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                       A petesejt és a hímivarsejt egyesülése után a meg-

termékenyült petesejt osztódni kezd és megkezdi utazását 

a méh ürege felé. A beágyazódásig eltelt időszakban  

– 7-10 nap is eltelhet – a kiszabadult petesejt helyén  

kialakul a sárgatest, ennek az időszakos hormontermelő szervnek  

a működése nagyon fontos a méhnyálkahártya felépítésében, terhességre való 

felkészítésében. A beágyazódás után már a méhnyálkahártya vérerei látják el  

tápanyagokkal, létrejön a kapcsolat anyai keringés és a fejlődő baba között.  

A fejlődése meglehetősen gyorsan zajlik, a megtermékenyülés utáni  

22. napon már dobogni kezd a szív.  

A kismama szervezete 
Az érzékeny terhességi tesztek esetleg már a soron következő vérzés esedékességének 

első napján kimutathatják a terhességet. Ebben az időszakban a klasszikus terhességi 

tünetek többnyire még nem jelentkeznek, de előfordulhat a mellek fájdalmassága  

és a fáradékonyság is. A korai terhesség tünete lehet még a gyakori vizelési inger.

A magzat fejlődése
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„Sok van,  mi csodálatos, de az emberi testnél nincs semmi csodálatosabb.” 

(Szophoklész)

Kissé elfogultan állíthatjuk, hogy ennek az ámulatba ejtő alkotásnak – az emberi 

testnek – egyik legtitokzatosabb „műhelye”, az élet bölcsője, a női testben rejtőző 

anyaméh. A férfi hímivarsejtjeinek közreműködésével itt fogan meg és talál 

otthonra a megtermékenyített petesejt, itt kezd osztódni, fejlődni, növekedni, míg 

el nem érkezik a születés pillanata, amikor önálló életre kel, önálló útjára indul 

egy új élet, egy gyermeki sors.

Ebben a kiadványunkban szeretnénk segítséget nyújtani azoknak – nőknek 

és férfiaknak egyaránt –, akik a felelősségteljes családtervezést választják. 

Bemutatjuk a női test működését, a megtermékenyítés mechanizmusát 

és áttekintést adunk a különféle fogamzásgátlási módszerekről, mert úgy 

gondoljuk, hogy ezek az ismeretek szükségesek ahhoz, hogy felkészültebben és 

tudatosabban vállaljunk gyermeket, gyermekeket.

A fogamzásgátló módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban azonban fontos, 

hogy tudjunk két alapvető tényt. Az egyik az az, hogy egyetlen fogamzásgátló 

sem ad 100%-os biztonságot a teherbeesés elkerülésére. Vannak, amelyek mellett 

nagyobb eséllyel következhet be terhesség, vannak amelyek mellett kevesebb 

eséllyel. De bármelyikkel bekövetkezhet! Egyedül az önmegtartóztatás nyújt 

100%-os védelmet!

A másik tényről már kevesebben tudnak! Ez pedig az, hogy a fogamzásgátló 

eszközök egy része a megtermékenyítést, a fogantatást akadályozza meg, más 

részük azonban a már megtermékenyített petesejt beágyazódását, megtapadását 

gátolja, a már megfogant, így életképes embrió hajléktalanná válik és elpusztul. 

Próbáljuk érzékeltetni, hogy ez utóbbi választás vét az emberi élet szentsége és 

tisztelete ellen, súlyos etikai kérdéseket vet fel, lelkiismereti problémát okoz sok 

nemcsak nő, de férfi életében is. Ezért szükséges ismerni, ismereteket szerezni 

a témában, ezért szeretnénk mi is segítséget nyújtani ebben. Természetesen a 

döntés az olvasóé, így annak következményeit is neki kell viselnie! De hiszünk 

abban, hogy ezzel a gondolatébresztéssel, ismeretátadással segíthetjük a 

csalódások, rossz tapasztalatok elkerülését és elősegíthetjük az örömteli 

várandósság bekövetkeztét.

Kedves Olvasó!



A női szervezet a serdülőkortól 

(átlagosan 12 éves kor) kezd-

ve körülbelül 50 éves kor be-

köszöntéig állandó készültségben áll egy 

esetlegesen megfogant élet befogadására, 

kihordására, világrahozatalára és azt kö-

vetően a táplálására. Érzékenyen és hor-

monok által precízen irányított körfor-

gás révén újul meg a méhnyálkahártya, lö-

kődnek ki a megtermékenyítésre váró pe-

tesejtek a petefészekből, s változik a mell, 

a méhnyak, a hüvely és a lelki állapot. Is-

merjük meg jobban testünk működését!

Egy kis anatómia...
A női szaporító szervek közé soroljuk a 

külső nemi szervekhez tartozó szemérem-

dombot, szeméremtestet és az emlőt; va-

lamint a belső nemi szerveket, melyek 

nélkülözhetetlenek a természetes utód-

nemzésben. A hüvely (vagina) rugalmas 

falú csőként létesít kapcsolatot a külvilág 

és a kismedencében elhelyezkedő körte 

alakú méh között, lehetőséget adva a hím-

ivarsejtek női szervezetbe való bejuttatá-

sára. A méh alsó, nyaki része a méhnyak 

(cervix), ami mintegy 3 cm-re benyúlik a 

hüvelybe.  Felső nyílása a belső méhszáj, 

míg a hüvely felé eső nyílást külső méh-

szájnak nevezzük. A méhnyakban terme-

lődő nyák vizsgálata tájékoztat a ciklus 

aktuális szakaszáról, hiszen a ciklust irá-

nyító hormonhatások különböző módon 

hatnak a mirigyekre. A méhbe két pon-

ton nyílik a két oldali méhkürt/peteveze-

ték, melyeken áthaladva jut a petefészek-

ből kilökődött petesejt a méhbe.

Mi is történik valójában?
Valójában párhuzamosan két ciklus is-

métli önmagát átlagosan 28 naponként 

(21-38) kéz a kézben. Az ovarialis cik-

lus színhelye a petefészekben van. En-

nek a ciklusnak két funkciója van: a pete-

fészekben megérett petesejt kilökődésé-

vel (ovulatio) lehetőséget biztosít a meg-

termékenyítésre; a másik a méh nyálka-

A női nemi 
MŰKÖDÉS
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hártya (endometrium) felkészítése a 

megtermékenyített petesejtből kifejlő-

dő embrió beágyazódására. Hormoná-

lis irányítás alatt állnak az egyes esemé-

nyek. Megegyezés szerint a napok szá-

mozása a menstruációs ciklus legfel-

tűnőbb eseményével, a menstruáció 

első napjával indul. Az endometrialis 

ciklus funkciója a méh nyálkahártya 

(endometrium) ismétlődő felépülése és 

lebomlása. 

