
 
 

„NEM JÓ AZ EMBERNEK 

EGYEDÜL LENNI .”  
 
 

Vizaknai Tamásné 
„NEM JÓ AZ EMBERNEK EGYEDÜL LENNI.” 

/I. MÓZES 2, 18./ 
 
 Ezt nem én mondom. Isten mondta, 

amikor látta Ádámot, - akit Ő teremtett - , az 

Éden kertjében. 

Hiába vette körül egy csodálatos világ: virágok, 

gyümölcsfák, szelíd állatok. Hiányzott valaki, 

aki hozzá hasonló. Aki vele érez, gondolkodik. 

Akivel el lehet beszélgetni, együtt örülni, 

tervezni, alkotni. 

És Isten döntött. Adott neki társat, Évát, aki 

olyan mint ő, mégis egészen más. Akivel 

együvé tartoznak, kiegészítik egymást, és: „… 

lesznek ketten egy testté.” 

Évának meg van a helye Ádám életében, Ádám 

mellett. Mint a teremtett világban mindenkinek 
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és mindennek helye, rendeltetése, feladata 

van: embernek, állatnak, növénynek, 

levegőnek, víznek, kősziklának… 

Mindezek fölött, közötte és benne ott van Isten. 

 

„Ő alkotott minket…”  

Zsolt. 110, 3. 

 

„Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk.”  

Ap. Csel. 17, 28. 

Őt nem pótolhatja senki és semmi. Isten helyét 

az életünkben nem töltheti be se Ádám, se 

Éva. Ha Isten ott van az életedben, akkor 

bizalommal tekinthetsz a jövőbe. Ő irányít, 

segít, hogy megtaláld a hozzád illő társat, mert: 

„Nem jó az embernek egyedül lenni.” 

Ezt érzi ma is minden ember, minden fiatal 

lány és fiú. Hiába van tele a pénztárcája, 

palotához illő háza. Sikeresen haladhat előre 

munkahelyén. Nem elég, ha nincs társa. 
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Ugyanezt éli át az is, aki koldusszegény, 

munkanélküli, hajléktalan. 

Járhat valaki diszkóba. Fiatalok társasága 

veheti körül, ő azt az egyet keresi, azt az 

egyetlen egyet, aki csak hozzá tartozik. Hogyan 

találhatom meg? 

Előbb Istent kell megtalálnod, hogy egy lányra, 

egy fiúra úgy tekinthess, mint Isten 

ajándékára. 

Isten igéjének fényében megismered magad. 

Hogy milyen vagy ott belül. Vágyaid mozgató 

erőit. Az élet buktatóit, mely a környezetedből, 

a másik emberből, sőt belőled, belőlem 

indulnak ki. Alkalmas vagy-e a házasságra? 

Tudsz-e megértő, megbocsátó lenni? Engedni, 

hogy ne csak a te akaratod legyen meg? Hű 

maradni? Gyermekeidet szeretetben nevelni? 

Légy józan. Te se vagy tökéletes, a társad se 

lesz az. A szeretet mégis megmarad, ha Isten 

szeretetéből táplálkozik. 
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A szerelem Isten gondolata. A vonzódás, az 

egymás utáni vágyakozás természetes. A ti 

korotok a keresés időszaka. Ezért ismerd meg 

azokat, akik körülötted vannak. Azt, akihez 

vonzódsz. Például, hogyan gondolkodik az élet 

különböző dolgairól: Isten, család, 

gyermekáldás, hűség, munkamegosztás… Jó 

és rossz tulajdonságai. 

Beszélgessetek sokat. Ezt csak kellő 

távolságtartással lehet. Így még időben tudsz, 

tudtok elválni nagyobb megrázkódtatás nélkül. 

Ne gondold, hogy az első szerelem biztos az 

igazi. Még ha te ragaszkodsz is hozzá, ki tudja, 

ő fog-e hozzád? Amikor vásárolni mégy cipőt, 

vagy ruhát, nem elégednél meg vele, ha csak 

egy pár cipőt, egy darab ruhát tennének eléd, 

hogy azt vedd meg. Te több közül akarsz 

választani. Ha az élet egyszerű dolgaiban ilyen 

igényes vagy, mennyivel inkább kell, hogy egy 

életre szóló társ választásában megtaláld azt, 

aki „hozzád illő”. 
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Mikor gyermek voltam, falun laktunk. Szüleim 

minden évben hizlaltak disznót. Amikor 

levágásra került a sor, valaki egy tálban rázta 

előtte a kukoricát és úgy csalogatta ki az ólból. 

