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Isten hozott!

Köszönöm, hogy letöltötted a Hogyan tovább? - A megbomlott keresztény családi egység
helyreállításához hozzásegítő útmutatót, amely reményseg szerint Téged is támogat majd
abban,  hogy Isten segítségével és bátoratásával elindulj a családi egyság újjáépítésének útján.

Örülök, hogy útjaink összeértek és ezen a ponton, még ha virtuálisan is, de találkozhatunk. 
Ha személyesen még nem ismerlek, azt mindenképpen tudom Rólad, hogy Isten csodálatos
alkotása vagy, egyedi, megismételhetetlen és nagyon értékes. 

Engedd meg, hogy röviden bemutatkozzak.

Váróczi Aranka vagyok, háromgyermekes családanya. 
Útítársa vagyok immár 21 éve férjemnek és hivatásomban, 
keresztény életvezetési coachként és tanácsadóként,
egyéni és családi életutakon vagyok támogató kísérő. 

Az a legfőbb küldetésem, hogy társad legyek azon az úton, 
amelyen Isten jár Veled és meglásd, megtapasztald, megéld 
az Ő életedre vonatkozó csodás tervét. 
Hitbeli, személyes és lelki fejlődésedet támogatom, és célom, 
Veled együtt vallani, hogy: Istennel minden lehetséges!

Megtiszteltetés és örömteli lenne számomra végigmenni 
Veled ezen az úton.

Nem tudom honnan érkezel és mi mindent hozol magaddal, de itt, most, életedutad ezen
szakaszán megállhatsz, leteheted a hátzsákodat, megpihenhetsz és visszatekinthetsz arra,
hogyan is jutottál el idáig. Nézz bele bátran a hátizsákodba és lásd meg mi mindent hozol
magaddal, ami felesleges és csak nehezíti a csodákkal teli kalandos utazásodat.

Ha keresztényként éled a mindennapokat akkor tudod, hogy nem igazán álom-utazáson veszel
részt. Sok belső küzdelem és még több külső körülmény vonhatja el a figyelmedet attól, hogy
igazán a Neked tervezett úton haladj, ráadásul úgy, hogy élvezed is azt.  Hiszem, hogy Isten
munkálja ezt Benned és most is azért vagy itt, mert szeretnéd megtalálni ennek a hogyanját. 

Induljunk hát el együtt, egy irányba azon az úton, amelynek célja a megbomlott keresztény
családi egység újjáépítése.
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„Jobban boldogul kettő, mint egy…” 
Prédikátor 4,9

Bár a házasság egy komoly és életre szóló esküvel kezdődik Isten színe előtt, idővel a keresztény
kapcsolatok, házasságok is megfáradhatnak, csalódást okozhatnak és válaszút elé kerülhetünk:
hogyan tovább? Ráadásul, amikor a bizalom is meginog, döntés elé kerülünk: tovább
szenvedünk egy rossz kapcsolatban, feladjuk és kilépünk vagy bele tesszük-e a kemény munkát
az újjáépítésébe?

Hívő keresztényként fontos tudnunk és szem előtt tartanunk, hogy útunk során nem vagyunk
egyedül. Isten velünk van, segít és támogat, legyen szó akár egyéni, személyes küzdelmeinkről
vagy házassági, családi, gyermeknevelési és tágabb társas kapcsolati nehézségeinkről. 

Útitársadként ezen az úton nem okos tanácsokkal és tuti tippekkel, instant, gyors
megoldásjavaslatokkal szeretnélek ellátni, hanem sokkal inkább a Biblia, az igéje alapján, Isten
vezetését és útmutatását tárom eléd, amely biztos iránytű a családi egység újjáépítésének útján. 
Indulás előtt általában felkészülünk, előkészülünk az útra. Az üres hátizsákba bepakoljuk az
utazáshoz szükséges dolgokat, hogy aztán azok felfrissítsenek, erőt adjanak, támogassank
minket az út során.

 
„...szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, 
 hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, 

 mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Róma 12, 1-2 
 

 Odaszánás
Életed és élethelyzeted teljes átadása Istennek. Egy egy tudatos döntés és önkéntes cselekvés.
Elköteleződés arra, hogy vállalást jelent a jövőbeli következmények elfogadását, még ha azok
nem is láthatóak előre.

 Istenhez igazodás
A Te identitásod és értékrended sokban különbözik attól amit a mai világ annak mond. Akkor
meg miért is igazodnál hozzá? Tekints arra, aki Téged megalkotott és megajándékozott
mindazzokkal a tálentumokkal, amelyek által képes vagy Isten útján járni és életedre vonatkozó
tervét megismerni és megélni.

