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Férfi szív                    Józsué Iskola 

Második rész 

 

 

1. A harc 
 

Az ellenség 
 

A szívünk harcos szív. Kell, hogy életre kelljen bennünk a harcos. A te életedben te vagy a 

harcos, te vagy a főszereplő. Két fontos alkotó eleme van a harcos szívének: 

 

- Van víziója, látása. Túl kell mutasson az élete önmagán, és önmaga fenntartásán. Ha 

megtartod magadnak az életedet – elvész. Ha az életed csak arról szól, hogy 

megpróbálsz lépést tartani a munkahelyen és szervezni magadnak kis szórakozást, 

amikor időd engedi, akkor az életed folyamatos törtetésben illetve kényeztetésben fog 

eltelni. Az igazi harcos kvalitása az, hogy egy önmagánál nagyobb ügyért harcol.  

- Ravasz. Tudja mikor kell küzdeni és mikor visszavonulni, megérzi a csapdát, ismeri a 

fegyvereit.  

 

Három ellenséggel állunk szemben mindenütt, ahol az életünk zajlik: a test, a világ, a sátán. 

Ezt kicsit kibontjuk: 

 

A test: a bennünk élő áruló 

 

Bármilyen erős legyen is egy vár, ha áruló van benne, nincs biztonságban az ellenségtől. A 

bensőnkben is van egy áruló, amely mellé áll minden kísértésnek és kész behódolni 

mindegyiküknek. Ezt nevezzük testi természetnek, régi embernek, hús-testnek. De ez nem az 

igazi „én”-em. Engem Isten ujjá teremtett. Azóta háború dúl bennem. Az áruló harcol az igazi 

szívemmel, ami egységben van Isten Lelkével. Az egyetlen mód, hogy harcoljak vele: az, 

hogy megfeszítem. Hogyan? Úgy hogy mindig ellene döntök, valahányszor kidugja a fejét. A 

régi ember szabotálja az erőt, amit Istentől visszakaptam. Amikor engeded, hogy 

megvegyenek, elfogadod a megvesztegetést, elhiszed a hízelgést valamiféle hűségért cserébe 

az szabotázs. A maszturbáció is szabotázs. Sok férfi erejét tarolta le a rendszeres 

maszturbálás. Ugyanígy szabotázs a házasságon kívüli nemi kapcsolat. Mindez az erőd 

lepusztítására irányuló szervezett harc.  

Amikor megérzed az igazi erőt – többet akarsz belőle. Mert jó. Mert szent. Emlékezz erre: az 

emberek szenvedélybetegségei abból jönnek, hogy visszautasítják az erejüket. Te ne állj be 

ebbe a sorba. Inkább hagyd, hogy az emberek érezzék a súlyát annak, hogy ki vagy és 

kezdjenek vele valamit.  

 

A világ 

 

A világ nem egy hely vagy egy viselkedésforma, hanem egy rendszer, ami kollektív 

bűneinkből épül fel. A hamis „én”-ek szervezkednek, hogy megjutalmazzák, vagy 

elpusztítsák egymást. Gyűjtsd össze az összes képmutatót egy irodába, klubba vagy 

templomba – amit kapsz, azt hívja a Szentírás világnak. A világ a hamisítványok karneválja – 

hamis csaták, hamis kalandok és hamis szépségek. A férfi úgy kell gondolkodjon ezekről, 

mint az ő erejének megrontóiról.  
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Krisztus nélkül az ember nyomorúságosan elbukik, vagy még nyomorúságosabban sikerre jut. 

Honnan merítek erőt? Ezt jó gyakran megkérdezni magunktól. A világról másolok, vagy 

Istenből merítek. A pózolók világa megroggyan, amikor valódi emberekkel találkoznak. 

Mindent meg fognak tenni, hogy újra sorba állítsanak téged. Megfenyegetnek, 

megvesztegetnek, megrontanak, aláássák jó hírnevedet. Engedned kell, hogy előjöjjön az 

erőd. Hagyd, hogy érezzék a súlyát annak, aki vagy és kezdjenek vele valamit.  

 

Az ördög 

 

Jó ha megállunk néha néha, és megkérdezzük: ki az aki szól a fejemben? Honnan jönnek fel 

bennem ezek az érzések? 

 

A stratégia 
 

1944. június 6. Normandiai partraszállás. Ejtőernyősöket dobnak le előre. Egy csapat jön 

részegen ordítozva az éjszakában. Tudták, hogy háború van, de a cselekedeteiket nem szabták 

ehhez. Tökéletes képe az egyháznak.  

 

Első szint: Nem vagyok itt / tagadás 

 

Semmi veszélyes nem történik itt – győzöm meg magamat. Elképesztő. 

Egy ország elfoglalásának első lépése, hogy megbénítják a kommunikációs csatornákat. Az 

ördög mester ebben. Isten és ember között, ember és ember között. (imaidő, házastársak, 

munkatársak, szolgálók) 

A következő lépés a propaganda. Állandó üzenetekkel demoralizálni az ellenséget.  

