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Sok  minden  történik  ma  a  világban.  Sok  különböző 
helyzet… És  én  már  imádkozom,  hogy  áldás  legyen 
számodra,  amit  ma  hallasz,  és  inspiráljon  arra,  hogy 
még többet kapj.
1 Móz 2:18  És monda az Úr Isten: „Nem 
jó  az  embernek  egyedül  lenni:  szerzek 
néki segítőtársat, hozzá illőt.”
Feltétlenül  ki  kell  lépnünk  az  Ige  vallásos 
értelmezéséből,  mert  nincs  semmi,  ami  jobban 
megakasztaná,  vagy  visszatartaná  Isten  Igéjének  a 
megvalósulását,  mint  a  vallásos  értelmezés,  vagy  az, 
ahogy  eddig  láttad.  Engem  nem  érdekel  a  világ 

véleménye  a  családról,  nem  érdekel  a  szakemberek  véleménye  a  családról.  Csak  Isten 
véleménye  érdekel,  és  ez  nem is  vélemény,  hanem tény,  és  igazság,  ami  tulajdonképpen 
magasabb mint a tény.
Itt a18. versben azt mondja, hogy az ember ne legyen egyedül. Ezt Isten mondja: Nem jó az 
embernek egyedül… Ő már csak tudja, hiszen Ő alkotta az embert, Ő alkotta a szisztémát…
Tehát Isten megjelenik itt ezzel az emberrel, akin ott van minden kenet, és kijelenti, hogy nem 
jó neki egyedül. Megoldásképpen szerezzünk neki valami segítséget.
Figyeld meg újra. Isten, aki készítette ezt a felkent embert, kijelenti,  hogy ennek a fiúnak 
segítségre  van  szüksége.  Bármennyire  is  fel  volt  kenve  –  azt  mondja  –  segítségre  van 
szüksége. Nem jó neki egyedül No 1-nek lennie, segítségre van szüksége. És a megoldás erre 
a szükségre az, hogy készítek neki segítséget, ami hozzá illik. Segítséget készítek, ami hozzá 
illő, megfelelő vagy alkalmas számára. 
1 Móz 2: 19-20  És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle 
mezei vadat és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy 
lássa minek nevezze azokat: mert amely nevet adott az ember az élő 
állatnak, az annak a neve.

És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden 
mezei  vadnak;  de  az  embernek  hozzá  illő  segítőtársat  nem  talált 
vala.
Látod, megvolt a hatalma ahhoz, hogy megnevezze az állatokat: bölcsesség kenete, dicsősége. 
De azt mondja, hogy nem volt számára hozzáillő, alkalmas, megfelelő segítség.
2 Móz 2: 21-25 Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és 
ez elaluvék. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal 
tölté be annak a helyét. 

És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amit kivett az emberből, 
asszonnyá, és vivé az emberhez.

