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Férfi szív                    Józsué Iskola 

Első rész 

 

Bevezetés 
 

Nem kisebb vállalkozásba fogunk az eljövendő órákban: megkeressünk a szívünket. Először a 

férfi szívről lesz szó, majd a nő szívéről. Mindazáltal a nőknek is hasznos megismerni a férfi 

szív rejtelmeit, ugyanúgy ahogy fordítva is. Tehát mindenki figyeljen.  

 

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 kihívás 

 

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.  
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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.  

 

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.. 

 

A női szív 

 

A nő többet akar annál, hogy észrevegyék. Azt akarja, hogy akarják. Azt akarja, hogy 

küzdjenek érte. Észrevettél? Megragadott az, amit látsz? A kaland amelyre a nő vágyik olyan 

kaland, amit megoszthat valakivel. Sok férfi elköveti azt a hibát, hogy a nőt magát nézi 

kalandnak. Az ilyen kapcsolat halálraítélt.  
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Egy lány egyszer azt mondta: Ismerem magamat, tudom, hogy nem én vagyok a kaland. 

Amikor megérzem, hogy egy férfinak a világa csak körülöttem kezd forogni – azonnal 

megunom.  

A világ megöli a nő szívét azzal, hogy elvárja: legyen kemény, termelékeny és független. 

Milyen a keresztény nő? Bemész egy templomba, közösségbe – mit látsz? Be kell vallani, a 

keresztény nők – fáradtak. (már a 70 év alattiak…) Az egyház nyomást gyakorolt a női 

lélekre, hogy legyen jó szolga. Senki sem harcol a szívéért, sehol a nagy kaland, amit 

megoszthat valakivel, és a legtöbben komolyan kétségbe vonják, hogy lenne bennük valami 

szépség, amit le lehetne leplezni.  

 

A szív útja 

 

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. 

 

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

Zsolt 62, 11-12 Erő és szépség/szeretet 

 

Isten bevállalta a végső kockázatot. Úgy döntött: szeret. 

C.S. Lewis: „Szeress bármit/bárkit és a szíved meg fog repedni, valószínű meg fog törni. Ha 

egyben kívánod tartani, akkor senkinek ne add oda, még egy állatnak se.” 

De Isten odaadta. Újra és újra odaadta egészen odáig, hogy a vére folyt… 

  

Mint férfi egyetlen egy módon lehet 

- megismerned mit jelent férfinak lenni,  

- megtalálnod az életet, amit érdemes élni,  

- és megtanulnod egy nőt mélyen szeretni 

- és nem zavarodottságot örökíteni a gyermekeidre 

ha visszanyered a szívedet.  

 

Tartalom 
 

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.  
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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.  

 

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.  

 

Félelem 

 

A legmélyebb félelmünk talán az, hogy kiderül egy nap: csalók vagyunk, nem igazi férfiak. 

Csak megjátszuk magunkat. A férfi tudja, hogy arra teremtetett, hogy győzzön, mégis sokszor 

felmerül a kérdés: Meg tudom csinálni? Amikor jönnek a nehéz helyzetek, sikerülni fog? Ki 

fogok tartani? A színleléseim hova vezetnek: szenvedélybetegségbe? Haragba? Keserűségbe? 

Züllésbe? Vagy válásba? Szeretnék úgy gondolkodni magamról mint Indiana Jones, de inkább 

hasonlítok Woody Allen-re.  

Mi történt velünk? Ha fel is fedezem a mély vágyakat a szívemben, nem merek lépni. Miért 

nem merem felajánlani az erőmet a világnak, aminek oly kétségbeesetten szüksége lenne rá? 

Azért, mert nem hiszem el, hogy egyáltalán van bennem erő, ami használható. Vagy ha fel is 

ajánlom, amim van, nem hiszem el, hogy elég lenne.  

 

Mi történt a férfival? 

 

A vágy tervet nyilatkoztat ki. A terv pedig célt. Ha tudod, hogy valamit mire terveztek, akkor 

tudod a célját is. Isten megteremtette az embert, odaadta neki a földet: itt van, fedezd fel, 

harcolj érte, uralkodj rajta és szeresd az asszonyt. De amit nem mondott el neki az még 

érdekesebb: figyelj jön egy nap, amikor megkörnyékezi az asszonyt egy kígyó. Amikor ez 

megtörténik a következőt csináld… nem mondja. Miért? Mert hisz benne. Ott van a férfi 

szívében az erő, arra való, hogy vezessen. Minden ott van benne.  

Hol van Ádám, amikor eljön a kígyó Évához? Kirándul valamelyik hegyen? Nem. Ott áll Éva 

mellett. Végignézi az egész jelenetet. És mit csinál? SEMMIT! Nem kockáztat, nem harcol és 

nem menti meg Évát. Az első apa, az első igazi férfi, megbénul. Azóta is minden férfi 

megismétli Ádám bűnét minden nap. Nem kockáztatunk, nem harcolunk és nem mentjük meg 

Évát. Ádám tudja, hogy valami tönkre ment a szívében. Ő többé már nem az akinek 

teremtették. Megsebződött, elment az ereje és tudja ezt. Mit tesz tehát? Elbújik. Azóta is. 