A menstruációs ciklus bizonyos 
időszakaiban mi történik  
a testünkben?
A menstruáció 1. napjával indul a cik-

lus. A megtermékenyülés elmaradásával 

kezdetét veszi a follicularis fázis, amikor 

a petefészekben levő sárgatest elsorvad, 

így progeszteron hiányában megindul a 

méhnyálkahártya (endometrium) funkci-

onális rétegének lelökődése és a vérzés. Ez 

a legtöbb nő esetében 4-6 napig tart. Ek-

kor belépünk az 1-2 napos ovulatiós fá-

zisba.  Az ovarialis ciklus központi esemé-

nye az ovulatio, azaz az érett petesejt ki-

szabadulása a Graaf-tüszőből. Ez általá-

ban a két menstruáció között félidőben 

(14. napon) történik meg. A petesejt a has-

üregbe, a méhkürt nyílásához kerül. A tü-

szőből kiszabadult petesejt már alkalmas 

a spermiummal való egyesülésre és az 

utód létrehozására. A spermiumok termé-

kenyítőképessége 48-72 óráig tart, a pe-

tesejt azonban csak 24 órán belül termé-

kenyíthető meg. Nyilvánvaló, hogy általá-

ban az ovulatio előtti két napon belül és 

az azt követő 24 órán belül történt szexu-

ális együttlét eredményezhet várandóssá-

got. (Ovulatio a ciklus során bármikor lét-

rejöhet, a nem a ciklus közepén jelentke-

ző ovulatiót extraovulatiónak nevezzük.) 

A ciklus befejező szakasza a lutealis fá-

zis, amelyben a petefészekben maradt 

megrepedt tüsző bevérzik, majd kialakul 

belőle a sárgatest. A sárgatest egyik hor-

monja, a progeszteron előkészíti a méh-

nyálkahártyát a megtermékenyített pe-

téből fejlődött embrió beágyazódására. 

Ha a petesejt nem termékenyült meg, az 

ovulatiót követően 9-11 nappal a sárga-

test hormon (progeszteron, ösztrogén) el-

választása csökken, a sárgatest elsorvad. 

Ekkor a menstruációval kezdődően meg-

ismétlődnek a fent leírt események.

Sikeres megtermékenyülést követően, 

a megtartott sárgatest hatására a méh-

nyálkahártya nem válik le, a szülésig vala-

mennyi menstruáció elmarad, sőt a szop-

tatás időszakának legnagyobb részében 

sincs menstruáció.

É L E T Ú T     5
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A módszer maga valamilyen ru-

galmas anyagból készült hár-

tya használata, melyet vagy a 

hímvesszõre húznak (kondom, gumi-

óvszer), vagy a méhszájra helyeznek fel 

(pesszárium, méhsapka). Használatukat 

tekintve lehetnek egyszerûen kezelhetõk, 

vagy orvos által felhelyezhetõk (pl. egyes 

pesszáriumok).

A pesszáriumot a hüvelybe kell elhe-

lyezni, hogy azt a méhszáj elõtt teljesen 

lezárja. Méretét orvosi vizsgálattal kell 

megállapítani, és az orvos tanítja meg a 

használatát is. A szexuális kapcsolat elõtt 

kell felhelyezni, és legkorábban 6 órával 

utána távolítható el. 16 óránál tovább a 

fertõzésveszély miatt nem maradhat a 

hüvelyben.

A méhsapka gyûszûhöz hasonlatos 

eszköz, melyet közvetlenül a méhszáj-

ra helyeznek fel. Mérete miatt kevés nõ 

tudja megfelelõen felrakni. Nemritkán 

a szexuális kapcsolat során elmozdul a 

helyérõl. Mindezek miatt nem örvend 

nagy népszerûségnek. 

Egészségügyi szempontból ezek a me-

chanikus módszerek nem jelentenek ve-

szélyt sem a férfira, sem a nõre, sem a 

késõbb születendõ gyermekre. Sokan 

azonban azért nem használják, mert za-

varja õket egy idegen anyag jelenléte.

Mechanikus 
módszerek
A módszernek az a lényege, hogy megakadályozza  
a hímivarsejtek eljutását a petesejthez. 
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A spermicidek használhatóak ön-

magukban, ám legtöbbször más 

fogamzásgátló módszerekkel 

együtt alkalmazzák, mivel egyébként nem 

elég biztonságosak. Különböző gyógy-

szerformában (kúp, krém, tabletta, kap-

szula), recept nélkül kapható, könnyen és 

biztonsággal alkalmazható készítmények. 

Ezek mind hormonmentesek, és a közö-

sülést megelőzően kell őket használni.

A hüvelykúp
A hüvelykúpot a hüvelybe kell felhelyez-

ni, méghozzá a nemi érintkezés előtt leg-

alább tíz perccel, ujjnyi mélyre. Ez az a mi-

nimális idő, amely alatt a fogamzásgátló 

hatóanyag a hüvelyben eloszlik, és megfe-

lelő védelmet nyújt.

Bár a készítmény hatása általában két-

három óráig megmarad, ha a behelyezéstől 

számított 1 órán belül nem történik mag-

ömlés, javasolt egy új hüvelykúp behelye-

zése. Az aktus megismétlése előtt – az eltelt 

időtől függetlenül – mindig egy új kúpot kell 

behelyezni, majd újra 10 percet kell várni.

A hüvelykúp előnye, hogy igen egyszerű 

használni, éppen ezért szinte senki nem 

tudja elrontani.  

A spermicid
A spermicidek vagy spermaölők a hímivarsejtet elpusztító 
kémiai anyagok - így alkalmasak a helyi fogamzásgátlásra.
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A hüvelykrém
A hüvelykrémet szintén a közösülést meg-

előzően kell alkalmazni. A tubus védőku-

pakjának eltávolítása után a csöves részét 

mélyen a hüvelybe kell vezetni, majd nyo-

mást gyakorolva rá a tartalmát kiüríteni. A 

védelem azonnali és 10 órán át tart, azon-

ban minden együttlét előtt újra el kell vé-

gezni a „műveletet”. A használat előtt és 

után nem szabad szappannal mosakodni, 

mert ez gyengítheti a védelmet.