És mondá az ember: Ez már csontomból való csont és testemből való 
test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.
Az egyik oka, amiért ezt az Igét választottam ma, hogy bevezetés legyen a házassági szövet-
séghez. És remélem, hogy meg fog győzni arról, miért kell részt venned ebben.
Az egyik dolog, amit itt látunk, hogy Isten, Akitől ered a családi egység, megmutatja nekünk 
most, hogy ez az egész család szisztéma honnan ered.
Először is meg kell látnunk, hogy rengeteg definíció létezik a családról… rengeteg helyzet, 
amely perverzióból, engedetlenségből származik, tragédiák: 1 anya nevel 3 gyermeket; apa 
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egyedül nevel gyereket, mert valamiért meghalt az anya; vagy válás, törvénytelen gyerekek, 
problémás gyerekek… itt vannak ezek a helyzetek, amelyeket családként definiálunk. És ha 
nem vigyázunk,  elő  fogunk állni  különböző javaslatokkal,  és  elfeledkezünk  az  intézmény 
teremtőjéről, létrehozójáról. 
Tehát a házasság, a család egy Isten által alapított intézmény. Először is megjelenik ezzel az 
emberrel.  Megteremti ezt az embert, és azt mondja, hogy ne legyen egyedül ez az ember. 
Szerezzünk neki egy alkalmas, hozzá illő, megfelelő segítséget. 
Nos, Isten válasza erre az alkalmas, hozzáillő, megfelelő segítségre az asszony volt. Látod, 
ahogy kiveszi a bordát és asszonyt alkot. És ez volt a válasza, ami alkalmas volt, hozzá illő és 
megfelelő.
Meg kell értenünk, hogy nem beszélhetünk a családról anélkül, hogy ne beszélnénk Arról, 
Aki kigondolta a szisztémát. Én nem vallásos alapokról beszélek ma nektek. Arról beszélek, 
amit  egyenesbe  kell  hoznunk  ma.  Ha  meg  akarod  tanulni  az  együttélést  a  különböző 
kapcsolatokban – férjek és feleségek, szülők és gyermekek –, soha nem fogod megtanulni az 
igazi  módját  ennek,  ha  kihagyod  Istent  és  a  Bibliát.  Enélkül  körbe-körbe  fogsz  járni. 
Elolvashatod a legjobb szakkönyveket, de ha nem fordulsz a Bibliához, és nem keresed meg 
Isten tervét, állandóan körbe fogsz forogni, és nem fogod látni működni úgy, ahogy működnie 
kellene.
 Olyan, mintha fognál egy autót, és megpróbálnád repülővé alakítani. Nem arra lett teremtve, 
kitalálva, hogy repülő legyen. Arra lett kitalálva, hogy autó legyen.
Az  embernek  el  kell  hagynia  apját  és  anyját,  ragaszkodnia  kell  a  feleségéhez,  mintha 
ragasztóval  lenne  hozzáragasztva.  Szaporodniuk  kell,  gyermekeket  kell  felnevelniük, 
megmutatni nekik, hogy hogyan tegyék meg ugyanazt, amikor idősebbek lesznek.
Ha  elvárod,  hogy  sikeresen  kezd  (vagy  mentsd  meg)  a  kapcsolataidat,  ha  elvárod,  hogy 
sikeresen visszakapcsolódj a partneredhez… ugyanis sok helyzet adódik egy házasságban…
Vannak, akik olyan gyorsan akarnak megházasodni, hogy nem értik meg, mennyire fontos a 
házasság  előtt  megtanulni  bizonyos  dolgokat.  Ha  a  kapcsolatod  zátonyra  futott,  vagy  ha 
helyre akarod állítani a kapcsolatot, akár jól érzed magad, akár boldogtalannak, üresnek érzed 
magad, vagy azon gondolkodol, hogy lehetne jobb…tisztába kell jönnöd magaddal. 
Nem  arról beszélünk, hogy a társadnak meg kell  változnia.  Arról beszélünk, hogy te jöjj 
tisztába  magaddal.  Nem védekezést,  tagadást,  teljes  őszinteséget  kérünk  ezzel  a  témával 
kapcsolatban.  Ha  veszekedővé  váltál,  parancsolóvá,  védekezővé,  kemény  fejűvé,  egész 
biztosan el fogod veszíteni a kapcsolatot, amelyre nézve figyelmeztetést kaptál, hogy kitarts 
benne,  hogy jobb legyen, mint most. A figyelmeztetés nem neked és a társadnak szól, hanem 
egyedül neked. Nem hozzád és a társadhoz beszélek, hanem egyedül hozzád. Visszatérés a 
társadhoz  nem tud  és  nem fog  megtörténni  addig,  amíg  először  te  vissza  nem térsz  ön-
magadhoz; a valóságos énedhez; a szellemedhez. 
Ha olyan kapcsolatban vagy, ami fájdalmakkal terhelt, zavaros, üres, egész biztosan tudom, 
hogy elvesztetted a kapcsolatodat a magad erejével, a saját méltóságoddal, a saját 
„standard”-oddal,  a  saját  önbecsüléseddel.  Nem  respektálod,  tiszteled  magad  többé.  Ha 
bizonyos  dolgok  történnek  a  házasságban,  fájdalmak,  amiket  eltűrsz,  zavaros  helyzetek, 
amiket  eltűrsz  –  ezek jelzik,  hogy engeded,  hogy olyan dolgok történjenek  az  életedben, 
amiket nem engednél meg, ha respektálnád magadat.  Bizonyos dolgok, amiket egyszerűen 
csak megengedtél. Továbbra is megengeded, hogy a férjed úgy beszéljen hozzád, továbbra is 
megengeded a feleségednek,  hogy tiszteletlen legyen veled.  És ez az a pont  ahol teljesen 
elvesztetted az önmagad tiszteletét,  és érzéketlenné váltál  a házadban lévő visszaélésekkel 
kapcsolatban. Meg fogom mutatni, hogy nyerheted vissza az önbecsülésedet. 
Csoda,  hogy  idáig  eljutottál.  Elképesztő,  hogy  házas  emberek,  akik  itt  vannak  ma,  idáig 
vitték. Miért mondom ezt? Az elvárás egy autóvezetői jogosítvány megszerzéséhez 10-szerese 
a házassági „jogosítvány„ megszerzésének. A vezetéshez el kell érned egy tudás, kompetencia 
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szintet,  mielőtt  elengednek.  A  társadalom  pedig  kész  téged  elengedni  valaki  másnak  az 
életével egy aláírásért a házasságkötő teremben.
És a probléma az, hogy a mintát a kapcsolatok terén valószínűleg a szüleidet figyelve kaptad, 
ők pedig az ő szüleiktől, akik valószínűleg a világból: mozi -, TV filmekből vagy valamelyik 
szappanoperából kapták.
Az én  problémám;  hogy egy vízvezeték  szerelőnek is  vizsgáznia  kell,  mielőtt  vízvezeték 
szerelő lesz.  Mielőtt  elengedik,  hogy a vízcsövekkel dolgozzon, vizsgán kell  átmennie.  Jó 
lenne, ha vizsgázni kellene, mielőtt jogosítványt kapnál arra, hogy részt vegyél valaki másnak 
az életében, összezavard, lerombold az életét.
Nézzük meg csak még egyszer. Mielőtt vezetői engedélyt kapsz, vizsgáztatnak. Akarják tudni, 
hogy ismered-e a jeleket, felismered-e a megfelelő sávokat, jobbkéz-szabályt, és mindazokat a 
dolgokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikeres légy. Kivisznek a forgalomba. Biztosak 
akarnak lenni abban, hogy nem veszélyezteted másoknak az életét. És mondom nektek, egy 
kicsi,  vagy egyáltalán semmi képzéssel felpattanunk,  házassági bizonyítványt  kérünk;  más 
emberek  egyszerűen  elmennek  a  hivatalba,  tiszteletlenül  beszélnek  a  házasságkötésről, 
annyira  rohannak,  hallani  sem akarnak  tanácsadásról…”Nincs  időm,  én  most,  ma  akarok 
házasságot kötni.” És, kedvesem, észre sem veszed, hogy mibe mentél bele – csak azért mert 
olyan jó érzésed van most, felvidultál…úgy „szeretlek”… Fényképezzetek és videózzatok!… 
mert  meg  fog  ez  változni!  Ez  meg  fog  változni,  mert  rá  fogsz  jönni,  mit  jelent  emberi 
természeteket összetenni. Csodálkozom, hogy emberek hogy rohantak a házasságba, Istenem! 
Egyszerűen  nem bírtál  várni!  „Ó annyira  szeretem!”  Nem fogod annyira  szeretni  miután 
összeházasodtatok. 
Van akinek elvetettség problémája van, van akinek szex problémája van… És figyelj! Ha nem 
kezeled ezeket a problémákat a házasság előtt, a házasság nem gyógykezelés a problémádra. 
Bevitted ezeket valaki másnak az életébe… Pedig egyszerűen csak egy kis képzésben kellett 
volna részt venned a házasság előtt. Azt gondolod, hogy tudod, mert a mama is így csinálta.  
Az nem elég képzés, amit a mamától láttál,  mert valószínűleg neki sem mondták el, hogy 
hogyan kell jól csinálni. 
Vagy láttad a moziban, vagy valahol máshol, vagy hallottad valaki mástól. Mindenütt, csak 
nem  az  Igében.  Belerohantál  a  házasságba.  Nem  tudtál  menni  tanácsadásra,  amit  mi 
ajánlottunk.  El  kellett  menned  egy  másik  gyülekezetbe,  ahol  10  perc  tanácsadás  után 
összeadtak. Azután, amikor valóban baj támad, jössz és keresel engem… mert annyira siettél 
összeházasodni.
Összevissza viccelődik, csupa zöldséget beszél… te mégis hozzá akarsz menni… Elképesztő 
számomra:  kiküldted  a  meghívókat,  pedig  tudod,  hogy  nem  kellene  összeházasodnotok. 
Tudod, hogy nem kellene összeházasodnotok… de kiküldted a meghívókat. Úgyhogy hozzá 
mész, nehogy megszégyenülj a meghívók kiküldése miatt. Milyen balga lépés ez?
Olyan, mintha beülnél egy autóba valaki mellé, aki nem tud vezetni. De mindenképpen be 
akarsz ülni az autóba.
Kedveseim, soha ne rohanjatok a házasságba! Lehet, hogy a házasságok az égben köttetnek, 
de neked itt a földön kell élni benne. Figyeltek arra amit mondok? Az a tanácsom, lassítsatok! 
Ne rohanj a házasságba!
De te azt mondod: „Engem nem érdekel, amit Dollar pásztor mond, senki más nem mond 
ilyet, én tudom, hogy hozzá kell mennem, és hozzá fogok menni…”
Ha ennyire félsz valakitől az igazságot hallani, kedvesem, akkor állj meg, mert lehet, hogy 
van itt  valami probléma. Mi lenne,  ha együtt  hallgatnátok a házasságról szóló kazettákat? 
Kikölcsönöznétek - a gyülekezet könyvtárából  - házasságról szóló kazettákat, és kazettáról 
kazettára  meghallgatnátok,  megbeszélnétek.  Megtudnátok,  hogy  értitek-e,  akartok-e 
foglalkozni vele, elég érettek vagytok-e ehhez a különleges dologhoz?
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De te ezt mondod: „Nem, mi nem akarjuk kazetta hallgatásra vesztegetni az időnket. Meg kell 
szerveznem az ünnepséget, hogy megkapjam az ajándékaimat…és nevetünk…és annyira szép 
és romantikus…” 
És azt  gondolod, hogy ez egész életedben így lesz… De hadd mondjak neked valamit:  a 
házasság munka, és ha felhagysz a házasság munkálásával: megáll. Mi tévedésben vagyunk.
A legnagyobb  tragédia  ma,  hogy  az  emberek  összeházasodnak  anélkül,  hogy  képzésben, 
vizsgákon vettek volna részt, hogy kiderüljön, képesek-e megoldani a feladatot. 
Így  számolniuk  kell  azzal,  hogy  hibázni  fognak.  Predesztinálták  magukat  a  hibázásra. 
Predesztinálták  magukat  a  kudarcra…  Visszautasítottuk,  hogy  Isten  tesztje  alá  vessük 
magunkat.  Emiatt   harcok és  problémák lesznek a  házasságunkban.  Csoda,  hogy képesek 
voltunk eddig csinálni… amit nem tudunk, meg kell próbálnunk megtanulni menet közben. 
Lassítsatok! Visszakozzatok egy kicsit!
„Ha én nem megyek hozzá, ő fog feleségül venni engem.” Hagyjátok a tréfát! Most neked 
meg kell tanulnod, hogy hogyan légy feleség, és neki meg kell tanulnia, hogy hogyan legyen 
férj… és ez időt igényel. 
Én nem hiszek ebben a „szerelembe estem”-ben. Te zűrzavarba estél,  nem szerelembe.  A 
szerelemben növekedsz. De ha „beleesel”, mikor felkelsz, már ki is mehetsz belőle. De ha 
növekedsz benne, akkor meggyökerezel benne, megalapozódsz benne. És van valamid, ami 
benne tartson.

