
JÓ HA TUDOD… 

Tizenhét kulcs a boldog házassághoz  

Isten nagyszerű könyvéből (5-6) 
 

5. Sohase térjetek nyugovóra úgy, hogy haragszotok egymásra 
 

„A nap le ne menjen a ti haragotokon” (Ef 4:26). „Valljátok meg bűneiteket 

egymásnak” (Jak 5:16). „azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén” (Fil 

3:14). „Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén 

egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek” (Ef 4:32). 
 

Válasz: Haraggal, indulattal a szívben aludni menni, azon túl, hogy fájdalmat és 

bánatot okoz, hallatlanul veszélyes. Ha nem oldjuk meg gyorsan őket, a legkisebb 

nézeteltérések is olyan meggyőződéssekként és gondolkodásmódokként ülnek meg 

a lelkedben, amelyek rossz irányba befolyásolják az életfelfogásodat. Ezért mondja 

Isten, hogy csillapítsuk le a haragunkat, mielőtt nyugovóra térnénk. Légy kellően 

nagylelkű a megbocsátáshoz, s ahhoz, hogy ki tudd mondani: „Ne haragudj”. 

Elvégre senki sem tökéletes, és mindketten ugyanabban a csapatban játszotok, hát 

légy annyira sportszerű, hogy becsülettel el tudj ismerni egy hibát, ha elkövetted. 

Emellett a kibékülés nagyon örömteli élmény, ahol is addig ismeretlen erők 

munkálkodnak azon, hogy a házasfelek még közelebb kerüljenek egymáshoz. 

Istené az ötlet, és − működik is! 

 

6. Helyezd Jézust otthonod középpontjába 
 

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői” (Zsolt 127:1). 

„Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet” (Péld 3:6, prot. 

ford.). „És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja 

őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Fil 4:7). 
 

Válasz: Ez a legfontosabb szabály. Valójában az összes többit lefedi. Tedd 

Krisztust az első helyre! Az otthon igazi boldogságának titka nem a 

diplomáciában, a hadviselésben és a gondok leküzdése 

érdekében tett fáradhatatlan erőfeszítésekben rejlik, hanem 

a Krisztussal való közösségben. A Krisztus szeretetével 

betöltekezett szívek soha nem kerülhetnek túlontúl messzire 

egymástól. Ha Krisztus jelen van az otthonunkban, 

házasságunk sikeres lesz. Az evangélium a gyógyír minden 

olyan házasságra, amelyben eláradt a gyűlölet, a keserűség 

és a csalódás. A szeretetet és a boldogságot csodálatos 

módon helyreállító evangélium segítségével lehet 

megelőzni válások ezreit. Az evangélium a te házasságodat 

is meg fogja menteni, ha kész vagy elfogadni. 
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