A hüvelykrém előnye a hosszan tartó, és 

azonnal kialakuló hatás. Hátránya, hogy 

minden közösülés előtt újra alkalmazni 

kell, hiába tart a hatása tíz órán át. Előfor-

dulhat helyi irritáció, égő érzés, amelynek 

jelentkezése során azonnal fel kell keresni 

a kezelőorvost. 

A hüvelytabletta
Alkalmazás előtt a tablettát meg kell ned-

vesíteni, ezután mélyen a hüvelybe he-

lyezni. Ez kb. 8-10 perc alatt elolvad, ezért 

legalább 10 perccel a közösülés előtt java-

solt a használata. Az elolvadt tabletta kb. 

3 órán át hatásos, de minden együttlétet 

megelőzően alkalmazni kell. A védelem 

biztosítása érdekében a menstruációs cik-

lustól függetlenül minden alkalommal ér-

demes használni a készítményt.

A tabletta előnye az egyszerű haszná-

lata. Továbbá igen alacsony az ára, és 

egy dobozban tizenkettő található – így 

12 alkalomra elegendő. A tabletta hátrá-

nya, hogy egyéb módszerekhez képest 

kevésbé biztonságos, ezért javasolt más-

sal együtt használni. Előfordulhat, hogy 

a felhelyezést követően az oldódás során 

kifolyik, illetve kellemetlen íze van. Ese-

tenként kialakulhat helyi irritáció, égő 

érzés, amely esetében fel kell keresni a 

kezelőorvost.

A hüvelykapszula
A kapszulát legalább nyolc perccel a kö-

zösülés előtt kell felhelyezni a hüvelybe, 

újabb együttlét előtt további készítményt 

kell alkalmazni. A hatása alapvetően négy 

órán át tart. Hátránya azonban, hogy 

gyakran előfordulhat helyi irritáció, kelle-

metlen vagy égő érzés. A kapszula megbíz-

hatósága sem teljes, más spermicidekhez 

hasonlóan ajánlatos egyéb módszerekkel 

együtt használni.



Orvosi szempontból ennek a mód-

szernek vannak mellékhatásai. A 

hormontartalmú tabletták felbo-

ríthatják a szervezet hormonháztartását. 

Vese és májkárosító hatásuk miatt szük-

séges bizonyos laboratóriumi vizsgála-

tok rendszeres elvégzése. Fokozzák a vér 

alvadékonyságát, ezáltal elõsegítik a trom-

bózis kialakulását (vérrögösödés az ereken 

belül). Kóros elhízást is okozhatnak. 

Természetesen a gyógyszerkutatók igye-

keznek mindezek miatt a tabletta hor-

montartalmát csökkenteni. Vannak már  

úgynevezett alacsony hormontartalmú, 

kétfázisos, háromfázisos fogamzásgátlók 

is. Ezek mellékhatásai természetesen eny-

hébbek, de minden szervezet egyénien vá-

laszol rájuk. 

A fogamzásgátló tabletták hatása három 

ponton érvényesülhet: agyalapi mirigy, 

petefészek, beágyazódás (a megterméke-

nyített petesejt beágyazódását akadályoz-

za meg, tehát abortuszt okozó hatás!)

Forgalomba hoztak már olyan készítmé-

nyeket, melyeket a bõr alá kell ültetni, 

hatóanyaguk hetek, hónapok alatt szívó-

dik fel. Hatásuk a tablettával megegyezõ, 

csupán nem kell naponta bevenni. A na-

gyobb hormonmennyiség miatt azon-

ban súlyosabb mellékhatásokkal is szá-

molni kell.

A férfiak által használható tablettát rég-

óta kísérletezik. Súlyos probléma, hogy a 

hímivarsejt-termelést akadályozó vegyü-

letek csökkentik az örömérzést, a mereve-

dési képességet és egyidejûleg gyomorpa-

naszokat, rosszullétet, magasvérnyomás 

betegséget okoznak.

Erkölcsi szempontból az elõbb leírtak 

miatt is meggondolandó a hormonhatá-

sú szerek használata. Hatásuk, mellékha-

tásaik, szövõdményeik miatt alkalmazá-

suk alapos mérlegelést igényel. Egészsé-

günkért, testi épségünkért felelõsséggel 

tartozunk. 

Hormonok
A hormonális fogamzásgátlók a nõi szervezet mûködését 
zavarják meg. Olyan hormon tartalmú készítmények, melyek 
megakadályozzák a peteérést. Amennyiben pedig nincs 
peteérés, nincsen ami megtermékenyüljön.

É L E T Ú T     9



Természetesen!
Az elmúlt évek kutatási eredményei azt bizonyítják,  
hogy a természetes fogamzásgátlás nagyon biztonságos lehet, 
ezenkívül megadja annak lehetőségét, hogy a nő a saját testével 
összhangban védekezhessen. 

A természetes fogamzásgátlás ese-

tén arról van szó, hogy a női ter-

mékenység jeleinek megfigyelé-

se és értelmezése alapján megbízható mó-

don meghatározzuk azokat a napokat, ami-

kor a nő teherbe eshet, és ennek megfelelő-

en ebben az időszakban más fogamzásgát-

ló módszert is igénybe kell vennie, vagy az 

önmegtartóztatást választja, amennyiben el 

szeretné kerülni a terhességet. A nemi hor-

monok irányítják a női termékenységet és 

gondoskodnak a ciklus alatti termékenysé-

gi jelek változásáról. A ciklus alatt az alábbi 

termékenységi jelek változnak: a testhőmér-

séklet változása, a hormonszint változása, a 

méhnyak nyálkahártyájának változása és a 

méhszáj állapotának változása.

A termékenységi jelek párhuzamos 

megfigyelése alapján következtetéseket 

vonhatunk le a termékeny, illetve termé-

ketlen napokról. Tudniillik a nő a ciklus 

legtöbb napján terméketlen, így a terhes-

ség kialakulása lehetetlen. Ciklusonként 

csupán 6 napon át eshet teherbe a nő. 

Aki el szeretné kerülni a terhességet, an-

nak ezeken a napokon más fogamzásgát-

ló módszert is használnia kell, vagy az ön-

megtartóztatást választja – az összes többi 

napon viszont védekezés nélkül engedhet 

szexuális vágyának.