Mindnyájan bujkálunk. Álarcok, pozíciók, irodák, bankszámlák, szerepek mögé bújunk és 

egyre tökéletesebb fügefalevelet készítünk, hogy ki ne derüljön kik vagyunk.  

Tanúság: munka, sport, keresztény közösség 

 

 

 



Férfi szív – első rész 
 

 5 

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… 

 

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… 
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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! 

 

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.  
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Nézzük meg a gyógyulás folyamatát 

 

A legtöbb férfi megtanul élni ezzel a sebbel. Nem vesz tudomást róla, elnyomja egy sereg 

dologgal stb. Végül úgy gondolja, ilyen az élet, ezt kell szeretni… De a seb, amit dédelget az 

ember nem tud meggyógyulni. Ezért a lelki/szellemi élet ott kezdődik, amikor elfogadjuk 

megsebzett valónkat! Más szóval, amit eltitkolsz, az gyógyíthatatlan!  

 

Mi történik a megsebzett férfival? Felépít egy hamis képet „image-t” önmagáról. Álarcokat 

vesz fel és cserélgeti őket a megfelelő helyeken és szituációkban. Felfedez magában 

ajándékokat és megpróbálja kihasználni őket (pénzt keres velük – matek, sport, zene stb.). 

Felnő / felépül a hamis „én”, a csaló, amely az igazi én sebének fájdalma elleni védelem 

tulajdonképpen. Az igazi „én”-ről azt gondoljuk – az nem kell senkinek, nem jó semmire stb. 

A hamis „én” tehát egy módon megment minket. A bennünk megszületett csaló a mi tervünk 

a saját megmentésünkre. Nagyon jól be van járatva és ezért nagyon nehéz és félelmetes 

elengedni. Miért? Mert látszólag jól működik. Pajzs a fájdalom ellen és hoz a konyhára némi 

szeretetet, dicsőséget, tiszteletet. Mégis ez a hamis „én” nem több egy hazugságnál és az 

egész megmentés terve a látszaton, színlelésen, szerepjátszáson alapszik. Halálos csapda. 

Isten túlságosan is szeret minket ahhoz, hogy benne hagyjon. Ezért gondoskodik arról, hogy 

összetörje a hamis képet (elveszti a munkáját, pénzét, egészségét stb.). Ekkor jön el a férfi 

nagy pillanata, a kritikus pillanat – mit fog csinálni? Összeszedi a lehullott álarcokat és újat 

formál? Összetörik és feladja a harcot? A férfi igazi útja akkor kezdődik, amikor a hamis 

„én” kidől. Az életem közepén egy sűrű erdőben ébredtem fel, ahol az igaz út teljesen 

elveszett. És rájöttem gyűlölöm az életemet. Ezen a ponton fordult meg az életem. Amikor 

Isten eljuttat minket ide, sokat kockáztat, mert a Sátán azonnal ott van, hogy megvádolja Őt 

énbennem: látod, hogy elhagyott az Úr! Csalódtál benne! Nem szerethet az aki ilyet csinál 

veled! A kérdés: Megkeseredünk vagy elfogadjuk Isten hívását és elindulunk Vele egy olyan 

úton, ami nincs bejáratva… 

 

(Ha sejtelmed sincs arról, hogy mi a te hamis „én”-ed kérdezd meg azokat akikkel együtt élsz, 

együtt dolgozol: Milyen hatással vagyok rád? Milyen velem élni / dolgozni? Miről tudsz 

velem beszélni és miről nem?)  

 

Vedd le a fügefalevelet és bújj elő a rejtekhelyről! Csinálj valamit, amit eddig sosem mertél? 

Milyen hosszan? Hosszabban mint kényelmes! Fájdalmas levenni a maszkot, mert bár csak 

maszk, mégis olyan régen hordjuk és elvesztése úgy tűnik, mintha egy barátot vesztenénk el. 

Továbbá a maszk alatt fájdalmak és félelmek vannak, amiktől éveken keresztül menekültünk 

vagy elbújtunk előlük. Tudom milyen érzés az, hogy az az ember, akinek mondom magam 

nem ugyanaz, aki akkor vagyok, amikor senki sem lát! 

 

A gyógyulás útján van még egy fájdalmas dolog: nem vonhatjuk be ebbe a nőt! Mivel 

sok férfi a férfiasságát a nőben kereste – ezt is abba kell hagyni! A férfinak sokkal nagyobb 

horizontra van szüksége a nőnél. Küldetés kell neki, életcél – meg kell ismernie a nevét! Az 

afrikai maszáj törzsben azt mondják, hogy egy fiú nem udvarolhat egy lánynak anélkül, hogy 

már megölt volna egy oroszlánt. Más szóval férfivá érett! Sok férfi van, aki udvarol a 

lányoknak, de képtelen elköteleződni – csak játszani tud. Az ilyenek, amikor szerelmesek 

lesznek, jobban tennék, ha felmennének egy hegyre egyedül három hónapig, verset írnának, 

kajakoznának stb. és visszanyernék a szívüket. Sok bajt megspórolnának sok lánynak.  
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A férfi szívének keresése elviszi őt a nőtől, hogy miután megkapta a választ „a kérdésre”, a 

nő visszakapja őt más minőségben. A férfi nem azért megy a nőhöz, hogy erőt nyerjen, hanem 

azért, hogy felajánlja neki az erejét! Fontos különbség! 

