
JÓ HA TUDOD… 
 

Tizenhét kulcs a boldog házassághoz  

Isten nagyszerű könyvéből (15-16) 
 

 
15. Tökéljétek el, hogy gyengéden és kedvesen beszéltek 
 

„Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig 

támaszt haragot” (Péld 15:1). „Élvezd az életet a feleségeddel együtt, akit szeretsz” 

(Préd 9:9, prot. ford.). „Minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez 

illő dolgokat” (1Kor 13:11).  
 

Válasz: Bírjátok rá magatokat, hogy gyengéden és kedvesen beszéltek a 

házastársatokkal. Ha valamelyik féllel szemben kikel a másik, gyakran a hallgatás 

legjobb módszer a másik haragjának lecsillapítására. 

Egyébként sem szabad komolyan venni azokat a nagy 

szavakat, amiket az ember haragjában, fáradt vagy 

csüggedt állapotában kimond, úgyhogy nyugtot kell 

hagyni, míg a harag lecsillapodik. És amikor aztán 

megszólaltok, a szavaitok legyenek mindig halkak és 

kedvesek. A nyers, haragos szavak összetörik a 

házastársatokban a vágyat, hogy a kedvetekben járjon. 

 

 

16. Legyetek méltányosak anyagi kérdésekben 
 

„A szeretet nem irigykedik… nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát” 

(1Kor 13:4-5). „…mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9:7). 
 

Válasz: Minden javatok és jövedelmetek a házasságban 

legyen a „miénk” és nem az „enyém” vagy a „tied”. A 

feleségeknek, akik nem dolgoznak az otthonon kívül, 

rendszeresen kell kapniuk egy bizonyos összeget 

élelmiszerre, ruházatra és más pénzbe kerülő tételekre. 

Mégpedig szívesen, nem kelletlenül, méltatlankodva. 

Mind a feleségnek, mind a férjnek − amikor csak lehetséges − álljon rendelkezésre 

egy kisebb, de mindenképpen egyenlő nagyságú összeg, amit tetszés szerint 

költhetnek el úgy, hogy nem kell róluk számot adni. A fukar férjek általában dühösek 

a feleségükre, amiért költekeznek, csakúgy, mint ahogy a tékozló férjek teszik 

garasoskodóvá a feleségeket. Ha bizalmat tanúsítotok a társatok pénzkezelési 

képességei iránt, az általában gyakorlatiasabbá teszi őt. 
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