És végül megpróbál behatolni egy gyenge ponton. Büszkeség, aggodalmaskodás, kívánság, 

kapzsiság, falánkság. Komoly fegyvertár.  

 

Második szint: Megfélemlítés 

 

Amikor az első szint nem működik, egy komolyabb eszközt vet be – a megfélemlítést. Nyílt 

támadásokba kezd, furcsa dolgok kezdenek történni körülöttünk. Roosevelt: nincs okunk félni 

semmitől, csak magától a félelemtől. Isten velünk van. A világ legveszélyesebb emberei azok, 

akik elszakadtak a halálfélelemtől. Minden ember meg fog halni, és kevesen vannak, akik 

igazán élnek. Biztos, hogy meg tudsz magadnak teremteni egy kényelmes, biztonságos világot 

– és az életed végén azon fogsz szomorkodni, mennyi mindent megtehettél volna még. Én 

inkább szeretnék harcban elesni. Minél kevésbé próbáljuk magunkat megmenteni, annál jobb 

harcosok vagyunk.  

 

Harmadik szint: Kiegyezés  

 

Keresztény vezető elesik. Házasságtörés, lopás, hazugság, stb. Legtöbbször nem a harc 

hevében történik ez, hanem az unalom és kényelem légkörében. Dávid király esete 

Bétsebával. Olyanok mint az újhold: az este elején világítanak, de letűnnek mielőtt az 

éjszakának vége lenne.  

 

A harc fegyverei 

 

Kapcsolódás Istenhez. Harcostársak.  
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2. A szépség megmentése 
 

Ha a férfiasság támadva van, akkor a nőiességet egyenesen lerohanták. A nő különleges 

célpontja az ördögnek.  

 

Éva sebe 

 

Minden kislány kérdése: szép vagyok? Fel akarsz fedezni? Érdemes értem harcolni? Évának 

egy szenvedélyes szerelmesre, egy harcosra van szüksége, nem hideg udvariasságra. A férfiak 

nagy része meg csak úgy akar kinézni mint egy lovag – de nem akar úgy vérezni, mint egy 

lovag.  

 

Szexuális életünk egészen mély példázata annak, mit jelent nőnek és férfinak lenni. A férfi 

felajánlja erejét a nőnek, a nő pedig magába hívja a férfit. Olyan esemény ez, ami a 

megnyílásban egyszerre bátorságot és sebezhetőséget feltételez mindkettőjüktől. Ha tehát a 

férfi nem telik meg erővel, semmi sem történhet. Mielőtt lehetővé válna, hogy belehatoljon a 

nőbe, meg kell telnie erővel. De akkor se teljesedhet be a szerelem, ha a nő nem nyitja meg 

magát erre a meglepő sebezhetőségre. Amikor mindketten úgy élnek, ahogy arra meg vannak 

alkotva, létre jön a nász, a férfi felajánlja erejét a nőnek és mintegy kiönti magát benne, és 

érte. A nő pedig magába vonja, átöleli, egészen körülveszi.  

Így jön létre az élet. A nő szépsége felkelti a férfiban a férfit – az erőt. Ahogy a férfi felajánlja 

erejét asszonyának, úgymond megszépíti és életet hoz neki. Itt már többről van szó, mint 

szexről és orgazmusról. Ez áthatja egész életünket, hozzáállásunkat. Ha a férfi nem ajánlja fel 

erejét, akkor felesége üres és meddő marad. Amikor egy férj elhagyja a családját és egy 

könnyebb műfajt keres – ez azt jelenti feláldozza őket ahelyett, hogy feláldozta volna erejét 

értük. Milyen az igazi férfi: feláldozza magát másokért. Ő azt mondja a feleségének ezer 

különböző módon: gyönyörű vagy és én harcolni fogok érted.  

 

A legtöbb férfi viszont csak játszótársat akar (mert nem férfiak, csak fiúk), ami nem kerül 

neki szinte semmibe. Élvezni akarja a szépség örömeit – anélkül, hogy a harcban a vére 

folyjék. Ez a pornográfia definíciója. Élvezni a nőt – az ő költségén. Felhasználja a nőt, hogy 

férfinak érezze magát, aztán kidobja. A szép nők sokszor viselik el ezt a mészárlást. Akarják 

őket, de nem a végsőkig – meg akarják őket szerezni, de csak bizonyos keretek között. Így 

tanulják meg a szép nők odaadni a testüket, de a lelküket soha…  

 

Harc 

 

A nagy kérdés: harcolni fogsz-e Éváért? Milyen fajta férfi akarsz lenni te? Isten kiöntötte a 

Fiának vérét azért, hogy megmeneküljön az emberiség. A te életed miért fog kifolyni? Egy 

második világháborús fiatal angol pilóta írta néhány héttel a halála előtt: a világegyetem olyan 

hatalmas és időtlen, hogy egy ember életének súlya csak meghozott áldozatában mérhető le.  