Lehet, hogy soha senki nem beszélt neked arról, hogyan kell illeszkedni. Gondolkodjatok 
erről! Lehet, hogy senki nem beszélt arról, hogy lehet egy jó társat választani. 
Hogy tanítod a gyermekeidet a társ választásra? Nem csak egyszerűen hazahoz valakit: 
- Ezzel akarok összeházasodni!
- Nem, nem, nem. Meg kell engedned, hogy részese legyek ennek a döntésednek.
 A  szülőknek  részt  kell  venniük  ebben  a  döntésben.  Részt  kell  vegyél  a  gyermeked 
döntésében. Mert az a srác vagy leány bejön. Hatással lesz a dolgokra. És én nem engedek be 
a családomba csakúgy egy fiút, vagy lányt. Ha nem akarom, megmondom neki: nem te vagy 
az… nem te vagy az… ne pazaroljuk az időt… viszontlátásra! Egy családba jössz… Nekünk 
megbízásunk  van,  szolgálatunk  van,  amire  ügyelnünk  kell…  De  ha  megtalálták,  egy 
mondatom van: „Soha nem leszel megtört az életedben. Gyere be!”
Lehet, hogy soha nem tanítottak arra, hogyan válassz társat. 
Senki nem tanította, hogyan légy férj vagy hogyan légy feleség. 
Senki nem tanította, mit tegyél, ha valami elromlott. 
Ha belegondolsz, senki nem tanította, hogy találj rá a hibára. 
A kapcsolatod bajban van, mert így építetted fel. Olyan életmódot választottál, aminek nem 
lehet más az eredménye. 
Nem lehetséges, hogy egy tartósan rossz kapcsolatod legyen, hacsak nem te alkalmazol egy 
olyan  életstílust,  ami  fenntartja  ezt.  Más  szavakkal:  ha  valami  rossz  a  kapcsolatodban,  a 
legjobb,  ha  elhiszed,  hogy  olyan  életstílust  folytatsz,  ami  állandóan  megrontja  a 
kapcsolatodat.  Te  teszel  valamit,  vagy  elfogadsz  valamit,  ami  fenntartja  a  kapcsolatod 
romlását. 
Minden egyes személynek van egy életstílusa, ami alátámasztja, igazolja, hogy ki vagy mi ő 
(férfi  vagy nő).  És  ha van valami  rossz  a  kapcsolatodban,  legyen az  megfélemlítés  vagy 
bizonytalanság vagy bármi, kell lennie valaminek az életstílusodban, ami fenntartja és okozza 
azt.
Ha a kapcsolataidról van szó: Azt választottad, hogy minták, gondolatok, érzések szerint élj, 
és ez létrehozott, generált valamit, ami nem adja meg neked, amit szeretnél. Azért élsz, hogy 
szenvedj, ahelyett, hogy szeretnél, hogy élj. És ennek meg kell változnia. Meg kell változnia, 
mielőtt az egész darabokra hull. 
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Hogy  fog  ez  történni?  Figyelj  jól!  Nem  irányíthatod  a  társadat!  Azt  gondolod,  hogy 
irányíthatod, de nem irányíthatod a társad. Nem írhatsz elő változást a társad számára! Nem 
mondhatod meg a társadnak, hogy mit tegyen! De adhatsz a társadnak inspirációt, teljesen új 
viselkedési  formákat,  ösztönzéseket,  amelyekre  reagálhat.  És  ha  kilépsz  a  romboló 
hozzáállásból, ami a kapcsolat szétesését okozza, ha felhagysz a harcolással, és elkezdesz új 
módon élni, ez nehézzé fogja tenni a partnered számára, hogy kifogást keressen. Válaszd, 
hogy  másképpen  élj,  mert  amikor  viselkedés  módot  választasz,  következményeket  is 
választasz.

Hadd  mutassam  meg,  miről  beszélek:  Minden  egyes  alkalommal,  amikor  megpróbálod 
megváltoztatni a társadat, egyet érsz el vele: szaporítod a vitatkozást, a hibázást. Bonyolítóvá 
válsz, megoldó helyett. Mert mi történik? 

Mindig azt mondod: - Neked kell megváltoznod!
Ő is azt mondja: - Neked kell megváltoznod!

- Nem, nem, jobb lesz, ha te megváltozol!
- Nem, nem …

És jön a  vitatkozás… és ez megy oda vissza.  És kárba vesznek évek,  mert  megpróbálod 
megváltoztatni a társadat, ahelyett, hogy magad változnál meg.
Garantálom neked, hogyha te megváltozol, a társadnak meg kell változnia. Hogy értem ezt? 
Ha te megváltozol, nem adod neki ugyanazokat a dolgokat, amelyekre 10 év óta reagált. Ha 
elkezdtél vitatkozni – ő vissza és így tovább… De ha elhatározod, hogy megváltozol: „nem 
fogok vitatkozni  vele  tovább.”  Azután  jön  a  társad:  veszekedik  –  nem szólsz  semmit.  Ő 
folytatja  –  „hallom  amit  mondasz,  de  úgy  döntöttem,  hogy  nem  vitatkozom…”  Még 
zaklatottabb – „Nem, nem fogok veszekedni veled, és hagyd abba; nem is fogom megengedni 
neked,  hogy így  beszélj  velem,  inkább átmegyek  a  másik  szobába… mert  jobban fogom 
becsülni  magamat,  mint  korábban,  úgyhogy  nem  fogok  veszekedni  veled.”  Ő  még  egy 
darabig folytatja, azután leáll.
Ha folyamatosan  ezt  teszed,  neki  meg kell  változnia,  és  új  válaszokkal  (reagálással)  kell 
megjelennie…  különben  magával  vitatkozhat.  Azután  másnap  megint  jön:  kiabál…  szép 
nyugodtan  megmondod:  ”majd  visszajövök,  ha  befejezted!”  Egészen  új  válaszokat  kell 
kidolgoznia, mert te megváltoztál. És mert te megváltoztál, beindul a kommunikáció, és neki 
is meg kell változnia.
Mivel te most már eléggé becsülöd magad, és döntést hoztál, hogy megváltozol – ezután ő 
sem jöhet ugyanazokkal a dolgokkal.
Mennyi időt vesztegettünk azzal, hogy egymást próbáltuk megváltoztatni. Pedig csak néznünk 
kellene, hogy a kapcsolataink hogy változtatnak meg minket.
Mondtam Taffi-nek (a feleségének): „Változz meg! Ha megváltozol, minden rendben lesz, mert 
én  nem  fogok  megváltozni.  Én  meg  vagyok  elégedve  azzal,  ahogy  élek  –  mindig  így 
gondolkoztam -, te menj és változz meg, különben bajba kerülünk. Te vagy a probléma…”
Olyan mintha  tegnap  lett  volna… Bementem az  imakamrámba,  és  azt  mondtam:  „Uram, 
segíts  Taffi-nek!  Segíts  neki  megérteni,  és  meglátni,  hogy  változnia  kell!”  Aztán  mikor 
befejeztem az imádkozást,  megálltam,  hogy halljam Isten válaszát.  Azután úgy hallottam, 
mintha mellettem állt volna. 
Így szólt: - Nem Taffi a probléma, hanem te. Neki igaza van, a hibás te vagy. 
Azt mondtam: - Hogy lehet ő igaz

- Mert egyetért velem.
- Azt gondoltam, hogy én értek Veled egyet.
- Nem, te nem.

Azután  egyszerűen  ezt  mondtam:  -  „Legyen…” azután  el  kellett  kezdenem megváltozni, 
ahogy Ő elkezdte világosan megmutatni nekem… és azután mindent beletett  ebbe a nagy 
csomagba: ÖNZÉS.
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„Az rendben van, hogy azt akartad, hogy ő változzon; de te nem akartál változni, és így fenn-
tartottad a te régi, természetes életviteledet. Ő igazodott volna ehhez. De ha ő igazodott volna 
ehhez, te soha nem lettél volna jobb ember. És én segítséget adtam neked, őbenne, aki hozzád 
illik.  Tehát,  ha  te  megváltozol,  az  amit  Taffi-vel  kapcsolatban  kértél,  meglesz;  Taffi 
automatikusan meg fog változni.”
Úgyhogy én megváltoztam.

Taffi  nem azért  változott  meg  mert  ezt  mondtam:  „Olvasd  el  a  Pld  31-t.  Tudod,  te  egy 
keresztény vagy. Ilyenné kell válnod. Neked bölcs asszonnyá kell válnod, aki gondot visel a 
házára; - mi ez a nagy rendetlenség?

- mi bajod van?
- el kell olvasnod ezt! 

Próbáltam  szellemi  módon.  De  még  mindig  őt  próbáltam  megváltoztatni.  Energiámat  és 
időmet arra pazaroltam, hogy őt változtassam meg, ahelyett, hogy magamra vonatkoztattam 
volna és én változtam volna meg.
Azután azt az energiát, amivel Taffi-t próbáltam megváltoztatni magamra fordítottam, és én 
változtam meg. Én fordultam meg. Azután láttam őt megváltozni, mert a válasz, amit nekem 
adott már igazodott ahhoz, amivé változtam.

