
JÓ HA TUDOD… 
 

Tizenhét kulcs a boldog házassághoz  

Isten nagyszerű könyvéből (7-8) 
 
7. Imádkozzatok együtt  
 

„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek mert jóllehet a lélek 

kész, de test erőtlen” (Mt 26:41). „Imádkozzatok egymásért” (Jak 5:16). „Ha pedig 

valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek 

készségesen és szemrehányás nélkül adja” (Jak 1:5). 

Válasz: Imádkozzatok fennhangon egymásért! Ez egy csodálatos szabály, amely a 

legmerészebb álmaidat is meghaladó mértékben vezet sikerre. Boruljatok le Isten 

előtt, és kérjétek Tőle az egymás iránti szeretetet, a 

megbocsátást, az erőt, a bölcsességet − a bajokra a megoldást. 

Isten személyes biztosítékkal szolgált arra nézve, hogy meg 

fogja hallgatni az ilyen imát. Az imádkozó ember nem fog 

automatikusan meggyógyulni a vétkeiből, viszont kap egy 

szívet, amely a jót akarja tenni. Egyetlen család sem bomlik 

fel, amíg őszintén kérik együtt imában Isten segítségét. 
 

8. Jussatok egyetértésre abban, hogy a válás nem megoldás 
 

„Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza” (Mt 19:6). „Aki 

elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő és 

aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő” (Mt 19:9). „Mert a férjes asszony, míg 

él a férj, ehhez van kötve törvény szerint” (Róm 7:2). 

Válasz: A Biblia tanítása egyértelmű. A házassági 

kötelékek elszakíthatatlanok és elpusztíthatatlanok. A 

válás egyes-egyedül házasságtörés esetén megengedett. 

De még akkor sem kötelező, csupán megengedett. A 

megbocsátás mindig jobb, mint a válás, még erkölcsi 

bukás esetén is. A házasság az életért van. Isten akkor 

szentelte meg ezt az intézményt, amikor az első 

menyegzőt celebrálta az Édenben. Ha elkezdünk 

foglalkozni a válás gondolatával, ez bármely házasságot tönkre tud tenni. Ez az 

egyik oka annak, amiért Jézus ezt szabályba foglalta. A válás mindig romboló 

hatású és szinte soha nem nyújt megoldást egy problémára. Mi több, csak még 

nagyobb bajokat idéz elő, vagyis nem is szabad soha szóba állni vele. A válás 

nyomában elkerülhetetlenül szétszakított, lehangolt, boldogtalan és kifacsart életek 

járnak, és még a sikeres életnek is gyakran keresztbe tehetnek. Isten alapította a 

házasságot, hogy őrködjék az emberek tisztasága és boldogsága felett, hogy 

megadja ezzel nekik mindazt, amire szociálisan szükségük van, továbbá, hogy 

mind testileg, mind szellemileg, mind erkölcsileg felemelje őket. A házassági 

fogadalomtétel az egyik legünnepélyesebb és legkötelezőbb érvényű, amit 

emberek felvállalhatnak. Aki ezt csak úgy szíre-szóra leveti magáról, ezzel 

eltávoztatja saját magától Isten kegyét és áldását. 
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