 

 

3. A kaland 
 

Az élet nem egy megoldandó probléma, hanem egy megélendő kaland. Egy férfi nem lesz 

boldog csak akkor, ha kalandot talál a munkájában, a szerelmében és a lelki/szelllemi 

életében.  
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A helyes kérdés 

 

Ne azt kérdezd, mire van szüksége a világnak, hanem azt: mi az, ami téged életre kelt? Miért? 

Mert a világnak olyan emberekre van szüksége, akik életre keltek! Amikor válaszút elé került 

az életem, azt az utat választottam, amit a szívem diktált akkor is, ha azon kevesen járnak. Ez 

mindent megváltoztatott. Tanúságtétel. (egyetem – szolgálat) 

 

Mire vársz? 

 

A legtöbb ember arra pazarolja energiáit, hogy csökkentse a kockázatot, és megpróbálja erejét 

kezelhetőbb méretekbe zárni. Befalazza magát biztonságai közé és csodálkozik, hogy közben 

megfullad. Egy nap felébred és rájön, hogy börtönben van. Önként, saját magát börtönbe 

zárta. Elképesztő.  

 

Egy bölcs ember azt mondta: inkább elbukok egy olyan ügyért harcolva, ami végül is győzni 

fog, mint győzedelmeskedem egy olyan ügyben, ami végül is el fog bukni.  

 

Kalandra vágyunk. Alaszkai bozótpilóta és a biológus repülése… mi romlott el?... zuhanás… 

mi romlott el? … az, hogy unatkozunk… és mi az unalom ellenszere? A kaland!! 

 

Túl sok ember hagyja el álmait, mert nem mer kockáztatni, vagy mert úgy érzi túl nagy a 

kihívás és nem lesz képes rá. Vagy egyszerűen senki nem mondta nekik, hogy a szívük 

mélyén lapuló vágyak és álmok jók!  

 

Ha megtehetnél bármit, amit meg akarsz csinálni, mit tennél? Ne azt kérdezd hogyan. A 

hogyan sohasem a helyes kérdés, a hogyan a hitetlenség kérdése. Egyébként is a hogyan az 

Isten asztalán van. Ő azt kérdezi tőled, hogy mit tennél? Mit akarsz csinálni? Mi van a 

szívedre írva? Mi kelt életre? Ha megtehetnéd, amit mindig is akartál – mi lenne az? A férfi 

elhívása rá van írva mélyen a szívére, igazi „én”-jére és úgy fedezi fel, hogy átlépi 

legmélyebb vágyainak határát.  

 

A férfi élete akkor válik kalanddá és indul el egy önmagánál nagyobb transzcendens cél felé, 

amikor képes feltárni és szembe nézni legmélyebb vágyaival és álmaival. Gyakran a jelzések 

ott vannak a múltunkban, azokban pillanatokban, amikor élveztük azt, amit csináltunk. 

Ahhoz, hogy a férfi előássa álmait és vágyait távolabb kell húzódnia a világ zajától és meg 

kell birkóznia a saját lelkével. Úgy gondolom, ki kell mennie a vadonba, ahol a csendben és a 

magányban megkeresheti a szívét. Ott, egyedül megengedheti, hogy felszínre jöjjenek a 

dolgok. Milyen vágy van mélyebben, ami ezt a vágyat létrehozta bennem? A 

háromszoros miért kérdés.  

 

A lelki/szellemi életet nem lehet beidomítani. Mindig a határvidéken fog mozogni és el kell 

fogadnunk, sőt örülnünk kell, hogy megszelídíthetetlen. A misztérium a kaland 

alapszükséglete. Isten birodalma veszélyes. Be kell mennünk oda, nem csupán információt 

kell gyűjtenünk róla. A modern kereszténység rákfenéje éppen ez: alapelvek, törvények, 

dogmák. Van egy helyzet, alkalmazod rá a megfelelő törvénycikkelyt – ehhez minek az Isten? 

Pont az Isten-kapcsolat kalandja marad ki belőle. Csak a héja van meg, a belseje hiányzik. A 

szíve hiányzik.  

 

.  
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Amikor arra kerül a sor, hogy indulni kell, akkor ugorjunk bele két lábbal, és a hogyant majd 

útközben kitaláljuk. A lényeg, hogy a formulákból eljussunk a kapcsolatig. Isten megtisztelte 

Ádámot. Férfi vagy – mondta – nem kell, hogy állandóan fogjam a kezed. Minden megvan 

benned, hogy végigcsináld!  Amit felajánlok neked: a barátságom. Az egyetlen módja annak, 

hogy megéljük Istennel azt a kalandot, amit elkészített számunkra – mindazzal a kockázattal 

és előrejelezhetetlenséggel, amit ez jelent a nagy tételekben, amikben Ő gondolkodik – hogy 

fenntartunk egy bensőséges, napi közösséget Vele. 

 

Én azt mondom, menjük feljebb. Menjünk beljebb. Induljunk el az úton, fogadjuk el a 

kihívást és harcoljuk meg a harcot. Ez az, amit nem fogunk szégyellni sem itt, sem az 

örökkévalóságban. 

  

   

 


