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Férfi szív          
 

 

Bevezetés  
 

Ki vagyok én? – fontos kérdés…  (valaki mutatkozzon be, mondja el, hogy kicsoda) 

 

Identitásról általában:  

- Isten gyermeke (+egyházi) 

- Férfi, nő 

- Tehetség, munka, képességek 

- Nemzeti 

 

Ha az első és legalapvetőbb nincs rendben, a többivel is baj lesz.  

 

Tartalom 

 

Ma délelőtt a férfi és a nő identitásába fogunk belenézni bővebben.  

Íme, egy egyszerű kérdés: fiú vagy, vagy lány? Sok embernek nehézséget okoz a válasz 

manapság… De itt van egy valóban nehéz kérdés: férfi vagy, vagy nő? 

 

Isten nem egy „általános”, „unisex” embert teremtett, hanem két egymástól nagyon is 

különböző, ám egymás nélkül létezni nem tudó szuperlényt: férfit és nőt. A férfi és a nő szíve 

Isten szívét közvetíti - mindkettő a maga módján - a világnak.  

 

Amikor Isten férfit teremtett, azzal ki akart valamit fejezni, ugyanúgy a nővel is! Mit tett Isten 

a férfi szívébe? Mit tett a nő szívébe? Tehát: ahelyett, hogy azt fejtegetnénk, hogy hogyan 

lehetünk jobb férfiak vagy nők, inkább tegyük fel a kérdést: 

Mi az ami életre kelti a szívemet? Mi az ami mélyen megmozgat?  

Ez a nagy kihívás, hogy megtaláljam a választ. Mert a válaszban megtalálom a saját lelkemet. 

Ez mind Isten mind az én számomra nagyon fontos. Az út amelyen az őszinte válasz elindít, 

nem bejáratott. Olyan területre érünk, amely felfedezetlen. Bevisz a szívünkbe és felismerjük 

legmélyebb vágyainkat. (Itt most nem a szeretet, elfogadás és értékelés alap szükségéről 

beszélünk, hiszen ez férfinál és nőnél ugyanaz. Hanem abba megyünk bele, ami a férfiaknak 

adatott). Az élet képmutatás, ha nem tudom úgy élni, hogy megmozgasson… 

 

Három alapvető vágyat találok a férfi-szívemben, amelyeket nem tudok figyelmen kívül 

hagyni anélkül, hogy elveszteném a lelkemet:  

- megharcolni a csatát 

- megélni a kalandot 

- megmenteni a szépséget. 

Mit jelent ez? – Röviden… 

 

 

A csata 

Nézd meg a kisfiúk alapfelszerelését: kés, puska, indiántoll és tomahawk. Terepszínű nadrág 

és harci repülőgép. A kisfiú harcos. Van benne valami vad, ádáz, heves, agresszív tűz. Nézd 

meg a filmeket amiket a férfiak szeretnek: Rettenthetetlen, Gladiátor, Katonák voltunk, A 

sólyom végveszélyben…stb.  
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A kaland 

Miért irtózik a legtöbb férfi az operától? Igen, szükség van a kultúrára, de engem a vadon 

vonz. Olyan helyre akarok menni, ahol még senki nem járt… vagy legalább is ritkán járnak. 

Ott a helyem ahol van valami vad, veszélyes, idomítatlan, bilincstelen…szabad.  

Tanúságtétel. Kalandok – utazás, sziklamászás, repülés, stb. Életem legjobb pillanata.  

A kaland kihoz belőlünk valamit, megpróbál. Bár félünk a próbáktól mégis vágyunk arra, 

hogy próbára tegyenek. Miért? Mert csak így derülhet ki, hogy képesek vagyunk rá. Megvan 

bennünk, ami kell hozzá… 

 

A szépség 

Sohasem felejtem el amikor először megcsókoltam a gimis szerelmemet… (bocsássátok meg, 

nem voltam keresztény). Ugye azelőtt nem sokat törődtem a lányokkal, de amint elkezdtem 

észrevenni őket – megfordult velem a világ. A férfi számára van valami elképesztően 

inspiráló a szép nőben. A férfi hőse akar lenni a szép nőnek. Indiana Jones vagy James Bond 

valahogy nem lenne teljes, ha nem mentene meg (legalább) egy szépséget. A férfinek tehát 

nem csak egy csatára van szüksége, hanem arra van szüksége, hogy valakiért harcoljon. Nem 

elég csak hősnek lenni – valakinek a hősévé kell válnunk! Annak a nőnek a hősévé, akit 

szeretünk. Ádámnak ott volt minden. Az egész föld az övé volt, valami mégsem volt rendben 

egészen addig, amíg eljött Éva.. 