Figyelsz rám!? Hagyj fel azzal, hogy valaki mást próbálsz megváltoztatni! Te változz meg! 
Ez vonatkozik azokra is, akiknek ellenségük van. Még a főnököddel kapcsolatban is. Olyan 
könnyű  mondani:  „A  főnököm ezt  meg  ezt  mondta…”  Nem,  nem,  nem.  Te  nem fogod 
megváltoztatni  a  főnöködet.  Te változz  meg! És ha te  megváltozol,  a  főnöknek meg kell 
változnia.  Mert  reagálnia  kell  a  te  kitűnő  munkádra… hogy mindig  pontos  vagy… Neki 
másképp kell reagálnia…
Te  megváltoztathatsz  embereket  magad  körül,  ha  felismered:  „Ha  változást  akarok  látni, 
vetnem kell  változást  (nekem kell  megváltoznom).  És  ha vetek  változást,  aratni  is  fogok 
változást.  Ha  másokat  próbálsz  megváltoztatni,  aggodalmaskodsz,  rombolod  magad,  mert 
nem  irányíthatod  a  társadat,  nem  mondhatod  meg  a  társadnak,  mit  tegyen.  Magadat 
irányíthatod, és magadnak mondhatod meg, hogy mit kell tenned.
Soha ne juss oda, hogy azt gondolod magadról, hogy te vagy a legokosabb, és hogy meg tudsz 
változtatni embereket. És dicsekszel, hogy ha mondasz valakinek valamit, az megteszi… Ez 
nem fog működni, amíg te nem változol meg. A változás nálad kezdődik…

Nem tudhatjuk  biztosan  irányítani  a  kapcsolatainkat,  anélkül,  hogy lenne egy tervünk. 
Igen, amit mondtam az teljes mértékben igaz, de kell hogy legyen egy tervünk. A legtöbb 
keresztény  hibázik,  amikor  elmegy  a  gyülekezetből,  mert  nincs  terve.  Inspiráltak, 
fellelkesültek, de nincs tervük. Tudják, hogy szükségük van változásra, de nincs tervük. 
A romlás ellen - ami történik az egyházban, - hatalmas üzeneteket prédikálunk, de elmegyünk 
anélkül,  hogy  tervünk  lenne  a  kivitelezéshez,  a  végrehajtáshoz,  ezért  ugyanolyanok 
maradunk. Nincs változás.
Ahhoz, hogy megtartsuk a kapcsolatainkat a zátonyra futás után, tervvel kell kezdenünk! Két 
dolgot azonnal meg kell tennünk. Két alapvető lépést:
1. Tudást,  értelmet  kell  szereznünk.  Tudást,  értelmet  kell  szereznünk.  Nem  próbálhatsz 

életben  tartani  egy kapcsolatot  olyan alapokon,  amelyekről  azt  gondoltad,  hogy jók  a 
korábbi  tudásod  alapján.  Ez  többnyire  rossz  tudás  volt.  A  nyári  családi  konferencia 
nagyszerű  alkalom  a  tudás  megszerzéséhez.  Ez  alapvető  ahhoz,  hogy  megtartsd  a 
házasságodat,  és  minden  egyéb  kapcsolatodat  olyannak,  amilyennek  lennie  kell. 
Nélkülözhetetlen, hogy tudást szerezz, és hogy jó helyről szerezd.
„Menjünk  el  egy  pszichológushoz.”  –  mondod.  Ha  ő  a  világból  jön,  ha  nem  Isten 
szemszögéből nézi a dolgokat… én elmondom nektek,  milyen egy világi pszichológus 
segítsége: ott ültem keresztbe tett lábbal és ezt mondtam: 
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- Ez és ez a problémám
- Miért gondolja, hogy ez probléma? Milyen érzéseket vált ez ki önből? Mit gondol ön 

erről?
Hagytam, hadd beszéljen… Ezeket nem érdekli  a te életed,  a te problémád, a pénzedet 
akarják… A világ így kezeli ezt…
Én nem szeretnék semmit  nyerni  azon, amit  ezen a héten teszünk,  csak egészségesebb 
családi kapcsolatokat.
Az első lényeges dolog, tehát, hogy tudást kell szereznünk. Kell tudást szereznünk. Tudást 
arról, hogy hogyan legyél férj. Tudást arról, hogy hogyan legyél feleség. Ne mondd nekem, 
mit  hallottál  erről  korábban.  Lehet,  hogy  korábban  hallottál  valamit,  de  a  hit  Isten 
Beszédének  a  hallásából  van,  nem  abból  amit  a  valaki  mástól  hallottál.  Lehet,  hogy 
hallottál valamit, de úgy tűnik az alkalmazása nem vezet oda, ahová kellett volna.
Az első dolog, hogy tudást szerezzünk.

2. Jártasságot kell szereznünk, és alkalmaznunk kell, amit tanultunk.
Nem elég tudást szereznünk, ha nem válunk jártassá abban, amit tanultunk.
Jártassá kell válnunk, hogy tudjuk gyakorlatban, kivitelezni a tudást, amit kaptunk.
Ha ez a két terület  nem működik, reményünk sincs arra, hogy nagyszerű kapcsolataink 
legyenek.
Megszerezni a tudást, és a jártasságot ahhoz, hogy a gyakorlatban alkalmazni tudjuk, amit 
tanultunk. Mit ér megtanulni valamit, ha nincs jártasságod az alkalmazáshoz.
Mit ér megtanulni,  hogyan lehetsz jó férj,  ha a házasságod megreked, mert hiányzott  a 
jártasság, hogyan alkalmazd, amit tanultál.
Helyreállításnak kell jönni erre a területre!