Ébredési hőmérséklet mérése
Az egyik legismertebb módszer a hőmérő-

zés, amelynek lényege, hogy a ciklus máso-

dik felében az alaphőmérséklet néhány ti-

zed fokkal megemelkedik és ez az emelke-

dés egészen a menstruációig (vagy az előtte  

lévő 1-2 napig) fennáll.

A hőmérőzést a ciklus első napján 

vagy a menstruáció utáni első napon

kezdjük. Az alaphőmérsékletet 

mindig közvetlenül ébredés után 

mérjük (minimum 5 óra alvás 

után), még mielőtt az ágyból kikelnénk, 

lehetőleg minden nap azonos időben. Ki-

zárólag testüregben (szájban nyelv alatt, 

hüvelyben, végbélben) mért hőmérséklet 

értékelhető. Minden esetben ügyeljünk a 

hőmérő gondos fertőtlenítésére, nehogy 

pont attól kapjunk el valami fertőzést.

A hőmérsékleti adatokat soha ne önma-

gukban, hanem grafikonon vezetve érté-

keljük. Minimum két hónapon át vezetett 

görbe értékelése után lehet következtet-

10    É L E T Ú T
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ni a peteérés meglétére, valamint az ovu-

láció idejére.

A szabályos görbén a ciklus első felében 

a hőmérséklet alacsonyabb, majd közvetle-

nül az ovuláció előtt hirtelen leesik (figye-

lem: ez nem mindenkinél történik meg). 

Az ovuláció után 24-48 órával a hőmérsék-

let hirtelen vagy fokozatosan megemelke-

dik és a ciklus második felében a hő pár ti-

zed fokkal magasabb a ciklus első felében 

mért eredményhez képest. (Nem baj, ha a 

hőmérséklet nem megy 37 fok fölé, mert ez 

egyénenként változhat, mindig a ciklus első 

felében mért hőmérséklethez viszonyít-

suk.) Ha nem következik be a teherbeesés, 

akkor a menstruáció előtt egy-két nappal, 

vagy akár a menstruáció 

napján a hőmérséklet hir-

telen leesik. Amennyiben 

a hőmérséklet fent marad, 

akkor jó esély van a terhes-

ségre. 

A hőmérőzés hátránya, 

hogy a legkisebb betegség, 

gyógyszerszedés, kialvat-

lanság is befolyásolhatja.

Méhszáj vizsgálata
A méhszáj vizsgálatából is vonhatunk le 

következtetéseket, ugyanis a tüszőrepe-

dés idején a hüvelybe felnyúlva azt ta-

pasztalhatjuk, hogy a méhszáj puhább 

és nehezebben elérhető, mint máskor, 

enyhén kinyílik. Ez a módszer rendkívül 

szubjektív, és nagy gyakorlat szükséges az 

elsajátításához.

Törpemikroszkóp
Meg kell említeni a patikákban kapha-

tó törpemikroszkópot, amelynek lényege, 

hogy a hüvelyváladékot vagy a nyálat vizs-

gálva az ovuláció idején páfrányos mintát 

mutat. 

Peteérésjelző tesztek
A peteérés időpontjának meghatározásá-

ra a jelenleg rendelkezésre álló legmegbíz-

hatóbb módszer a peteérésjelző tesztcsík 

vagy tesztkazetta. A peteérés során az LH-

hormon mennyisége fokozatosan emelke-

dik, majd a tüszőrepedés előtt 24-36 órá-

val eléri a csúcsát. Az ovulációs teszt képes 

a vizeletből kimutatni ezt az emelkedést.

Méhnyak-nyák vizsgálat
Ez egy viszonylag egyszerű módszer az 

ovuláció idejének meghatározására. 

Nyákot nyerhetünk belső vizsgálattal a 

hüvelybe mélyen, a méhszájig felnyúl-

va (tiszta kézzel!), vagy (ha ettől a mód-

szertől idegenkedünk), akkor vizeletürí-

tés előtt papír zsebkendővel vagy vécé-

papírral a hüvely bemenetét megtöröl-

ve. Erről bővebben a „Billings módszer” 

című cikkben olvashatsz.



Billings módszer
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A módszer alapja az önmegfi-

gyelés. Mindössze a méhnyak-

ban termelődő nyák változásai-

nak figyelemmel kísérésére és ennek az is-

meretnek az alkalmazására van szükség. 

Megtanulása egyszerű, képzett oktató se-

gítségével könnyen elsajátítható.

A módszer használható családterve-

zésre: a fogamzás elérésére vagy elke-

rülésére, álmeddő panaszok esetén, a 

menstruációs ciklus követésére és a  női 

egészség nyomon követésére. Billings 

úttörőként használta a nyákot az ovulá-

ció meghatározására és családtervezés-

re. Arra tanítják a nőket, hogy megfigyel-

jék nyákérzetüket a hüvelynyílásnál, és 

Egy ausztrál házaspár - Evelyn és John Billings -  
által kidolgozott természetes módszer, a XX. századi 
orvostudomány egyik legnagyobb felfedezése. 

A nyák nemcsak jelzi az ovuláció közeledtét, 

hanem rendkívül fontos szerepe van abban, 

hogy a hímivarsejtek életképesek maradjanak 

a női szervezetben. Ehhez a nyák különleges 

tulajdonságaira van szükség: síkosság, nyúlósság, 

nyers tojásfehérjéhez hasonló megjelenés.

Sz
öv

eg
: b

ill
in

gs
.h

u,
 a

 B
OM

 m
ag

ya
ro

rs
zá

gi
 h

iv
at

al
os

 h
on

la
pj

a



É L E T Ú T     13

elsősorban a nedvesség, síkosság érze-

tére hagyatkozzanak. Ezt ki lehet egészí-

teni a nyák vizuális vizsgálatával (szín, 

nyúlékonyság), de mindig az érzet a leg-

fontosabb jel!

Mivel természetes módszerről van szó, 

minden vallás és kultúra részéről elfogad-

ható. Nagy előnye továbbá, hogy ingye-

nes és egyszerűen alkalmazható, nem kell 

hozzá semmilyen eszköz.

A Billings módszer nagy előnye, hogy 

a nő termékeny életszakaszának bármely 

fázisában alkalmazható, függetlenül attól, 

hogy menstruációs ciklusai szabályosak 

vagy szabálytalanok. Egyaránt használha-

tó serdülőkorban, szoptatás alatt, tabletta 

abbahagyása után, a változás kora felé ha-

ladva. A ciklus szabálytalanságainak nem 

kell többé rejtélynek lenniük!