 

 

Kérdés:  

Férfiak – mit szeretnétek hallani, hogy mondanak rólatok: Veszélyes ember. Jó értelemben. 

Vagy: Kedves, udvarias ember… ? 

Nők – Fáradhatatlan munkás. Vagy: Megragadó/szívbe markoló szépség… ? 

 

Mi van akkor, ha a szívünk mélyén megjelenő vágyak igazat mondanak? Lehet, hogy ezek a 

vágyak tárják fel azt, ahogyan élnünk kellene? Isten azért adta a szívünket, hogy élni tudjunk. 

Ezért minden azon múlik, hogy visszaszerezzük és helyesen értelmezzük a szívünket.  

 

A férfinak tudnia kell, hogy erős és meg tudja csinálni, amire elhívatott. Megvan benne, ami 

kell hozzá. A férfi jellemzője az erő. Ad, vezet, véd. Nehéz elfogadnia magát, ha úgy 

gondolja gyenge.  

A nőnek tudnia kell, hogy ő szép és érdemes érte harcolni. Jellemzője a szépség. Befogad, 

követ, otthonossá tesz. Nehéz elfogadnia magát, ha úgy gondolja, hogy nem szép. 

 

Pont ez van megtámadva:  

- a férfi legyen lágy 

- a nő kemény 

A Sátán tudja, ha  lényeg elveszik – minden elveszik… 

 

Mit akart Isten kifejezni a férfi és a nő teremtésével? Csak nem a saját szívét?  

Zsolt 62, 11-12 Erő és szépség/szeretet 
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Vad szív 

 

Évát Isten az Édenkert biztonságos, meleg és védelmező környezetében teremtetett. Ádám 

viszont a kerten kívül, a vad, szelídítetlen vidéken jött létre. A férfi „kint” van otthon, a 

hegyekben, az erdőn. A férfi szívének közepe nincs háziasítva/megszelídítve! És ez jó. A 

kaland, a vadon, a veszély a férfi szívének mély lelki/szellemi vágya. A férfi szívnek szüksége 

van egy helyre ami nem műanyag, kényelmes, zsírtalan, on-line, vagy mikrózható. Ahol 

nincsenek határidők, mobil telefonok, vezetőségi ülések. Ahol a minket körülölelő világ (a 

természet) összhangba kerül a lelkünkkel. Úgy gondolom, amikor a szívünket keressük 

könnyebb dolgunk van nekünk férfiaknak ha „ki” megyünk.  

- Mózes égő csipkebokra hol volt? A pusztán túl… A vadonban 

- Jákob hol birkózott Istennel? A vadonban… Egy wadiban a Jabbok patak közelében.  

- Illés hova ment új erőt nyerni? A pusztába. 

- Jézust hová vitte először a Lélek? A pusztába. 

Olyan kérdések, hogy: …Ki vagyok én? Milyen fából faragtak? Miért vagyok? Mi a 

feladatom/életem célja?... nem válaszolhatók meg a konyhaasztalnál.  

 

Lelkünk elleni támadás 

 

Hol vannak az igazi férfiak? Mind a nyugati társadalmak világa, mind pedig az egyházak 

világa borzasztó dolgokat művelt a férfiakkal. Miért? Mert ha lecsupaszítod a férfi felé jövő 

üzenet lényegét, akkor az így hangzik: legyél jó fiú. Egész életedben azon kell megfeszülnöd, 

hogy elérd a „kedves/aranyos/helyes/udvarias ember”, ideáljának fenséges magaslatait. Az 

igazi férfi nem iszik, nem dohányzik, nem káromkodik…stb. Ezek tesznek férfivá… A gyerek 

korodban arról álmodtál, hogy „kedves férfi” leszel ha felnősz? Hölgyeim: álmaitok hercege 

szívdöglesztő, vagy pusztán csak „udvarias”?  