Minél  többet  tanulunk  és  gyakoroljuk,  amit  tanultunk  –  annál  tehetségesebbek  leszünk 
meghitt kapcsolatok fejlesztésében az otthonunkban.
Ismeretet szerezni, és jártassá válni benne.
Kihívást  intézek  hozzátok  ezen  a  héten:  az  üzenet  után  házifeladatot  adok  nektek,  hogy 
jártassá váljatok abban, amit tanultok. Hogy ne csak üljetek itt és hallgassatok, jegyzeteljetek 
– aztán hazamentek, és nem tudjátok alkalmazni… Csak egy adag ismeret jelenik meg, ha 
beszélsz  valakivel  –  és  nagyon  szelleminek  tűnsz…  Nem  ezt  akarjuk.  Azt  próbáljuk 
megvalósítani, hogy eredményeket érjetek el otthon azáltal, hogy jártasak lesztek abban, amit 
hallotok és tanultok.
Nos, van egy szó, ami kulcs-szó ezen a héten. Egy szó, amit sok keresztény nem szeret… sok 
ember nem szereti ezt a szót… Ez a szó:  változásváltozás. A változás lesz a kulcs, és ez szükséges 
ahhoz, hogy a kapcsolataink azon a szinten legyenek, ahol lenniük kell. 
A Biblia  megmondja,  hogyan változzunk.  Úgy, hogy megújítjuk  az elménket.  Nem fogsz 
változni, ha nem újítod meg az elmédet. Ha nem újítod meg az elmédet, és nem változol; ezt 
nem hívják az elme megújításának. 
Hadd mutassam meg miről beszélek. Az elméd megújítása nem csupán információk szerzése. 
Az elméd megújítása nem csupán új információk szerzése. Nem újítod meg az elméd, míg 
meg nem változol. Hadd mondjam világosabban: a megújított elme bizonyítéka a változás. 
„Megújult  az  elmém?”  „Megváltoztál  ezen  a  területen?”  Nem elég  megtanulni  jó  férjnek 
lenni.  Ugyanis  az  elméd  nem  újult  meg  úgy,  hogy  jó  férj  legyél,  míg  ténylegesen  nem 
változtál  jó  férjjé.  Neked  nem  elég  megtanulni,  hogy  lehetsz  jó  feleség.  Nem  elég  az 
elmédben tudni, hogy kell ezt csinálni…
Dicsőség az Úrnak! Tedd meg! 
Változz meg! Mert a legnagyobb kihívásunk az életünkben és a kapcsolatainkban a változás, 
mert nincs meg bennünk a készség a változásra.
Te  változz  meg!  Nézünk  mindenki  másra,  és  arra,  hogy  nekik  mit  kellene  tenniük.  A 
legnagyobb probléma is - ami csak adódhat egy emberrel kapcsolatban – megoldódhat, ha 
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megváltoztatod  a  hozzáállásodat  ahhoz  a  nagy  problémához.  Az  egész  életed  meg  fog 
változni, ha magadat megváltoztatod.
Ha egy házasságban a társad megváltozását erőlteted, ez mindkét felet az egymás segítése, 
kiegészítése  helyett  újból  a  versenyre  fogja  kényszeríteni.  Nektek  ki  kell  egészítenetek 
egymást, nem versenyezni egymással. Hallottátok mit mondtam? Ti kiegészítitek egymást, 
nem  versenyeztek  egymással.  Nem  szabadna  lennie  semmiféle  versenyzésnek: 
kiegészítenetek kell egymást!
Isten  beszéde  tartalmazza  az  egyedüli  eredeti  tervrajzot  a  sikeres  kapcsolathoz  Vele  és 
másokkal.
Mindaz,  amit  eddig  mondtam,  alapja  valaminek,  amit  el  akarok  kezdeni.  Nem  fogom 
befejezni ma, csak elkezdeni. Ezt soha nem láttam – és bocsánatot kérek tőletek, hogy eddig 
nem  láttam…  Azt  gondolom,  hogy  szellemünkben,  szívünkben  mi  mind  érzékeltük… 
Hiszem, hogy megtaláltam az egészséges kapcsolatok kulcsát.  Annyira hiszek abban, amit 
mondani  akarok,  hogy  meg  vagyok  győződve;  hogyha  megérted,  amit  mutatni  fogok,  ez 
nagyszerű eredményeket fog hozni a házasságodban, a gyerekekkel való kapcsolatodban és a 
másokkal való kapcsolatodban is. 
Van valami, ami hosszú ideje hiányzik a kapcsolatokból. Meg kell kapnunk ezt a dolgot most 
azonnal!  Minden egészséges kapcsolat  kulcsa és alapja… enélkül nincs meg az alapod az 
egészséges kapcsolatokhoz. És ez a kulcs: tisztelet, megbecsülés.
A tisztelet a kulcs, az alap az egészséges kapcsolatokhoz. Beszélnem kell nektek a tiszteletről. 
Halljuk a szót, de úgy gondolom nem igazán tudjuk, mit jelent.
Tisztelet. Olvassunk egy Igét:  Mt 6: 19-22
Mondom nektek, ez az egy szó az alapja az egészséges kapcsolatoknak. 
„Nos, mi tiszteljük egymást” nem, nem. Mondom nektek, hogy Taffi-vel olvastuk ezt, és ez 
kihívást  intézett  mindkettőnkhöz.  Mi  szeretetteljes  kapcsolatban  vagyunk,  de  ez  az  Ige… 
tanít, megvilágosít, gyógykezel…ezt meg kell kapnunk ma!
A 19. Versben húzzátok alá: kincsek
A 20. Versben húzzátok alá: kincsek a menyben
A 21. Versben húzzátok alá: kincs
Nos, ha tudni akarod, hol a szíved, egyet kell tenned: megtalálni a kincsedet. 
Azután a 33. Vers azt mondja:  „Hanem keressétek először Isten országát, és 
az Ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek.”
Tisztelet  az alapja az Istennel való kapcsolatunknak. Definiáljuk most ezt a szót. Egy képet 
akarok adni nektek erről. Annak aki görög… ha görögként éltél  volna Jézus idejében… a 
tisztelet valami nehezet, súlyosat jelentene neked. Ha görögként hallanád ezt a szót, valami 
nehéz, súlyos dolog jelenne meg előtted. Pl. az arany tökéletes kép volt a tiszteletről, mert 
nehéz volt, súlyos és ugyanakkor értékes is volt. Nehéz, súlyos és értékes.
Tiszteletlenség:  ha  görög  lennél,  akkor  e  szó  hallatán  valami  köd,  pára  jelenne  meg  a 
képzeletedben.  Miért?  Mert  a  görögök  számára  a  legkönnyebb,  leglényegtelenebb  dolog, 
amire csak gondolhattak a gőz, vagy pára volt, amint felszállt a forró vízből, vagy megjelent 
az ablaküvegen egy hideg téli napon.
Tiszteletlenség – valami, ami értéktelen, könnyű, mint a köd vagy pára
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A bezárt szellem gyökere l.