 Megújulás
Az odaszánás és az Istenhez igazodás elvezet a gondolkodásmódod és látásmódod
megújulásához, hogy más jelemmel és hozzáállással tekinthess most már a jóvő felé és bátran
indulj el a jó úton, ami Istennek „tetsző és tökéletes”.

És most, ha már készen állsz az indulásra, akkor erősítsd meg elhatárotásodat egy ima-
fogadalommal. Legyen ez olyan bátorító és támogató útravaló, amely végigkísér utadon.
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IMA-FOGADALOM 
 
 
 
 
 
 
 

Én ........................................................................, 

odaszánom magam, élő, szent Istenem Neked tetsző áldozatul, 

hozzád igazodom Istenem és  megváltozom értelmem megújulásával, 

hogy megítélhessem mi a Te terved és akaratod az én életemmel

 és azt cselekedjem, ami jó, Neked tetsző és tökéletes.

 

 

Segíts ebben engem Uram, vezess Igéd és Szentlelked által!
 
 
 

                                                         
                                                                      ...........................................................

                                                                              Aláírás
 
 
 

                                Dátum:
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Szelídségre és szeretetre van szükség az aggodalomra okot adó kérdések megválaszolásához.
Alázatra, hogy kijelentsük, felelősek vagyunk a probléma miatt, és 
Türelemre van szükség ahhoz, hogy végig tudjunk menni a bizalom köveinek újra rakásához.

Az Ige útmutatás a családi egység helyreállításához
 
 

A megbomlott családi egység újjápítésének útján lépésről lépésre haladunk, először Isten
vezetése és az Ige útmutatása által. Tedd bele ezeket is a hátizsákodba!

 
 

1. Békesség 
„…Egymással egyetértésben legyetek, 

 ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. 
 Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. 

 Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. 
Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben…” 

Róma 12:16-18
 
 

Keresztényeként békére vagyunk hivatva.
Ugyan mások viselkedést nem tudjuk irányítani, azt mi döntjük el, hogyan viseltetünk mások
iránt, hogy a békesség, az egyetértés az egység irányába haladjunk..

2. Bátorság
 
 

„Éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, 
 teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; 

 viseljétek el egymást szeretettel, 
 igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.”

 Ef. 4, 1-3
 
 

Ezek az igeversek az egység felé irányuló munkához szükséges alapvető tulajdonságokról
beszélnek. 

 
Ez nem a gyávák útja: bátorság kell ahhoz, hogy szeretetben elviseljük egymást és
végigmenjünk az egység újjáépítésének útján.
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A TE lépéseid a családi egység helyreállításához 
 
 

Az Ige útmutatásának fényében most nézzük meg azt, hogy Te magad mit és hogyan tudsz tenni
a megbomlott családi egység helyreállítása érdekében. Ez ijesztő lehet, hiszen felelősséget és
kemény munkát, időt és energiabefektetést igényel. Ezt nem spórolhatod meg.

DE!
 Nézz csak bele a hátizsákodba!

Ott van az Ima-fogadalmad. Olvasd el most még egyszer.
 Nézd meg, hogy Isten hogyan vezet, bíztat és bátorít az Ige szavain keresztül. 

Ugye látod már, hogy nem vagy egyedül?
Induljunk hát! 

1. Kerüld a könnyű utat
Sokszor könnyebb távolságtartással haladni egy kapcsolatban, mint szembenézni másokkal és
önmagaddal, beismerni a sértéseket vagy az irreális elvárásainkat. Lehet, hogy az eltávolodás
könnyebb, de Isten soha nem kért minket arra, hogy a könnyű utat kövessük. 

2. Ismerd fel, ha baj van
Ha a problémák szőnyeg alá söprésével akarja valaki fenntartani az egységet egy házasságban, a
családban, akkor az felületessé válik. A probléma tagadása csak fokozza a helyzettel kapcsolatos
szorongásainkat. Sok helyzet megoldható, ha kockáztatva is, de elmondjuk a másikkal szembeni
csalódottságunkat vagy fájdalmunkat. Mivel azonban a legtöbben kerülik a konfliktusokat,
hajlamosak inkább tagadásban élni. De csak akkor lehet gyökerestől kiűzni a problémákat, ha
szembe tudunk velük nézni.

3. Vállald a felelősséget
Az éremnek mindig két oldala van. Ahhoz, hogy megoldjunk egy házasságon, családon belüli
problémát, fel kell ismerni azt is, hogy mivel járultunk mi a kialakulásához. Teljesen természetes,
hogy mindenkinek vannak vágyai és elvárásai. Fontos, hogy tisztában legyünk a
szükségleteinkkel, hogy igazságosan ítélkezzünk a problémás dolgokban. Ahhoz, hogy be tudjuk
ismerni, hogy mi is hibáztunk, és bocsánatot tudjunk kérni, alázatra van szükség.