Amikor bemész a templomba, vagy egy közösségbe és körülnézel, milyen benyomásod van a 

keresztény férfiakról? (már ha egyáltalán vannak ott férfiak…) Be kell vallanunk, 

kétségtelenül: a keresztény férfiak… unatkoznak! Az egyház idomítja, a világ háziasítja a 

férfiakat. A cégek jólfésült, aranyos, ápolt, ügyes és felszínes férfiakat akarnak foglalkoztatni. 

A férfi szíve meg kikívánkozik a vadonba, mint egy megsebzett vad, aki menedéket keres. 

Sokszor maga sem tudja meghatározni, hogy mi hiányzik, vagy mi megy rosszul. Az egyház 

meg csodálkozik, miért van olyan kevés férfi a soraiban.  

 

A férfi helyzetének elemzése 
 

Albert Schweitzer: Az élet tragédiája az, ami meghal az emberben az ő élete során.  

George Herbert: Aki elhagyja vágyait, elkezd meghalni.  

 

Az állatkertben ketrecbe zárt oroszlán példája. A ketrecben töltött hosszú évek miatt az 

oroszlán már nem hitte el, hogy ő oroszlán… és a férfi nem hiszi többé, hogy ő férfi.  

A férfi-szívben van valami vad, szenvedélyes, ádáz? Miért van az, hogy a világ tele van olyan 

férfiakkal, akik ennek csak a karikatúrái? Legtöbbször inkább félelmet érzek, mint vad, ádáz 

harci szenvedélyt. Miért van ez? A legtöbb férfi csendes kétségbeesésben éli le az életét – és 

ezért a legtöbb nő csendes visszavonultságra fanyalodik és feladja, hogy aki mellett él igazi 

férfi lehet valaha. A cowboy kalap és a hatlövetű pisztoly helyet ad a lakás és kocsi 

részleteknek. A férfiak idegesek/haragosak (kattognak és pattognak) és nem tudják miért. 

Megjelennek a „házas özvegyek”. A férjek minden idejüket munkával vagy hobbival töltik. 

Miért? Mert ez a legnagyobb kaland, amihez közel tudnak férkőzni.  
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A férfiak körében miért a válik könnyebben szenvedélybetegséggé pornográfia, mint bármi 

más? Mert miközben „gyakorolja” férfinak érzi magát anélkül, hogy bármilyen elvárás lenne 

támasztva vele szemben. Minél kevésbé érzi egy férfi férfinak magát egy igazi nő 

jelenlétében, annál sebezhetőbbé válik a pornó által/filmek képek által. A férfi szíve tehát 

azért megy bele a sötét dolgokba, mert megtagadja/elhagyja a legmélyebb vágyait. Persze a 

szenvedélybetegség sokrétűbb ennél, de mégis az alap oka ez. Minden férfi tudja, hogy 

valami történt, valami nem működik, csak azt nem tudja mi.  

 

Az igazi erő elvesztése utáni két út 

 

Vagy erőszakossá vagy passzívvá válik a férfi. Az erőszak leggyakrabban szóbeli, de sokszor 

tettleges. Keresztény férjek elképesztő módon meg tudják alázni feleségeiket. A pulpituson 

melegszívű keresztény vezetők vadállatokká tudnak válni egy-egy team megbeszélésen… 

Mindazáltal mind az erőszak, mind a passzivitás csak a félelem takargatására szolgál!  

 

A seb 

 

Íme a férfi sebe. Elvesztette a férfiasságát! Elvesztette az erejét! Ezt a sebet pedig mindig az 

apák örökítik át a fiaikra. Vagy azzal, hogy nincsenek ott, vagy azzal, ahogy ott vannak a fiak 

életében.  

Honnan jön a férfiasság? Magától nincs benne a fiúban. Ráruházzák (jó esetben az apák, de 

lehet, hogy barátok, mentorok). A férfiasságot csak férfitól lehet megkapni. A fiút beavatják 

és úgy lesz férfi belőle. Itt nem egy rituáléról van szó, hanem az élet természetes 

eseményeiről, amikor a fiú megkapja az erőt ahhoz, amire elhivatott az élete. Amikor 

megmondják neki: férfi vagy, meg tudod csinálni. Az apa az első és valószínűleg a 

legfontosabb férfi egy férfi életében. Alapvetően ő hivatott megválaszolni a fia legnagyobb 

kérdését és tőle kapja a fiú a nevét. Mi van az anyákkal? Nőiesség nem tud férfiasságot 

átadni/átruházni. Anyukám „kicsikémnek” hívott, édesapám „mesternek” meg „tigrisnek”. 