Olvassuk  a Mt 6:19-21 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, 
ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és 
ellopják. 
20.  Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyekben, ahol sem a 
rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, 
sem el nem lopják.
21. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
Elkezdtünk  foglalkozni  a  tisztelet  témájával,  és  leszögeztük  a  tényt,  hogy  a  tisztelet  az 
egészséges kapcsolatok alapja. Legyen az házassági kapcsolat, vagy szülő-gyerek kapcsolat, a 
tisztelet az alapja ezeknek a kapcsolatoknak.
Ha nem kezdesz  el  tiszteletben  járni  a  házadban… azt  mondod:  „Nem teszem meg amit 
mondasz.” Ha visszautasítod ezt, az eredmény keserűség lesz. Hadd mutassam meg neked, 
hogy működik a keserűség. Ezzel  fogunk foglalkozni,  és remélem, hogy ez motiválni  fog 
abban, hogy megtedd, amit meg kell tenned.
A tiszteletadásnak naponkénti,  óránkénti  döntésnek kell  lennie.  Érzések,  amiket  éveken át 
tápláltunk, nem változnak meg egy éjszaka alatt. De a kitartó tiszteletnek megvan az ereje, 
hogy győzzön a legkeményebb szív fölött is. Én nem vártam el tegnap, hogy mára mindent 
megváltoztass. De egy kezdet volt. És sok házaspárnak csak egy kezdőpontra van szüksége, 
ahol elkezdhetik, és elfelejtkezhetnek egy csomó régi dologról… Tehát ez egy kezdőpont, és 
kitartónak kell lenned. De ha nem tökéled el,  hogy a tiszteletnek ebben a formájában járj, 
számolnod kell a keserűséggel.
Nézzük meg, mit mond az Ige a Mt 6-ban! Jézus beszél itt: 
Mt 6: 14-15 Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, 
megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
Ha pedig nem bocsátjátok meg az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok 
sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Ez számomra egyszerűnek hangzik: Isten egy dolgot akar itt mutatni: Ha te nem bocsátasz 
meg a testvérednek vagy testvérnődnek, Ő azt mondta: „Én nem tudok megbocsátani neked.”
A te feleséged a te testvérnőd az Úrban, és a te férjed a te testvéred az Úrban. És ha vannak 
dolgok  ebben  a  kapcsolatban,  és  te  elmulasztottad  megoldani  azokat  megbocsátás  által, 
mondom neked, hogy bármit kértél, és bármivel Isten elé mentél, hogy bocsánatot kérjél Tőle 
– ezt nem nyerted el, mert a Biblia nagyon világosan szól itt: Ha te nem bocsátasz meg, Isten 
nem tud… Ez olyan hogy: te teszed – Ő is teszi; te nem teszed – Ő sem teszi.
Tehát a megbocsátás nagyon - nagyon fontos dolog!
Hadd osszam meg veletek ezt az illusztrációt egy férjjel kapcsolatban, aki nagyon boldog, 
ellentétben a feleségével, aki nagyon keserű.
Boldog – szerencsés. Ezzel lehet legjobban jellemezni a férfit. Soha nem volt kapcsolata más 
nővel, szeret mindenkit, hamar mosolyog, keményen dolgozik. Ez a férj.
Figyeljétek  meg az asszony leírását:  keserű.  Ezzel  lehet  legjobban jellemezni  őt.  Haragos 
személy. Megaszalódva, mint egy szilva. Ritkán van egy jó szava bárkihez. Boldogtalan. Nem 
enged el semmilyen sértést, bántást. Minden, amit a férje tesz rossz, pörlekedik miatta. Ritkán 
bocsát meg, és természetesen nem felejt.
Egy műtéten kellett átesnie, amely hetekre az ágyhoz kötötte. Mivelhogy ráért, elhatározta, 
hogy leír  minden sértést,  rosszat  és bűnt,  amit a férje elkövetett  ellene.  És ahelyett,  hogy 
jobban lett volna, keserűbbé vált, mint azelőtt.
Figyeljetek rám nagyon! Ha ilyen keserűség van a bensőtökben, ma este van egy jó hírem: 
meg fogom mutatni, hogyan szabadulhattok meg tőle.
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A keserűség a házasságot öregítő ellenség. A keserűség kiszívja az életnedvet a házasságból, 
szó  szerint  kiszárítja  a  csontjainkat.  Olyanná  teszi  a  házastársunk  szavait,  mint  amikor 
körömmel a falat  kaparjuk.  Keserűség és bizalom nem férhet meg ugyanabban a szívben. 
Nem lehetsz keserű, ha a házastársad iránti bizalmat, meghittséget próbálod fejleszteni. Nem 
fog növekedni ugyanabban a szívben. Felejtsd el! A keserűség méreg a bizalom számára.
Honnan  jön  a  keserűség?  A  keserűség  a  megtűrt  harag,  neheztelés  gyümölcse.  Ez  a 
kicsinyesség  által  létrehozott  rendszer,  egy  termék,  amit  a  megbocsátatlanság  üzemében 
állítottak  elő.  A  keserűség  a  megbocsátatlan  szívben  kezdődik.  Egy  megbocsátó  szívben 
viszont nem verhet gyökeret a keserűség.
A házastársunk irányában érzett keserűség jelzi, hogy még valamit meg kell bocsátanunk.
Ha  keserűségről  van  szó,  nem  beszélhetünk  róla  anélkül,  hogy  ne  foglalkoznánk  a 
megbocsátatlanság területeivel. 
Lehet,  hogy egy vagy azok közül,  akik mindig  kis  dolgokban való vitatkozásban találják 
magukat.  Felfújsz  egy  kis  dolgot,  de  nem  ez  az  igazi  probléma.  Ez  csak  gyümölcse  a 
problémának. A valódi probléma az okozója a keserűségnek. Meg kell  keresnem a valódi 
problémát, azt a dolgot, ami történt velem, és amiért meg kell bocsátanom a társamnak. A 
keserűség azért van bennem, mert megbocsátatlanság van a szívemben. 
Bírom,  ahogy  keresztények  el  tudják  intézni  a  dolgokat:  „Ó,  én  megbocsátok.  Minden 
rendben van.” Mégis a megbocsátatlanság bizonyítéka, egy megbocsátatlan szív bizonyítéka a 
keserűség ott rejtőzik a szívben.
Hadd mondjam el azt is,  hogyha a keserűséggel nem foglalkozunk, akkor foglalkozni kell 
azzal,  hogy falakat építesz.  Vannak, akik falakat építenek, és a falak általában arra valók, 
hogy embereket távol tartsunk. A falak bezárnak, védenek, elválasztanak… és az emberek 
falakat  építenek,  hogy  védekezzenek,  hogy  felügyeljék  az  átjárást,  falakat  emberek  benn 
tartására,  emberek  kinn  tartására.  Vannak látható  falak,  és  vannak  láthatatlanok;  falak  az 
elmében  a  sérelem,  a  sértés  miatt,  vagy  érzelmi  önvédelem  miatt,  vagy  egyéb  ok  miatt 
emelve.
Láthatatlan falak vannak itt, és te próbálod kitalálni, hogy mi történik. Gondolkozol, miért jött 
ez a dolog. Nézzük meg, miért  épülnek falak,  korlátok! Mi az oka, hogy emberek falakat 
építenek, hogy távol tartsanak embereket, akikhez legközelebb érzik magukat?
1. Az első ok: a mellőzés, vagy ha mellőzöl másokat.
Ha téged mellőznek, ez egy ok, hogy falakat építs: A társam nagyon elfoglalt, nem érzem, 
hogy én vagyok az első helyen.
2. Egy másik ok: a sérelem
A társam kritikus szelleme miatt megsebezve érzem magam. 
Kritizálni míg sebzel. Annyira kritikusnak lenni mindennel kapcsolatban, míg végül sérelmet 
okozol. Aztán egy fal épül fel védelmül a kritizálás és a kritizálásból jövő sérelem ellen.
3. A sértés
  Rosszindulatú szavak, amelyek megingatták a bizalmamat, megbántották az önérzetemet. 
Állandóan sértegettek, aztán a sértegetés ellen építettem egy falat, hogy megvédjem magam.
4. Bántalmaztak fizikálisan, vagy érzelmileg, és építesz egy falat.
  Lehet, hogy közületek néhányan kapcsolatba kerültetek ilyen emberekkel, és megpróbáltátok 
kitalálni,  hogy  mi  lehet  a  problémája  –  lehet,  hogy  egy  fal  épült  fel.  Lehet,  hogy  fiatal 
korukban történt velük valami, valamilyen erőszak, ami miatt falat építettek.
5. Bűntudat
  Tettem valamit, amit szégyellek és nem akarom, hogy a párom tudjon róla. Így felépítesz 
egy falat, titkod védelméül.
6. Félelem – kiáltsátok: „nincs több félelem”
  Néha félek,  hogy a társam nem fog szeretni,  ha valójában megtudja,  mi vagyok.  Néha 
agresszivitás jelzi, hogy fal épült.
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7. Önzés
  Az  ambícióm,  hogy  hatalmat,  pénzt,  népszerűséget,  sikert,  biztonságot  szerezzek  –  ez 
megsebezte a kapcsolataimat, és ez okozta a fal építést.
8. Büszkeség
  Nem akarom elismerni  a  gyengeségeimet.  Nem akarom elismerni  a  félelmeimet.  Nem 
akarok foglalkozni a kétségeimmel, aggodalmaimmal. Felépítek egy falat. Nem vagyok kész 
elfogadni semmit. Mindent visszautasítok.
9. Félelem az elárulástól, az elhagyástól. Emiatt nagyon sokan építenek falakat. 