A disznó vágyakozva indult el a kukorica után, 

és ez a halálát okozta. 

Sok gyermek, fiatal és felnőtt ezt teszi, amikor 

a vágyai, az ösztönei irányítják. 

És mi a vége? 

Baj az, hogy vannak vágyaink? Baj, hogy a 

disznó szereti a kukoricát? Nem. Ilyennek 

alkotott minket Isten. De azért születtünk 

embernek, hogy ne az ösztöneink irányítsák az 

életünket. Meg kell tanulni határt szabni. 

Nemet mondani magunknak és másoknak is 

addig, míg nem késő. Legyen a válaszod: most 

még nem. Majd a házasságban. Mert 

mindennek rendelt ideje van. Akkor nem lesz 

megbánni valód. 

Sajnos a tv-ben nem ezt látod. Sem az utcán. 

Barátaid, barátnőid nem ezt mondják. Nincs jó 
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példa? Lehet. De van Ige. Legyen Isten szava a 

mérce. Ő a jövőt építette a férfi és a nő 

kapcsolatában. Ketten alkotják az Embert. 

Együtt építik a családot. 

Minden ember boldog akar lenni, és ezt a 

szerelemben, a házasságban reméli, hogy 

megkapja. Mégis hány boldogtalan, elrontott 

családi élet van. Pedig Isten ajándéka a másik 

ember, a család, a gyermek. Isten azt akarja, 

hogy legyen otthonotok, ahol szeretet és 

békesség van. 

Igaz, a mi emberi természetünk, sőt még a 

jóakaratunk is kevés ehhez. Ezért van 

szükségünk Jézusra. Ha Őt befogadjuk egyéni 

és családi életünkbe, és figyelünk is rá, Ő 

átsegít, ha jönnek a gondok, bajok. Mert 

jönnek. Nem lesz problémamentes az élet. 

Akarva, akaratlanul is megbánthatjuk 

egymást. De lehet bocsánatot kérni és 

megbocsátani. 
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Isten igéje így szól: „… a nap ne menjen le a ti 

haragotokkal.”Efézus 4, 26. 

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.”I. 

Kor. 16, 14. 

Az Isten és az egymás iránti szeretet átsegít a 

nehéz napokon is. 

Nagyon sok ember elrontja az életét, mert 

olyan kapcsolatba bonyolódik, melynek vége 

csalódás és bánat. Aki a pillanatoknak akar 

élni, elveszíti a maradandót. 

Az ember nem egy ruha, amit lecserélhetek. 

Nem egy árúcikk, amit már meguntam, és 

eldobhatok. De sok kapcsolatnak ez a vége. 

Isten nem ilyen sorsot szánt neked. Ő tudja, 

mire és kire van szükséged. Bízzál benne! Kérd 

az Ő segítségét. 

És ha mégsem találod meg a hozzád illő 

társat? Bizony, van ilyen. Nem könnyű komoly 

lányoknak és fiúknak egymásra találni. 

Olyanoknak, akik egy életre szóló társat 

keresnek. Ne gondold, hogy akkor a te életed 
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nem lehet teljes, egész. Mert Isten kárpótolja 

az űrt, ha úgy adódik, és elfogadod. 

Pál apostol is egyedül járta a számára kijelölt 

utat és élete sok próbája között is tudott 

örülni.  

Hány házasságban érzi magát egyedül a nő, 

vagy a férfi, mert valahol elrontották, vagy 

hiányzik az összekötő kapocs. 

Én negyvenkét éves koromig éltem egyedül, 

mégsem voltam megkeseredett, boldogtalan 

ember. Volt értelme, célja az életemnek. 

Azt hittem, soha se megyek férjhez. 

Elfogadtam. És ezt nem éltem át tragikusan. 

De Isten úgy döntött, ad egy életre szóló társat. 

Megajándékozott minket egymásnak. Egy volt 

az utunk, egy volt a célunk. Így lett az életem 

egyedül és a házasságban is az Ő ajándékával 

teljes. 

Kívánom neked is az ilyen boldog jövőt. 

 

Komló, 2007. 
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Szeretettel 

Kató néni 