Szerinted melyik irányba indultam el? A fiú az apához fordul kalandért és azért hogy 

kipróbálhassa az erejét. Az, hogy nem kapsz apai áldást – megsebez. Az, hogy apád nem volt 

ott amikor felnőttél, vagy távolságtartó volt, vagy munkamániás volt – az megsebzett. A 

hallgató, passzív vagy eltűnt apák esetén a fiú kérdése megválaszolatlan marad: Megvan 

bennem, amire szükségem van? Apa, férfi vagyok? Az apák hallgatása ezt a választ adja a 

fiaknak: nem tudom. Kétlem. Egyedül kell rájönnöd. Valószínűleg nem vagy elég…  

Mi ennek a következménye? Már láttuk: félelem és az azt eltakarandó erőszak vagy 

passzivitás. Úgy tűnik, hogy társadalmunk tömegében produkálja az őszes hajú fiúkat és 

egyre kevesebb a férfi. Ehhez hozzájárul az, hogy amikor a „fiúk” megnősülnek, feleségeik 

további idomítás alá veszik őket, ha esetleg megpróbálnak kitörni (Rigodon!). Mintegy 

háziasítják és tovább férfiatlanítják őket. Az irónia ebben az, hogy a férfi meggyűlöli a 

feleségét ezért, a feleség meg azt érzi, hogy kiment a férjéből a szenvedély (mert 

beidomította). Hogyan kaphatod vissza a férjedet? Engedd meg neki, hogy veszélyes legyen. 

Persze nehéz ez, hiszen évekig tartott mire beidomítottad… 
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Mi a helyzet tehát? Óriási háború dúl a férfi szívéért. (Ryan közlegény/Omaha part). A 

katyusázás túl jól célzott és túl következetes ahhoz, hogy véletlen legyen. Egy folyamatos 

harc folyik azért, hogy kihulljál, hogy megnyomorodjon vagy elvesszen az erőd, hogy 

abbahagyd a küzdelmet. Tudod miért ilyen kemény a harc? Mert az ellenség fél tőled. 

Hatalmas veszélyforrássá válsz, ha visszanyered a szívedet. Az apák bukása, a férfiatlanító 

társadalom amiben élsz és ennek tetejébe a passzív egyház a férfiakat egyedül hagyta 

útmutatás és irányvonal nélkül. De te visszanyerheted a szívedet. Talán ezért hozott ide az 

Úr. De figyelmeztetlek, ha vissza akarod kapni a szívedet, ha azt akarod, hogy 

meggyógyuljon a sebed, hogy helyreálljon az erőd és megtudd az igazi neved: ehhez 

harcolnod kell. Akkor… 

 

Hová menjen a férfi, hogy megerősödjön? A pénzéhez, amit megkeres? A nagy nevekhez, 

akiket ismer? A díszvacsorákhoz? Sport? Hobbi? TV? A világ biztatja lelkesen: keress meg 

többet, menj feljebb a ranglétrán, taposs magadnak hatalmat, legyél valaki. Érzed a majmolást 

mindemögött? Mindazáltal a leghalálosabb hely ahová a férfit a szíve keresése viszi, az éppen 

a nő!!! 

 

Az első szerelem tapasztalata: íme itt van Júlia, szeret engem, tehát én vagyok Rómeó! Aztán 

amikor eljön a szakítás ideje a férfi elkezdi hosszú és szomorú történetét a nőkkel, akikben 

tulajdonképpen elveszett férfiasságát keresi / hogy mellettük férfinak érezze magát. De, ahogy 

már elhangzott egy nő nem tudja a férfiasságot ráruházni egy fiúra. Ez nem működik.  