  Ha megosztom a  legmélyebb  gondolataimat,  titkaimat,  vágyaimat  –  a  párom kibeszéli. 
Felveszi  a  telefont  és  elmondja  a  mamának,  azután  már  mindenki  tudja.  Félelem  az 
elárulástól. Ezért tanít a Biblia diszkrécióról az otthonban.
10. Neheztelés
  Felnagyítottam  egy  elmúlt  dolgát  a  társamnak.  Neheztelés  van  miatta  a  szívemben  – 
felépítettem egy falat.
Nagyon figyeljetek rám!
A legveszélyesebb dolog, ami egy kapcsolattal tehető, hogy valaki egy falat épít, vagy bezárja 
a  szellemet.  Ha bezárják  a  szellemet,  és  falat  építenek,  megengedik  a  keserűségnek és  a 
haragnak, hogy érlelődjön, és növekedjen, túllépjen a korláton… Hónapok és évek fognak 
eltelni…  és  ha  valóban  ki  akarod  deríteni  ezt  a  dolgot,  rá  fogsz  jönni,  hogy  egy  olyan 
valakivel  éltem együtt,  akinek  a  szelleme  be  van  zárva.  És  minden  azért  lett,  mert  nem 
tiszteltem őt.
Harag ment be, keserűség ment be, és a harag és a keserűség miatt falak épültek.
Meg kell védenem magam, fáradt vagyok, újból sebeket kapni. Fáradt vagyok újból csalódni.
Taffi  tett  valamit  egyszer,  ami  jelezte,  hogy  fal  van  épülőben.  Kint  voltam  a  városban, 
hazajöttem, azután újból vissza kellett mennem. Úgy tett, mintha nem hiányoztam volna neki. 
Semmi lelkesedés. Rendben van, menj csak! Mindent olyan hűvösen. „Te a nyakamba szoktál 
ugorni, átölelni… Mi a baj?” Azt válaszolta: „Csak meg akarom védeni az érzéseimet, míg 
visszajössz a második utadról.” Tehát felépített egy falat,  hogy a második elmenetelem ne 
hasson  az  érzelmeire,  hogy  azok  biztonságban  legyenek,  amíg  én  visszatérek  a  második 
utamról.
Nos, ha ilyen egyszerű, ez rendben lehet, de mi van azokkal, akik felépítik a falat, és úgy is 
hagyják, és az áll minden egyes nap. Mi a helyzet azokkal az emberekkel az életben, akik 
állandóan  védelmezik  az  érzéseiket…  Lehet,  hogy  vannak  dolgok,  amikről  soha  nem 
beszéltél. Frusztrált, haragos vagy, gyakran mondod, hogy van valami problémád, de lehet, 
hogy van valami, elrejtve a fal mögött… De mondom nektek, ahogy Izráel gyermekei hétszer 
körüljárták a falat – és a falak leomlottak, én hiszem, hogy ma este, a falak, amelyek épültek, 
amelyek fenntartattak és megerősítettek az utóbbi években, – én hiszem, hogyha egyetértesz 
velem, a falak le fognak omlani ma este.
Kiáltsátok: „A falak le fognak omlani ma este!”
Ehhez az szükséges, hogy elkezdj őszinte lenni. Itt valóságos problémák vannak. A férfiak 
nem  eléggé  figyelmesek,  hogy  észrevegyék  hogy  feleségüknek  valami  gondja  van. 
Egyszerűen csak frusztráltak vagyunk, hogy a dolgok nem mennek úgy, ahogy szeretnénk. 
Pedig lehet, hogy van egy valóságos probléma, ami soha nem lett megbeszélve… és ha ezt a 
falat  lebonthatjuk  ma  este,  olyan  óriási  növekedést  érhetünk  el  magánéletünkben  és  a 
kapcsolataink területén, amilyet még eddig soha… ha eljutunk arra a pontra, hogy megosszuk 
azt a dolgot, amit eddig soha nem osztottunk meg, és elsősorban ezek miatt építettük e falakat.
Most  valami  olyannal  foglalkozunk,  amit  „bezárt  szellemnek”  lehet  nevezni.  A  szellem 
bezárása szinte mindig meg fog történni, ha tiszteletlenséget (durvaság, sértés, kritika, stb.) 
választasz.
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Nos, ezzel akarok foglalkozni, nagyon fellelkesít a téma… Ezzel a „bezárt szellem” témával 
akarok foglalkozni,  mert  rájöttem, hogy ha bezárod a gyermeked, a kamaszod, a férjed,  a 
feleséged szellemét, veszélyes helyzetben vagy. És ezt meg kell értened ahhoz, hogy ne legyél 
részese ennek…
9 – 10  éves lehettem, amikor valami komoly hibát követtem el. De hálás vagyok Istennek, 
hogy később nyomon követhettem az életemben azt is,  amikor korrigáltam. Így most már 
láthatom, mi történt, amikor megtettem, és mi történt amikor kiigazítottam. És mondhatom 
nektek, hogy életbevágóan fontos, hogy meg tudd érteni, mi a „bezárt szellem”, megértsd, 
hogy  tudod  felismerni  a  bezárt  szellemet,  és  megértsd,  hogy  lehet  kinyitni  egy  bezárt 
szellemet. 
Azt szeretném ma este, hogy ez a dolog eltaláljon téged, és elkezd felismerni: „ Ó, Istenem, ez 
volt a baj… a bezárt szellem… Ó, Istenem, ez volt a baj, ezért zárta be mindig az ajtót… a 
szelleme  volt  bezárva.  Ó,  a  lányom  már  nem  puszil  meg,  bejön,  szomorúnak  látszik:  a 
szelleme van bezárva.”
Meg akarom mutatni  nektek,  hogy lehet  kinyitni  ezeket  a  bezárt  szellemeket.  Érdekel  ez 
valakit ma este?! 
Igen (a gyülekezet válasza). 
Dicsőség az Úrnak! Hadd kezdjem egy illusztrációval! Ez egy valóságos történet.
Volt  egy színész,  aki  vett  egy kölyök oroszlánt.  Természetesen  engedélyre volt  szüksége, 
hogy ezt az állatot a saját portáján tarthassa. Volt elég pénze, úgyhogy mindent keresztülvitt.  
Nevelgette ezt az állatot… mindenki jött a házához, hogy megnézze a kis oroszlánt. Egy nap a 
két éves kisfia kint játszott a kertben, az oroszlán kiszabadult, és súlyosan megsebesítette a 
kisfiút.  A férfi kirohant,  de mielőtt  a mentővel a korházba értek volna, a gyerek meghalt. 
Biztos vagyok benne, hogy soha többé nem hozott volna a házához olyan állatot, amelyik 
megöli  a  kisfiát.  De  most  megtörtént.  Rendkívül  szomorú  volt  számára,  de  megtörtént. 
Természetesen mindenki azt gondolja, hogyha kölyök korától nevel egy állatot, az nem fog 
ilyesmit tenni.  De meg kell,  hogy értsétek,  hogy annak az oroszlánnak a természetét  nem 
tudjátok megváltoztatni.
És  valahogy  mi  is  ugyanezt  csináljuk.  Lehet,  hogy  nem  egy  állatkölyök,  de  megtűrünk 
valamit a házunkban, ami annyira destruktív… valamit a házunkban, ami rendkívül kapcsolat 
romboló. És az a valami, amit megtűrünk a házunkban: az egészségtelen, kezeletlen harag. Az 
egészségtelen,  kezeletlen  harag  pontosan úgy fog  működni  a  házadban,  mint  az  az  állat-
kölyök, amelyik oroszlánná növekedett. 
Meg kell  ismerned valamit  a  pásztoroddal  kapcsolatban:  amiről  most  beszélni  fogok,  azt 
ismerem; megszabadíttattam tőle, volt kihívásom vele kapcsolatban, olyasmit mondok nektek, 
amit tudok, tudok, A kezeletlen haraggal nem lehet játszani. Hamarabb fog ölni, rombolni, 
mint  egy  oroszlán  a  házadban.  Nagyon  figyeljetek!  Most  valószínűleg  azt  gondolod 
magadban; „Várjunk egy pillanatra! Jézus is haragudott.”
Figyeljetek! A Biblia mutat nekünk egy illusztrációt, amikor Jézus a templomban felborította 
az asztalokat,  és elkezdte kikergetni az árusokat a templomból.  Igen, van egy harag, amit 
„igaz (szent) harag” –nak hívunk. Ennek lehet egy javító hatása az adott területre/helyzetre. 
Ez az,  amit  itt  látunk.  Jézus  megjelent  szent  haraggal,  és  ez  javító  hatással  volt  az adott 
területre.
De én arról a haragról beszélek, amelyik egészségtelen, vad , növekszik, (destruktív) romboló 
konfliktusokhoz vezet. Ismerned kell mindkét fajtát. A Biblia azt mondja; „haragudjatok, 
de ne vétkezzetek!” Meg kell értenetek, hogy még a szent haragot is kezelni kell. Szent 
harag, vagy egészségtelen harag, mind a kettőt kezelni kell. A Biblia azt mondja : „ A nap 
le ne menjen a haragotokon!” Ne feküdj le haraggal! 
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Tanítottam korábban, hogy rendezd el a haragodat, kérj bocsánatot, mielőtt reggel lenne, mert 
az éjszaka közepén eljöhet az elragadtatás, és nem mentél el – és ott vannak a kis papucsok 
körülötted, de ők már nincsenek ott – mert haragban voltál.
Ha hagyod a haragot felépülni és fenntartod – bezárt szellemet fog eredményezni. Ha hagyod 
a haragodat felnövekedni és fenntartod – ez bezárt szellemet fog eredményezni. 
Hányan voltatok haragosak korábban? Emeljétek föl a kezeteket! ( aki nem emelte fel, abból a 
hazugság démonait fogjuk kiűzni.)
Ha hagyod a haragot… Kérlek figyeljetek nagyon! Ha hagyod a haragot  felépülni,  bezárt 
szellemet fog eredményezni a férjedben, vagy a feleségedben, vagy a gyermekeitekben.