4. Gyakorolj türelmet
Az egység megtörik, ha a bizalom sérül vagy megszűnik egy kapcsolatban.
Ha a viselkedés idővel kimutathatóan javul, akkor a bizalom elkezd újraélpülni. Ez azonban nem egy
nap alatt történik, türelemre van szükség és azokra a tulajdonságokra, amelyek az egység felé
irányuló munkához nélkülözhetetlenek. Emlékszel ugye? Alázatosság, szelídség, türelem,
békesség, szeretet. A hátizsákodban ott vannak, használd őket bátran. 
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5. Állíts fel korlátokat
Az egység fontos cél, de nem bármi áron. Isten képmásának hordozóiként rossz szolgálatot
teszünk, ha hagyjuk, ha a sértő magatartást kontroll nélkül hagyjuk. Ha korlátokat állítasz fel,
azzal valójában azt mondod, hogy a rossz viselkedés NEM elfogadható.

A legszeretetteljesebb cselekedet, amit tehetünk, az, hogy nem hagyjuk figyelmen kívül a rossz
viselkedést, hanem felhívjuk rá a figyelmet és beszélünk róla. Nem vádolva, nem bántva és
támadva a másikat, hanem szeretettel elmondva azokat az érzéseket, amelyek bennünk vannak.
Együtt nézünk szembe a nehézséggel. Ez nem könnyű, de a változás akkor következik be, amikor a
komfortzónánkon kívülre kerülünk.

Ha őszintén és szeretettel tudjuk felszínre hozni a nehézségeket, növeli a megbízhatóságot, ami
egy rossz időszakot követően a kapcsolat megújításának az új alapköve. Vannak esetek, amikor
a megbocsátás mellett határokat kell szabni, hogy a rossz viselkedés ne térjen vissza. Ha ezeket
a határvonalakat magatok nehezen tudjátok felállítani, érdemes támogató segítségek kérni egy
megbízható segítő szakembertől.

+1 Imádkozz! 
Bízd a helyzetet Istenre, és engedd meg neki, hogy elvégezze az átalakulás kihívást jelentő
munkáját. Tedd le a terheidet Isten lábai elé, és biztos lehetsz benne, hogy befejezi a munkáját.
Ami számunkra lehetetlennek tűnik, az Istennek lehetséges.  

Kívánom, hogy ezek a lépések Neked is segítségedre legyenek a megbomlott családi egység
helyreállításában. Ha úgy érzed egyedül nehéz az indulás és segítene egy útitárs, aki végig veled megy,
kísér és támogat akkor keress meg bátran és átbeszéljük, hogyan lehetek a segítségedre.

Szeretettel várlak a Keresztény családműhely zárt csoportomban, ahol a keresztény élet
nehézségeire, küzdelmeire és kihívásaira Isten igéjén keresztül keressük az útmutatást és a
megoldásokat. Mert Istennel minden lehetséges!

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.
Róm 8,28. 

Áldott napokat kivánok!

Szeretettel,
Váróczi Aranka
keresztény életvezetési coach 

https://varocziaranka.hu/
https://www.facebook.com/arankavaroczikeresztenycoach
https://www.instagram.com/arankavaroczi_coach/
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https://www.facebook.com/groups/keresztenycsaladmuhely
https://varocziaranka.hu/
https://www.facebook.com/arankavaroczikeresztenycoach
https://www.instagram.com/arankavaroczi_coach/


Az alábbiakban összegyűjtöttem Neked iránytűként a fentiekben leírt bibliai igéket és a főbb
lépéseket a Te utadon, amelyeket magaddal vihetsz -nem csak virtuális- hátizsákodban a családi
egység újjáépítésének útján. 

IRÁNYTŰ
Igei útmutatás a családi egység helyreállításához

 
 
 

„Jobban boldogul kettő, mint egy…” 
Prédikátor 4, 9

 
 
 

„...szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, 
 és ne igazodjatok e világhoz, 

 hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 
 hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, 
 mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” 

Róma 12, 1-2 
 
 
 

„… Egymással egyetértésben legyetek, 
 ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. 

 Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. 
 Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. 

Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben…” 
Róma 12, 16-18

 
 
 

„Éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, 
 teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; 

viseljétek el egymást szeretettel, 
 igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.”

Ef. 4, 1-3
 
 
 

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.
Róm 8,28 
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