 

Miért a pornó a legaddiktívabb dolog a férfi-univerzumban? Nyílván az is belejátszik, hogy a 

férfiak arra gerjednek, amit látnak – de itt többről van szó, mint mellek meg combok. Nagyon 

mélyre nyúl a csábító szépség a férfi lelkében és megérint valamit a férfiasságában, ami 

érvényesítésre/megerősítésre vár, és úgy érinti meg, ahogy a legtöbb férfi sohasem tapasztalta 

a valóságban. Persze hazugság az egész, de amikor ott történik a tv-ben nagyon valóságosnak 

tűnik. Valahol mélyen minden férfi emlékszik Évára és azt hiszi, ha visszakapná, akkor 

helyreállna az a valami benne, ami elromlott – a férfiasság. Azért annyira romboló a pornó, 

mert mit gondol a megsebzett, kiéhezett férfi a szívében arról, hogy szépségek százai dobják a 

lábai elé magukat? Az jön le neki: akkor vagy férfi, ha megszerzed és gerincére fekteted a 

szépséget. Elképesztő, hogy hány játékfilm szól erről. Azért veszélyes, mert igazság is van a 

hazugságba csomagolva. Mert Éva tényleg az örömök kertje. Olvasd el az Énekek énekét, de 

biztos van saját tapasztalatod. A csúsztatás viszont abban van, hogy Éva nem minden, ami 

hiányzik neked. Közel sem. A férfi kérdésére a választ nem tudja megadni a nő. Még akkor 

sem, ha ő a leg bámulatra méltóbb teremtmény a férfi számára: a meztelen nő teste az 

örökkévalóság egy olyan szelete, amely a férfiszemnek túl sok.- mondta valaki. 

A nő képtelen a férfit férfiassággal felruházni! 
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A gyógyulás 
 

Az Atya szava 

 

Amikor megkapod a felruházást/beavatást/biztatást, a következő történik a lelkedben: apa 

vagy a férfi, akitől kapod hisz bennem – ezért én is elhiszem, hogy menni fog. A férfinak 

úgymond tudnia kell a nevét. Ismernie kell, hogy ki ő. Honnan ismeri meg a férfi a nevét? A 

beavatás folyamatában! 

Isten képes végigvinni a fiút a férfivá avatás folyamatán. Ő képes pótolni, ami elveszett! 

Ki az aki visszaadhatja az ember nevét? Egyedül Isten, hiszen csak Ő ismeri igazán. A 

jelenések könyvének kőbe vésett neve: Jel 2, 17.  

 

Isten bizonyos céllal és feladattal látott el minket férfiakat a teremtéskor (ez tükröződik a 

szívünk mélyén elrejtett vágyakból is) és ő hűségesen visszavezet minket eredeti arcunkhoz. 

Az ilyen névadást - még ha apukád jól csinált is mindent - csak részben képes megcsinálni az 

ember. Ebben a beavatásban átmegyünk egy folyamaton, próbára tétetünk és eközben kapjuk 

meg az igazi nevünket és találjuk meg a helyünket a „nagy történetben”. Ez a fajta beavatás 

nem az iskolapadban történik, nem lehet könyvekből megtanulni, hanem átmegyünk rajta, 

kint, a nagybetűs életben.  

 

Ugyanakkor Isten dolgozik az imádság által és az édesapáknak való megbocsátás által. 

Édesapánk azért sebzett meg minket, mert maga is sebzett volt. Őt sem gyógyította senki.  De 

mindez a Krisztussal való bensőséges közösség kontextusában van. Nélküle elképzelhetetlen a 

seb gyógyulása. Krisztus azért jön, hogy felszabadítsa és helyreállítsa a lelkedet az igazi  

„én”-edet. De ezt nem tudja megtenni távolról. Be kell őt engedni. Ez sokszor a könnyek útja. 

Azt siratjuk, hogy valaki bántott minket, akit nagyon szerettünk, és elvesztettünk valamit, ami 

alapvető lényegünkhöz tartozik hozzá. Közel engedjük Istent és engedjük, hogy szeressen. 

Édesapánknak való megbocsátás lényeges részen ennek.  

 

A férfiasság apáról fiúra száll, aztán Atyáról fiúra. Meg kell engednünk Istennek, hogy 

apukánk legyen. Ebben a folyamatban kapjuk meg Istentől igazi nevünket és az erőt az úthoz, 

amit elkészített nekünk. Ő súgja meg nekünk, hogy édesapánk tévedett, amikor ezt vagy azt 

mondta rólunk. A sebből való gyógyulás során kapjuk meg küldetésünket is.  

 

 

 

 

 