A Billings módszer alapja az a tudomá-

nyosan igazolt felfedezés, hogy a méhnyak-

ban termelődő nyák a fogamzóképesség 

legmegbízhatóbb jele.

A tüszőérés megkezdődését a nyák ter-

melődése jelzi – a nyák síkossága, csú-

szóssága, nyújthatósága mutatja a nőnek, 

hogy amit érez, az nem hüvelyváladék.

A tüsző megrepedését a nyák síkos-

ságának megszűnése jelzi: ennek az az 

oka, hogy az ovuláció után termelődő 

sárgatesthormon megváltoztatja a nyák 

biofizikai jellemzőit.

A menstruációs ciklus folyamán a nő 

egyszer szárazság-, máskor nedvesség-

érzést tapasztal a hüvelybemenetnél. Ez 

alapján ismeri fel a fogamzóképességet 

vagy a fogamzás-képtelenséget.

A módszer alkalmazása során a feljegy-

zések készítésével egyértelmű kép nyerhe-

tő a ciklus alatti nyáktermelődés változá-

sairól.

Ciklusképek:

Nem fogamzóképes cikluskép (NFK)

Általában a nő a menstruációs vérzés után 

szárazságot érez. Nyák nem látható és 

nem érezhető. Ezt nevezzük a szárazság 

alapvetően nem fogamzóképes cikluské-

pének. Előfordulhat, hogy nincsenek szá-

raz napok a menstruáció után. Kis meny-

nyiségű, sűrű váladék látható, ami raga-

dós vagy száraz jellegű érzetet kelt. Ezt a 

napról-napra változatlan nyákot szintén  

nem fogamzóképes ciklusképként tartjuk 

számon.

Fogamzóképes cikluskép (FK)

Az ovulációhoz vezető változás első jele 

a termékeny típusú nyák megjelenése. A 

termékeny szakasz tehát a NFK megválto-

zásával kezdődik, átlagosan hat nappal az 

ovuláció előtt.

A nő a száraz napok után ragadós, 

nyúlós nyákot tapasztal, vagy a raga-

dós érzéssel járó napok után nedvessé-

get. Ahogy telnek a napok, a nyák észre-

vehetően hígabbá, tisztábbá, nyúlósabbá 

és bőségesebbé válik. Mivel napokig je-

len van, idejében figyelmeztet az ovulá-

ció közeledtére.
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A fogamzóképesség csúcspontja

Az utolsó nap, amikor a nyák a síkosság ér-

zetét kelti, a ciklus legtermékenyebb nap-

ja. Hogy melyik ez a bizonyos utolsó nap, 

az csak visszatekintve állapítható meg! Ezt 

a napot a fogamzóképesség csúcspont-

jának (csúcsnapjának) nevezzük, mert 

a közösülés ezen a napon vezet a legna-

gyobb valószínűséggel várandós állapot-

hoz. Fontos tudni, hogy ez nem szükség-

képpen a legtöbb nyákot mutató nap! Ez 

gyakran tévedés forrása. A síkosság érze-

te egy-két nappal tovább tarthat, mint a 

nyúlós nyák láthatósága, s ez még nagy-

fokú termékenységet jelez. Az érzet a leg-

fontosabb jel. A „csúcsnap” lényege tehát, 

hogy ez az utolsó nap, amikor a nyák a hü-

velynyílásnál síkos érzetet kelt.

Tüszőrepedés utáni szakasz

A csúcsnapi nyákjelet követő három na-

pon át gondosan kell figyelni a nyák jel-

lemzőit.

Ha egy bizonytalan csúcspont utáni há-

rom napon belül a fogamzóképes típusú 

nyák újra megjelenik, akkor az ovuláció 

feltehetőleg késett.

Ha az ovuláció megtörtént, akkor a 

nyák a ciklus hátralevő részében ragadós-

sá, majd szárazzá válik, akár teljesen meg-

szűnik.

A nyák észlelésének módja nagyon egy-

szerű. Miután a nyák mindig lejut a hü-

velynyílásba, nem szükséges sem a hüve-

lyen belüli, sem a méhnyak vizsgálata, sőt 

káros, mert a méhnyak érintése megvál-

toztatja a nyáktermelést, és megzavarja a 

szeméremtestnél végzett megfigyeléseket.

A Billings módszer alapja tehát: önmeg-

figyelés. E módszer egyik legnagyobb eré-

nye éppen „eszköztelenségében” rejlik, s 

talán ez az oka annak, hogy sokan – be-

leértve szakembereket is – nem hisznek 

benne.

Hogyan figyeljük meg a nyákot?

A normális napi tevékenység során a nő 

felfigyelhet a nedvesség, ragadósság érze-

tére vagy ennek hiányára (szárazság).



É L E T Ú T     15

Érzet:

A nyák sajátos érzetet kelt a hüvelyen kí-

vüli bőrön. Ez a legfontosabb megfigyelés. 

Már nagyon kevés, nem látható mennyi-

ségű nyák is meg tudja változtatni az ér-

zetet. Az érzet a legfontosabb jel! Vannak 

nők, akik ez alapján határozzák meg ter-

mékeny napjaikat, a nyák megfigyelése 

nélkül is.

Megjelenés:

Vannak nők, akik fontosnak tartják, hogy 

megfigyeljék a nyák látható tulajdonsága-

it is.

Mivel a vizeletürítés mindenkinél élet-

tani folyamat, így a legegyszerűbb a 

vulvánál (szeméremtestnél) történő meg-

figyelés, amely nem igényel külön időt. Vi-

zeletürítés előtt papírzsebkendővel vagy 

toalettpapírral kell a hüvelynyílást meg-

törölni. Akkor érezhető, hogy van-e síkos-

ság, csúszósság, van-e valamilyen váladék 

a papíron. Ha van, akkor a síkosság, nyújt-

hatóság dönti el, hogy nyák vagy hüvely-

váladék, amit észlelni lehet.

Mikor vizsgáljuk a nyákot?

Naponta, de erre nézve nincs kitünte-

tett napszak kijelölve. A legtöbb nő, aki a 

módszert használja, egy idő után automa-

tikusan regisztrálja a nyák milyenségét.

Fontos, hogy a nap végén feljegyezzük 

az érzeteket és a nyák megjelenését, kü-

lönösen a fogamzóképességre leginkább 

utaló jelet, amit a nap folyamán tapasz-

taltunk.

