
JÓ HA TUDOD… 
 

Tizenhét kulcs a boldog házassághoz  

Isten nagyszerű könyvéből (17+) 
 

17. Beszéljetek át mindent együtt és tanácskozzatok együtt minden tartózkodás 

nélkül 

„A szeretet… nem fuvalkodik fel…, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 

haragra…” (1Kor 13:4-5). „Aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, 

megutálja az ő lelkét” (Péld 15:32). „Láttál-e oly embert, aki a maga szemei 

előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogy nem mint a felől” 

(Péld 26:12)!  

Válasz: Kevés dolog fogja úgy megerősíteni a 

házasságotokat, mint amikor minden nagy döntésnél 

együtt tartotok tanácsot. Állásváltoztatáskor, ház-, 

autó-, bútor- és ruhavásárláskor (legalábbis az 

értékesebb cikkeknél), illetve minden más esetben, 

ami komolyabb kiadással jár, a férjnek és a feleségnek 

össze kell dugnia a fejét, és mindkettőnek a véleményét figyelembe kell 

venni. Ha együtt beszélitek át a dolgokat, azzal rengeteg olyan ballépést 

kerülhettek el, amik tönkretehetik a házasságotokat. Ha sok megbeszélést és 

buzgó imát követően a vélemények még mindig eltérnek, a feleségnek kell 

alávetnie magát a férj akaratának. A Szentírás világosan beszél erről. (Lásd 

Ef 5:22-24.) 
 

Gondolatébresztő kérdések: 
 

1.Melyik házasfélnek kell elsőként bocsánatot kérnie a másiktól egy veszekedés 

után? Annak, akinek igaza van! 
 

2. Létezik szabály egy kotnyeleskedő anyósra vonatkozóan? Igen! Maradj 

csendben és törődj a magad dolgaival! (Lásd 1 Thess 4:11.) Ez a szabály 

alkalmazható tulajdonképpen az anyósokra is. Sok olyan házasság vált pokollá az 

anyósok miatt, amely egyébként kis mennyország lehetett volna. Minden anyós 

köteles az újonnan alapított otthonokat hagyni, hogy saját útjukat járják. 
 

3. A férjem istentelen ember, én viszont szeretnék keresztény lenni. Rettenetes 

befolyást áraszt maga körül. Nem kellene elválnom tőle? Nem! Olvasd el a 

következő igehelyeket: 1 Kor 7:12-14; 1 Pét 3:1-2. Isten pontos választ ad a 

kérdésedre. 
 

4. Ha a férjem feldühít, nem alszom vele. Ő azt mondja, nincs igazam. Tényleg 

nincs? Tényleg nincs! Isten egyértelmű választ ad erre a kérdésre a 1Kor 7:4-5-ben. 
 

5. A feleségem lelépett egy másik férfival. Azóta megbánta és vissza akar jönni. 

A lelkészünk azt mondja, hogy vissza kellene fogadnom őt, holott Isten 

megtiltja. Nem jól tudom? Csakugyan nem! Isten megengedi a válást 

házasságtörés esetén, de nem parancsolja meg, hogy váljunk el ilyenkor. A 

megbocsátás mindig jobb és mindig helyénvaló. (Lásd ezzel kapcsolatban Máté 

evangéliuma 6:14-15 igéit.) A válás súlyosan roncsolja a te életedet és a gyermekeid 

életét. Adj neki egy újabb esélyt! Az aranyszabály (Mt 7:12) erre a helyzetre is 

érvényes. Ha te és a feleséged átadjátok az életeteket Krisztusnak, Ő végtelenül 

boldoggá teszi a házasságotokat. Sosem túl késő. 

 

6. Mit tegyek? A férfiak állandóan megpróbálnak bizalmas kapcsolatba kerülni 

velem. Légy nagyon óvatos, hogyan viselkedsz velük. Isten ezt parancsolja: 

„Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek” (1Thess 5:22). Lehet, hogy a 

férfiakkal szembeni magatartásod − egy kétértelmű mosoly, kihívó öltözet, ízetlen 

viccelődések, vagy amikor túl „laza” vagy és elengeded magad − bátoríthatja a 

közeledésüket. Kell, hogy legyen egy olyan keresztény tartózkodás és méltóság, ami 

távol tartja a férfiakat. Krisztus ezt tanította: „Úgy fényljék a ti világosságotok az 

emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 

Atyátokat” (Mt 5:16). Amikor valóban Krisztus világossága ragyog fel az 

életetekben, nem lesz majd sok gondotok a gonosz szándékú férfiakkal és az ő 

közeledéseikkel. 
 

7. El lehet mondani egyszerűen és nyíltan, mit tanácsol Isten annak, aki 

vétkezett, de igazán megbánta? Krisztus sok idővel ezelőtt már megadta az Ő 

félreérthetetlen, őszinte és vigasztaló válaszát annak az embernek, aki erkölcsi 

botlást követett el, de megbánásra jutott. Ezt mondta: „Menj és többé ne vétkezzél” 

(Jn 8:11). Ez a válasz ma is érvényes. 
 

8. Nem úgy van, hogy a váláskor olykor az „ártatlan fél” is vétkes részben? Ez 

bizonyára így van. Olykor az „ártatlan fél” a szeretetlenségével, a figyelmesség 

hiányával, az önigazultságával, a kedvesség hiányával, az önzéssel, a zsörtölődéssel, 

a hűvös elutasítással rossz gondolatokat és cselekedeteket idézhet elő házastársában. 

Előfordul, hogy az „ártatlan fél” ugyanolyan vétkes Isten előtt, mint a „vétkes” fél. 

Isten az indítékainkat nézi, és a szerint ítél. „Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; 

mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van” 

(1Sám 16:7). 
 

9. Elvárja tőlem Isten, hogy együtt éljek a házastársammal akkor is, ha testileg 

bántalmaz? A testi bántalmazás veszélyezteti az emberi életet, ami annyira komoly 

baj, hogy azonnali orvoslást igényel. A testi bántalmazásnak kitett házastársaknak 

és családtagoknak találni kell egy biztonságos környezetet, ahol élhetnek. Mind a 

férjnek, mind a feleségnek keresnie kell egy hozzáértő segítőt egy keresztény 

házassági tanácsadó személyében. 