 

Van ebben egy másik fontos kijelentés is: vajon mit keres a férfi a nőben? Vigasztalást, 

szépséget, eksztázist? Más szóval Istent! Komolyan gondolom. Megmagyarázom: 

 

Ádámnak ott volt a Forrás. Ivott a szeretet mély kútjaiból. Istennel járt. Isten még asszonyt is 

adott neki és megengedte, hogy vágyjon rá. De a bukással valami elferdült.  

1 Tim 2, 14. Ádám nem csalattatott meg. Csak Éva. Ezért is súlyosabb a bűne. Hideg fejjel 

csinálta. Nem tudom mennyi ideig tartott, de volt valamennyi idő, amikor a nő már elbukott, a 

férfi pedig még nem. Ott állt és választania kellett. Itt van a társam, akihez nincs semmi 

hasonló. Nem tudom, milyen lenne az élet nélküle, nem élhetek nélküle. Évát választom és 

nem Istent. Ádám többre tartotta Évát, mint Istent. Ha azt gondolod, túlzok - nézz körül a 

világban: irodalom, színház, zene, filmek. Figyeld meg a nyelvezetet, amellyel a férfi leírja a 

nőt. Figyeld meg a megszállottságot benne! Mi más lehet ez, mint imádás? Vágyva azután, 

amit csak Isten adhat, amit nem tudunk leírni, találkozunk Éva lányaival és kész vagyunk… Ő 

a legközelebbi dolog a teremtett világban, ami megtestesíti Isten szépségét, titokzatosságát, 

gyengédségét és vonzását. Amit neki adunk az nem csak az utána való (egészséges) vágyunk, 

hanem neki adjuk az Isten utáni vágyunkat is. A férfi, akinek nincs Istene, kinek adhatná 

mindenét, ha nem a nőnek. Semmi teremtett dolog nem közelíti meg a nőt… Nekünk vissza 

kell fordítanunk Ádám választását. Istent kell többre tartanunk Évánál.  

 

Az igazi erő forrása: Isten. Nem vagyunk függetlenek, nem tudunk Nélküle élni. Úgy 

vagyunk teremtve, hogy Istentől függjön az életünk. Vele kell közösségre lépnünk és ha ezt 

nem tesszük meg, semmi sem fog működni. C.S. Lewis: Az autók benzinnel működnek és 

semmi mással nem tudnak haladni. Isten úgy alkotta meg az embert, hogy csak Vele 

működjön. Ő legyen a lelkünk üzemanyaga és semmi más.  

Az ember tehát nem független, annak ellenére sem, hogy a világ arra tanítja: ha valakire 

szükséged van az a gyengeség jele.  

Jézus nem volt független. „a Fiú semmit sem tud tenni anélkül, hogy látná mit tesz az Atya.” 

„És és az Atya egy vagyunk.” A kereszténység sok férfi számára csupán egy újabb lehetőség 

– és felveszik benne a következő álarcot. De ez sem megy. Olyan, mintha törött lábbal 

akarnák lefutni a Marathon-t. Ahogy mondtuk a férfiasság (ideális esetben) apáról fiúra száll. 

Ez képe egy mélyebb valóságnak, ami nem más, mint ahogy a Mennyei Atya átadja az igazi 

erőt fiainak. Hogyan? A Vele való közösség által.  

Pl. Dávid: Zsolt 18,1; 22, 19; 59, 9.  

 

Ahhoz, hogy meggyógyuljunk, szeme kell néznünk a sebünkkel. Be kell néznünk a 

motorháztető alá. Ez a behatolás történhet a harag meglepő útján. Honnan jönnek ezek a 

kitörések? Nincs rá igazi ok. Valami meghúzódik a mélységben. Elkezdek kutatni: Honnan 

vannak ezek a félelmek bennem? Miért félek attól, hogy kiderülhet, ki vagyok? Miért érzem 

egyedül magam a világban? Miért érzem árvának magam? Mi ez a félelmetes üresség a 

bensőmben? És eljutunk a sebhez. Elvesztettük az apánkat, nem avattak férfivá, nem ruháztak 

fel erővel. Azt gondoltuk, hogy a sok baj az életünkben a mi hibánk. Pedig nem biztos…  

 

Megengedjük Istenek, hogy bemenjen a sebbe és gyógyítson. Megengedjük, hogy találkozzon 

velünk ott, ahol fáj.  

A gyógyulás sokféleképpen történhet. Isten hoz egy barátot az életedbe. Elképesztően sok 

minden meggyógyulhat egy igaz barátságban. Csak férfi tud átadni / átruházni férfiasságot. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