Nyákfeljegyzés készítése 

A Billings módszer megtanulásának első 

és legfontosabb lépése a tudatos elha-

tározás a nyák (és változásainak) nyo-

mon követésére. Egy hónapos megfigye-

lés után a nő készen áll a módszer hasz-

nálatára.

A gyors és egyszerű tájékozódás érdeké-

ben a megfigyelések nyilvántartására szí-

nes jelzőcímkéket vezettek be.

Az ovulációs módszer színkódjai:

Piros: a vérzés vagy pecsételő vérzés nap-

jaira.

Zöld: amikor nem figyeltünk meg nyákot 

és a szárazság érzetét tapasztaljuk.



Fehér: ha megkezdődik a fogamzóképes 

típusú nyák termelődése.

Sárga: a fogamzásképtelenség időszaká-

ban, ha a nyák napról-napra ugyanolyan 

marad az ovuláció előtt. Sárga címkét 

használunk az ovuláció utáni nyák jelzé-

sére is (ezek a napok terméketlenek, mivel 

a petesejt elpusztult).

Minden este a nyáktáblázatba színes ce-

ruzával jelöljük, amit a nap folyamán ta-

pasztaltunk. Megfigyeléseink eredménye 

lehet: 1. nincs nyák, 2. van nyák, 3. milyen 

jellegű a nyák. Egyszerűen saját szavaink-

kal jegyezzük fel, hogy milyen volt az érzet 

és megjelenés. Nem szükséges, hogy a le-

írás mások számára is jelentsen valamit!

A megfigyelések rögzítésére először 

csak piros, zöld és fehér színt haszná-

lunk. Ezeket egy vagy két ciklus alatt ta-

nulmányozzuk és értelmezzük. (Feljebb 

1 hónap!)

A tanulási szakasz után kétféle nyáktí-

pust különböztetünk meg: a fogamzóképes 

típusú fertilis nyákot (fehér színnel jelöl-

jük) és a nem fogamzóképes nyákot (sárga 

színnel jelöljük).

A módszer tanulásának kezdeti hónapjá-

ban ajánlatos a közösüléstől való tartózko-

dás! A mechanikus fogamzásgátló eszközök 

szintén kerülendők, mivel a méhnyaki nyák 

jelenlétét az ondófolyadék vagy az együttlét 

alatt keletkező hüvelyváladék elfedheti.

A napi feljegyzések segítik a nyáktípu-

sok adta cikluskép megismerését normá-

lis ciklusokban, az ovuláció stressz miat-

ti késésekor, valamint megváltozott élet-

helyzetek esetén: például szoptatás köz-

ben vagy a változás kora felé haladva.
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A  NYÁK SZEREPE:
• védőbevonatot nyújt a spermiumok számára,
• biztosítja energia-szükségletüket,
• szűrőként hat: elpusztítja a hibás, sérült spermiumokat,
• segíti mozgásukban, vezető csatornákat képezve számukra.

Mindez lehetővé teszi, hogy a spermiumok megőrizzék 
megtermékenyítő-képességüket 3-5 napon át a nő szerveze-
tében. Nyák nélkül gyorsan károsodnak, elpusztulnak. A nyák 
tehát nélkülözhetetlen a megtermékenyítéshez!
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Ha a nyák-jelek nem egyértelműek, a 

megfigyelést hasznos lehet megvitatni az 

ovulációs módszer egy képzett oktatójával!

Sok nő abbahagyja a napi feljegyzések 

készítését, miután megbizonyosodik ar-

ról, hogy képes a nyákmegfigyelés pon-

tos értelmezésére. Ennek ellenére ajánla-

tos a feljegyzéseket folytatni, ha a fogam-

zást biztosan el akarjuk kerülni!

Ne törődjünk azzal, ha a nyák jellemzői 

nem egyeznek másokéval. A termékeny tí-

pusú nyák hosszabb vagy rövidebb ideig 

lehet jelen és mennyisége is változó. Min-

den nő felismeri saját nyákjellegzetessé-

gét, amely éppolyan egyedi, mint ő maga!

A táblázatkészítés fontos előnye a pá-

rok esetében, hogy olyan bizalmas és lé-

nyeges megbeszélést eredményezhet, 

mint a gyermekvállalás kérdése. A mód-

szer velejárója minderről intimen beszél-

ni, ami gyakran javítja a párok kapcsola-

tát. A férfiak egy része látni akarja a táblá-

zatot, hogy megismerje a nő ciklusát és al-

kalmazkodhasson hozzá. Ilyen módon se-

gíthetik egymást a „szabályok” betartásá-

ban és megoszlik a fogamzás-szabályozás 

felelőssége, ami a nő számára a megköny-

nyebbülés érzésével jár.

A módszer sikeres használatához tehát 

nélkülözhetetlen a partnerek együttmű-

ködése, a szeretetteljes és állandó kom-

munikáció verbális és nem verbális for-

mái, amelyek előmozdítják a házastársak 

összhangját és személyes érettségét. Ez az 

oka annak, hogy a módszert alkalmazók 

körében a válások száma minimális.



Méhen belül
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A méhen belüli fogamzás(?)gátló módszerek feladata abban áll, 
hogy a méhet és a környezetét ellenállóvá tegyék  
a megtermékenyített petesejt beágyazódásával szemben.  
Tehát ez nem magát a megtermékenyítést akadályozza meg, 
hanem a beágyazódást és megtapadást. Az egyik ilyen, belsőleg 
használható módszer a spirál.

A spirál négy-öt centiméter kö-

rüli, lapos, rugalmas műanyag-

ból vagy rézből készült „szerke-

zet”. Ez tartalmaz egy kis, spirál alakú fém 

részt, ami steril gyulladást okoz a méh 

üregében. A felhelyezés után hosszú ide-

ig bent maradhat, de nagyjából öt évente 

cserélni kell. A spirál nem receptköteles, 

bárki megvásárolhatja, de csak azok a nők 

használhatják, akik már szültek. A mére-

tét nőgyógyászati vizsgálat alapján az or-

vos határozza meg, valamint ő helyezi fel, 

és csak szakorvosnak szabad kiszednie. 

Mint már korábban említettük, a spirál 

nem a petesejt megtermékenyülését aka-

dályozza meg (vagyis a fogantatás meg-

történhet), hanem annak beágyazódását. 

Ez komoly etikai kérdéseket vet fel, amit 

mindenkinek mérlegelnie kell.

Ma már egyre ritkábban fordulnak elő 

szövődmények, azonban van rá példa, 

hogy a behelyezésnél, vagy a későbbi el-

mozdulás következtében átfúródik a méh, 

ami fertőzést okozhat.

