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Tizenhét kulcs a boldog házassághoz  

Isten nagyszerű könyvéből (13-14) 
 

 13. Tartsátok tiszteletben egymás személyes jogait és magánszféráját 

„A szeretet hosszútűrő,… a szeretet nem irigykedik… Nem cselekszik éktelenül, 

nem keresi a maga hasznát… Nem örül a hamisságnak… mindent hiszen” (1Kor 

13:4-7). „Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást 

megelőzők legyetek” (Róm 12:10). 
 

Válasz: Mindegyik házasfélnek megvan a maga Istentől 

adatott joga egy olyan magánszféra megtartásához, amelyre 

nem kell magyarázatot adnia. Ne kutakodjatok egymás 

pénztárcájában, retiküljében, személyes mailjei, illetve 

egyéb személyes tulajdonai között, kivéve, ha engedélyt 

kaptatok rá. A magánszférához, továbbá − ha a házastárs 

elfoglalt − a nyugalomhoz való jogot tiszteletben kell tartani. 

Férjednek, feleségednek joga van olykor-olykor tévedni, 

jogosult továbbá egy szabadnapra is, és emiatt a házastárs ne vonja őt inkvizíciós 

eljárás alá. A házasfelek ne birtokolják egymást, soha ne próbálják a másik 

személyiségét megváltoztatni. Egyedül Isten képes véghezvinni ilyen változásokat, 

és e tekintetben mindnyájan egyes-egyedül neki tartozunk felelősséggel (Róm 

14:12). A boldogsághoz feltétlenül szükséges a tökéletes bizalom, az egymásban 

való megbízás, egymás figyelgetése nélkül. Tölts kevesebb időt azzal, hogy 

„kitalálod” a házastársadat, ellenben több időt azzal, hogy a kedvében jársz. Ez a 

módszer csodákra képes. 
 

14. Legyetek tiszták, szerények, rendszeretők és kötelességtudók 

 „Hasonlatosképpen az asszonyok… szemérmetességgel ékesítsék magukat” (1Tim 

2:9). „Megkészíti azokat kezeivel, kedvvel…Felkel még éjjel, eledelt ad az ő házá-

nak… és restségnek étkét nem eszi” (Péld 31:13,15,27). „Tisztítsátok meg magato-

kat” (Ézs 52:11). „Mindenek ékesen és jó renddel legyenek” (1Kor 14:40). „Ha pe-

dig valaki az övéiről és főképpen az ő háza népéről gondot nem visel: a hitet meg-

tagadta, és rosszabb a hitetlennél” (1Tim 5:8). „Ne legyetek restek” (Zsid 6:12). 
 

Válasz: A lustaság, a rendetlenség, a piszok és az ápolatlanság az ördög fegyverei, 

hogy lerombolja bennetek az egymás iránti tiszteletet és szeretetet, ily módon 

tönkretéve a házasságotokat. A csinos, a szerényen vonzó és tiszta, jól ápolt test 

mind a férj, mind a feleség részéről alapvető fontosságú. Az ételek legyenek 

egészségesek, szemre is kívánatosak, és szolgálják fel időben. Az otthon legyen 
tiszta és rendezett, ugyanis ez békét, nyugalmat és megelégedettséget hoz 

mindenkinek. Egy lusta és élhetetlen férj, aki nem visel gondot háza népéről, átok 

a családjának, sértő Istenre nézve. E látszólag csekély fontosságú dolgokban 

tanúsított gondatlanság ezrek otthonát teszi tönkre. 
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