz, akinek ez majd nem tetszik. De mi, ha felvállaljuk 

Jézust, általa életet, konkrétan örökéletet nyerünk. Ezért élhetjük bátran életünk minden dolgában hitünket a Jézusba 

vetett reménységgel, mert hisszük, hogy Ő jó utat mutat nekünk. Ámen. 

 

 

1. Keressétek meg, hogy melyik újszövetségi ige erősíti meg a közöny és mulasztásos bűn elleni szakaszt! (Jak; 4:17.) 

2. Hol beszél az Újszövetség arról, hogy a saját nemhez való vonzódás tévelygés, s ennek megélése gyalázatos 

szenvedély? (Rm; 1:22-28.) 

3. Mit mond az újszövetség az öltözködéssel kapcsolatban? (Kol; 3:12-14, 2Tim; 2:9-10, 1Pét; 3:3-6.) 

4. Ki volt az Újszövetségben háztetőn, aki ráadásul még révületbe is esett, s így az ő életét is védte a korlát? (ApCsel; 

10:9-10.) 

5. Jézus hol tanít arról, hogy az élet és egészség mennyire fontos, s hogy akár még más törvényeket is meg szabad 

szegni az élet és egészség védelmében? (Mt; 12:9-13.) 

6. Hol beszél Jézus arról, hogy a veszélyek ellenére is fel kell vállalnunk Őt? (Mt; 10:32-33.) 

 

 

a) Mekkora kísértés számodra, hogy életed különböző színterein különbözőképpen viselkedj? Pl. nem hívő barátaid 

között is fel tudod vállalni szavaiddal és viselkedéseddel is Krisztust, vagy a többiek példája hatása erősebbnek 

bizonyul Krisztus befolyásánál? 

b) Mennyire befolyásolja, befolyásolta Krisztus-hited párválasztásodat, gyermekvállalásodat, gyermeknevelésedet, 

munkamorálodat, pártszimpátiádat, pénzköltési/takarékossági szokásaidat, öltözködésedet stb? 

c) Mit gondolsz a férfi és női szerepek különbözőségéről a mai viszonyok között? Szerinted, hogyan lehet markánsan 

és jól megélni egy férfinak a férfiasságát, s egy nőnek a nőiességét? Mi a jó abban, ha valaki férfi, s mi a jó abban, 

ha valaki nő? 

d) Tudtad, hogy napjainkban folyik egy per Európában (Finnország), amelyben börtönnel fenyegetik egy keresztyén 

testvérünket, amiért idézte a Rm; 1:22-28-at? Szerinted hazánkban is előfordulhat, hogy nem lesz szabad 

nyilvánosan idézni a Bibliát? 

e) A mai járványhelyzetben szerinted hogyan kell cselekedni Isten élet- és egészségvédő parancsai alapján? 