A spirál ugyanúgy, mint a többi módszer, 

nem 100%-ban biztonságos, használata 

mellett is előfordulhat terhesség.

A spirál okozta steril gyulladás is a hát-

rányok között említendő. A méh nyálka-

hártyája ilyenkor igen érzékeny, ezért a 

menstruációs vérveszteség is jóval több 

lehet. Illetve mivel egy vezető szál van a 

nyakcsatornában leeresztve, baktériumok 

juthatnak fel a méh üregébe, ami köny-

nyen gyulladást okozhat. Ezért gyakoribb 

a kismedencei-, illetve a petefészek- vagy 

méhgyulladás a spirált viselők körében.

Gyakran kialakulhat méhen kívüli terhes-

ség, ami legtöbbször spontán vetéléssel 

végződik. Éppen ezért amint kiderül, hogy 

valaki babát vár, a spirált azonnal el kell 

távolítani.

Igen sok hátránya van  

a spirálnak, éppen ezért   

szükséges az előzetes  

konzultáció  

és a gondos  

mérlegelés. 



Sürgősségi 
fogamzás(?)gátlás
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Nem megfelelő, vagy éppen teljesen 

hiányzó védekezés esetén szokták 

igénybe venni  a szeretkezés utá-

ni 48-72 órán belül. A sürgősségi tabletta 

sárgatesthormont tartalmaz, azonban jó-

val nagyobb adagban, mint a rendszere-

sen szedett alacsony hormontartalmú fo-

gamzásgátló tablettában található napi 

mennyiség. A beavatkozásnak az életta-

ni alapja az, hogy néhány napot igénybe 

vesz, míg a petefészekből kilökődött pete-

sejt a méhkürtön átvándorolva eljut a méh 

üregébe. Ez alatt a néhány nap alatt meg-

akadályozható, hogy kialakuljon a méh-

ben fejlődő terhesség. Mivel ez a tabletta 

is az esetlegesen megtermékenyített pete-

sejt beágyazódását akadályozza meg, így 

ennek használata is felvet komoly  etikai 

kérdéseket. 

Nem véletlenül vénykötelesek az ilyen 

típusú szerek, ugyanis a felírás előtt az or-

vosnak meg kell vizsgálnia a hozzá fordu-

lót, hiszen a tabletta különböző veszélye-

ket rejthet magában. Fel nem fedezett ter-

hesség esetén el is vetélhet vagy károsod-

hat a magzat. Léteznek olyan betegségek, 

amely mellett nem lehet ilyen módszerrel 

élni, éppen ezért a hosszantartó betegsé-

gekről vagy kezelésekről mindig tájékoz-

tatni kell az orvost.

Mivel ezek nagy hormontartalmú tab-

letták, nem szabad kéthetente receptért 

fordulni a nőgyógyászhoz! Gyakran ismé-

telt, többszöri használatuk esetén komoly 

szövődmények léphetnek fel, mint a fel-

borult ciklus, vérzészavarok, gyulladások. 

Az „esemény” utáni, 72 órán belül bevett sürgősségi tabletták 
nagy hormontartalmúak.  
Használatának súlyos következményei lehetnek!



Ezek az ismeretek egy modern fér-

fi számára szükségesek és egyben 

nélkülözhetetlenek is. 

Megszakított közösülés
A legrégibb, legelterjedtebb módszerek 

egyike a megszakított közösülés, amely-

nek lényege, hogy a férfi a szexuális aktus 

során a magömlés előtt kiveszi a hímvesz-

szőt a hüvelyből, megszakítja az együttlé-

tet. Ehhez nagy önkontroll kell a férfi ré-

széről, de még abban az esetben is, ha si-

kerül időben megszakítani a közösülést, 

bekövetkezhet egy nem tervezett terhes-

ség. A magömlés előtt megjelenik úgyne-

vezett előváladék a hímvesszőn, ami tar-

talmazhat spermiumot, és ez elegendő le-

het ahhoz, hogy megtermékenyítse a női 

petesejtet. Becslések szerint átlagos hasz-

nálat esetén minden 100 nőből 25 (vagyis 

minden negyedik!) esik teherbe a megsza-

kításos módszer alkalmazói közül. 

Egészségkárosító hatása nincsen ennek 

a módszernek, de lelkileg nem tesz jót. Hi-

szen éppen a lényeg, a két ember egybeol-

vadása, örömük beteljesülése marad el. Ez 

zavart okozhat a házaséletben.

Óvszer
Egy másik módszer a férfiak által használt 

fogamzásgátló eszköz: az óvszer (kondom,  

„koton”, „gumi”), amely a merev péniszre 

felhúzva megakadályozza az ondó beju-

tását a nő testébe. Célja a nem kívánt ter-

hesség elkerülése és a nemi betegségek 

elleni védekezés. Fontos tudni azonban, 

hogy nemi betegség már szoros érintke-

zés során is elkapható, mivel ezek a be-

tegségek a fertőzött testfelületek közvet-

len érintkezésével is átterjedhetnek egyik 

FÉRFIAK
fogamzásgátlása
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A férfiak fogamzásgátlás módszerei nem olyan népszerűek, 
mint a női fogamzásgátló módszerek. Fontos, hogy eléggé 
biztonságosak legyenek, azaz a nem kívánt terhesség  
valóban ne is jöjjön létre.  Legyenek egyszerűen alkalmazhatóak, 
a lehető legkevesebb mellékhatással rendelkezzenek,  
és ha mégis fellép a terhesség, ne rendelkezzenek 
magzatkárosító hatással!



emberről a másikra. Mivel az óvszer nincs 

fent a hímvesszőn a teljes együttlét során, 

és amúgy is csak a hímvesszőt fedi be (egy 

ideig), így nincs teljes biztonság a szexuá-

lis úton terjedő betegségekkel szemben az 

óvszer használatakor. 

Jó tudni azt is, hogy nem csak kizáró-

lag közösülés útján kaphatóak el ezek a 

betegségek, hanem vannak a több száz (!)

nemi úton terjedő betegségek között olya-

nok, amelyek már orális kapcsolatban is 

(akár csókolózás) elkaphatók. 

Ennek a hamis biztonságérzetnek és 

a védekezéssel kapcsolatos felvilágosí-

tás hiányosságának eredményeképpen az 

emberek fele még 26 év alatt megtapasztal 

valamilyen nemi betegséget. Sőt, a kama-

szok egynegyede is elkap szexuális úton 

terjedő betegségeket. 

Műtéti eljárás
A férfi fogamzásgátlás műtéti megoldásá-

nak legegyszerűbb módja az ondóveze-

ték (vasectomia) here felett történő átvá-

gása. Ez a műtéti megoldás az egyik leg-

biztosabb módszere a fogamzásgátlás-

nak. Fontos megjegyezni, hogy műtét 

után nem azonnali a terméketlenség. Két 

hónappal később legalább egy spermium 

mintát meg kell vizsgáltatni, hogy bizto-

san kimondható legyen a biztos fogam-

zásgátlás.

Magyarországon szigorú jogszabályi 

feltételekhez kötik a műtét elvégzését, 40 

éves kortól ill. három vérszerinti gyermek 

esetén végezhető el. 

Egy másik eljárás során, ún. Vasclip-

implantátum kerül beültetésre: egy ka-

poccsal kötik el az ondóvezetéket. 
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AZ ANYASÁG 
dicsérete
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Nem akartam gyermeket. Úgy gon-

doltam – többek között–, hogy 

nem tudok vele foglalkozni. Nincs 

rá időm, hogy jól csináljam: elvégzem a 

munkám, főzök, takarítok, sportolok, ba-

rátokkal találkozom, szórakozom, olva-

sok, tanulok, színházba járok, játszok, 

eszem… és akkor mikor gyerekezzem? S 

a pénz. Hogyan éljek/éljünk meg? Amikor 

mi is nehezen jövünk ki a pénzből, még-

is hogyan, miből jutna még egy harmadik-

ra? Ahol lakunk, nekünk is kicsi, nemhogy 

egy kisbabának? Azt valahogy tudtam, 

hogy egy gyermeknek az a legjobb, ha van 

édesapja és édesanyja, akik nem baj, ha 

szeretik egymást. Elég biztos a kapcsola-

tunk? Lehet erre alapozni? Elveszítem az 

alakomat: amiért elég sokat dolgoztam, ez 

a gondolat sokáig kísértett. Ahány anyát 

csak láttam előtte és utána, nem volt meg-

győző a kép. Sok-sok kérdőjelem volt. 

Egyszerűen úgy gondoltam, nem vagyok 

rá alkalmas. Eltelt jó pár év. 

„A nő láthatatlansága a gyermekben lát-

tatik, élete a gyermekben, benne éled.”

Amikor a fenti sorok születtek, már ne-

gyedik gyermekem boldog édesanyja va-

gyok. A korábbi, utólagosan tévesnek bizo-

nyult elképzeléseimet folyamatosan húz-

tam ki képzeletbeli szótáramból. Olyan, 

mintha egy első osztályú személyiségfej-

lesztő tréningen vettem volna részt, mely 

időbeosztási, pénzbeosztási, szeretetkap-

csolati alkalmakat is tartalmazott. S újra 

gyermeknek lenni: felfedezni a világot, 

az embereket, rácsodálkozni egy-egy nö-

vényre, mosolyt adni és kapni, ölelni és 

szárnyalni, érezni. Kedvesség, gyönyö-

rűség, valami különleges megismételhe-

tetlenség – számomra ezt jelenti minden 

egyes gyermek. Áldás, reménység. Sz
öv
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Keresztény   
szemmel

T alán nem is kérdés, hogy a keresztény értékrend egyik alappillére az emberi élet 

szentsége. Isten teremtette a világot, s mindent, mi benne van, az embert is. Az 

embert felruházta azzal a joggal, hogy az élővilágon uralkodjon, mégsem kor-

látlan ez a jog: ember az ember fölött nem uralkodhat. Az, hogy valaki döntsön élet és 

halál fölött, az egyedül Isten kezében van jó helyen, a legjobb kezekben van az életünk.

A bűneset következménye, hogy az ember a maga kezébe akarja venni az irányítást, s 

lám, a legelső emberpár legelső gyermeke, Káin, él az uralkodás lehetőségével, és meg-

öli testvérét, Ábelt.

Sajnos, a világ azóta sem változott, csak ma nem a testvérünket, hanem a gyermeke-

inket öljük meg. Ez az abortusz. Sokszor nem is akarattal, hanem csak ismerethiányból 

olyan fogamzásgátló eszközöket, módszereket használunk, amelyek a már megfogant 

gyermekeink életben maradását teszik lehetetlenné.

Az abortuszra menők több mint 90%-a azzal indokolja döntését, hogy anyagi körül-

ményei nem teszik lehetővé a gyermek megtartását, felnevelését. Többnyire a fogamzás-

gátlással is azért élnek, mert még nem készültek fel egy gyermek fogadására. De aki bízik 

Istenben, Aki megígérte, hogy minden szükségünket betölti (nem az igényeinket, hanem 

amire valóban szükségünk van!), az hisz abban, tehát bízik abban, hogy ahova az Úr bá-

ránykát ad, oda legelőt is fog adni. Ezt elhinni, ebben bízni nem könnyű! Ehhez teljesen 

biztosnak kell lennünk abban, kiben hiszünk, kire bízzuk a döntéseinket, az életünket.

Tegyük fel magunknak ezt a kérdést: Mit szól ma Isten ahhoz, ahogyan az élettel bánunk? 

Odaadnád-e a gyermeked olyannak, aki nem vigyáz rá, aki veszélybe sodorja, aki megölhe-

ti? Az ember válasza az: Szó sem lehet róla! De Isten válasza nem ez: Ő elküldte az Egyszü-

lött Fiát az emberekhez, akik nem értékelték, akik az életére törtek és meg is ölték. Amikor 

az Isten Fia, Jézus Krisztus a golgotai kereszten életét adta váltságul sokakért, az Atya meg-

szabadíthatta volna Őt, ehelyett engedte meghalni a Fiút, hogy minket szabadítson meg 

bűneinkből, bennünket váltson meg. Képes volt arra, hogy a legkedvesebbet áldozza föl ér-

tünk, mert ennyire szeret bennünket. Azonban Jézus Krisztus nem maradt a halottak kö-

zött, mert feltámadt, így vele együtt, akik hiszünk benne, mi is fel fogunk támadni. Az Isten 

ajándéka a benne való hitben: az örök élet. Hát ilyen az az Isten, aki gyermekeket akar aján-

dékozni nekünk, s hív arra, hogy benne bízva vállaljuk ezt a nemes küldetést.