A bezárt szellem gyökere ll.

Ha hagyod a haragot felépülni és fenntartod. ez bezárt szellemet fog eredményezni. Bezárt 
szellemet  egy  férjben,  bezárt  szellemet  egy  feleségben,  és  bezárt  szellemet  a 
gyermekeitekben.  Ezért  mondja  a  Biblia:  Ef  6:4  „Ne  provokáljátok  őket 
haragra.” 
Nehéz bármilyen  kapcsolatot  fenntartani,  ha  a  szellemed  bezárt.  Nehéz  kezelni  bármiféle 
problémát egy házasságban, ha a szellemed bezárt. Nehéz beszélni egy kamasszal arról, hogy 
mit kellene, és mit nem kellene tennie, ha a szelleme bezáródott. Soha nem leszünk sikeresek 
a  legfontosabb kapcsolatainkban,  míg meg ne tanuljuk  hogyan vezessük le  a  haragot  egy 
másik személy életéből. 
Erről akarok most beszélni; hogyan vezessük le a haragot egy másik személy életéből. 
Önző harag. Mi ez? Az önző harag, negatív érzés, amit akkor érzünk, amikor egy személy, 
vagy egy helyzet elmulasztja betölteni a szükségeinket vagy gátol a célunk elérésében, vagy 
nem tölti be az elvárásainkat… és csalódást okozott.
Ha nem kapod meg, amit elvártál, csalódott leszel. Az önző harag akkor jelenik meg, amikor 
valaki útját állja az elvárásaid teljesülésének. Amikor valaki gátol a célod elérésében, vagy 
nem  tölti  be  az  elvárásodat.  Ezt  az  önző  haragot  érezzük,  amikor  a  szükségeinket, 
kívánságainkat,  vágyainkat  mindenki  másé elé helyezzük,  és azután lehangoltak leszünk a 
környezetünkben élők miatt, akik nem úgy reagáltak, ahogy mi akartuk. 
Lehet,  hogy  veled  is  előfordult  gyerekkorodban,  hogy  kitakarítottál,  elvégezted  minden 
feladatodat – volt egy terved, hogy elmész egy partira. Mindent megtettél, amit csak tudtál, 
még plusz dolgokat is. Azután odamentél engedélyért, és azt mondták; „Nem”
Emlékszel,  hogy  esett  ez  neked?  Én  emlékszem:  a  szellemem  bezáródott.  Egyszerűen 
gyűlöltem  őket.  Lehet,  hogy  te  nem  tetted,  de  én  egyszerűen  gyűlöltem  őket.  Hátat 
fordítottam… nem volt szükségem apára többet… Nem gondoltam később erre, de hatással 
volt az apámmal való kapcsolatomra.  Azok a kis dolgok hatással voltak az apámmal való 
kapcsolatomra. Neki volt érzéke, hogy egyensúlyban tartsa a dolgokat. Legközelebb megint 
mentem – miután mindent elvégeztem: levágtam a füvet, lemostam az autót, kitakarítottam, 
mindent megtettem, amit tudtam… és azt mondta: „Mehetsz.”  
„Hurrá!”  Azonban  emlékeztem  az  érzéseimre,  fájdalomra,  csalódásomra,  amit  az  előző 
alkalommal  okozott,  amikor  keresztülhúzta  a  terveimet,  összezavarta  elvárásaimat.  Én ezt 
mindenki elé helyeztem… - önzés volt… önző harag… annyira dühös voltam, el se tudtam 
képzelni, hogy ilyet képes tenni… teljesen bezártam a szellemet: „Nem akarom, hogy szólj 
hozzám!”… és gyűlöltem… és gyűlöltem… Van valaki, akivel hasonló történt?
Vagy pl.  egy férj,  aki megtett  mindent,  amit  tehetett.  Virágot vesz a feleségének,  levágja 
füvet,  lemossa  az  autót,  benzint  tankol  az  autóba,  egész  héten  kedves,  -  halljátok  amit 
mondok? (nagy kacagás a gyülekezetben) – csak egy kicsit együtt akar lenni a feleségével. 
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És akkor a feleség odamegy hozzá: 
- Tudod, a gyülekezetből valaki megkért, és el kell mennem vele.”
- !!!  mert nem ezt tervezted… 
ez önzés… most haragszol, mert keresztülhúzta a terveidet: Dühösen ezt mondod: én többet 
nem csinálok semmit, nem fogok foglalkozni a nőkkel, az egyetlen, amit teszek; keményen 
fogok dolgozni, nem akarok hallani semmiről… És máris bezárult a szellemed. A szellemed 
be van zárva. Azután úgy tűnik, a feleség gondolkodott egy kicsit a dolgon… és akkor este…
Nos, két dolog van itt a haraggal kapcsolatban, amit meg kell értenünk. 
1. A harag felfalja egy személy egészségét. A kezeletlen harag felfalja az ember egészségét. 
Huh!  Ember!  Kora  reggel,  ébredéskor:  depresszió,  feszültség,  fogcsikorgatás, 
megmagyarázhatatlan félelem, idegesség, növekvő ingerlékenység.
A fenntartott harag működni fog akkor is, amikor alszol, és akkor is amikor ébren vagy, és 
gyengíteni fogja az ellenálló képességedet, az immunrendszeredet is… pl. a nátha megfázás 
ellen. Ez bizonyítva van.
Nem egészséges ragaszkodni hozzá.
2. Elveszted a képességedet,  hogy Isten világosságában járj.  Minden esetben, amikor nem 
oldod fel a haragodat, elveszted a képességet, hogy az Ő világosságában járj. És vakká válunk 
a másoknak okozott kárra. Nem látjuk. 
1.Jn 2: 9-11 „Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli 
az ő atyjafiát (férjét, feleségét), az még mindig a sötétségben van.
Aki szereti az ő atyjafiát, a világosságban marad, és nincs benne 
botránkozásra való.
Aki  pedig  gyűlöli  az  ő  atyjafiát,  a  sötétségben  van,  és  a 
sötétségben  jár,  és  nem  tudja,  hová  megy,  mert  a  sötétség 
megvakította az ő szemeit.
Pont ez az, amit a harag okozni fog. Meg fogja vakítani a szemedet.  Hogy zárjuk be egy 
ember szellemét? Azt akarom , hogy képesek legyetek felismerni, ha ez a helyzet. Akarom, 
hogy képesek legyetek felismerni, hogy: „hibás vagyok-e ebben?” 
Ha felfedezed, hogy hibás vagy a házastársad, vagy a gyerekeiddel kapcsolatban, meg fogom 
mutatni, hogyan nyithatod ki a bezárt szellemüket, és foglalkozni fogunk azzal, hogy mit kell 
tenned. Azonban előtte kérlek, hogy légy most nagyon őszinte magaddal.
Hogyan zárjuk be egy ember szellemét?
1. Durva szavak szólása.

Válogasd  meg  a  szavaidat,  amikor  a  gyerekeiddel  beszélsz!  Mert  azok  a  szavak, 
amelyeket használsz, bezárhatják a szellemüket, aztán időbe telik kinyitni.
Válogasd meg a szavaidat a házastársad felé. 
Segítettem embereknek,  akik  gonosz  dolgokat  mondtak  házastársuknak.  Évekbe  telt  a 
helyreállásuk.
Kérlek, kérlek, kérlek, soha ne mondj a férjed szemébe ilyet: „Te nem vagy férfi!” Légy 
óvatos ilyen szavakkal,  mert  a kár helyreállítása – amit  okoztál  – évekbe telhet.  Légy 
óvatos, amikor ránézel a feleségedre, és azt találod mondani: „Még jó anya sem vagy!” 
Légy  óvatos,  mert  ha  ilyen  durva  szavakat  szólsz,  ez  be  fogja  zárni  azoknak  az 
embereknek a szellemét.

2. Kicsinyelni valakinek a véleményét. 
Ez kéz a kézben jár a tiszteletlenséggel, ugyanis minden alkalommal, amikor tiszteletlen 
vagy, bezárod az illető szellemét. Minden alkalommal, amikor úgy kezelsz egy embert, 
hogy lekicsinyled, értéktelennek tartod, ködnek, párának, ami könnyen letörölhető a 
tükörről – akkor bezárod az illető szellemét. Ha lekicsinyled mások véleményét: lehet, 
hogy te nem értesz egyet a véleményükkel, attól az még az ő véleményük, valami, amit ők 
tudnak kifejezni. Azért mert nem értesz egyet a véleményükkel , ne kicsinyeld le. Tartsd 
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tiszteletben. Mert ha lekicsinyled, könnyen megláthatod, hogy a fal épül. De azt is 
láthatod, hogy a szellem bezáródik.

3. Vonakodni a hiba beismerésétől.
Ha visszautasítod, hogy beismerd a hibádat. Ez bármilyen kapcsolatban be fogja zárni a 
szellemet. Megtörtént, hogy a gyermekemhez kellett mennem azzal, hogy hibáztam: 
„Bocsáss meg, hibáztam!” 
Tudom ,hogy ez a Szent Szellem meggyőzése volt, és úgy tűnt, ha hordozom ezt, hogy 
hibás vagyok, a Szent Szellem magamra hagy, míg be nem ismerem, hogy hibáztam: 
„Bocsáss meg, hibáztam”
Csak gondolj bele személyes kapcsolataidba! Ha valaki rosszat tett veled, és nem mondja, 
bezáródsz. Meséltem már nektek, hogy amikor Taffi-vel mindketten nagy nyomás alatt 
voltunk, és kemény szavakat mondtunk egymásnak a telefonba. Azután hazaértünk: 
- Kedvesem, hibáztam azzal, ahogy beszéltem hozzád.
– Én is hibáztam, kérlek bocsáss meg!
És el volt intézve. A szellem nyitva volt… 
De van egy atmoszféra, ami megmarad, amíg be nem ismered, hogy hibáztál.
Jegyesek voltunk a feleségemmel. Én nevelési tanácsadó voltam… és tudjátok egy férfi 
szívében mindig azon gondolkodik: „van-e valaki jobb?” Egyedülálló férfiak figyeljetek! 
Lehet, hogy találsz valakit, aki elegánsabb, de ha nem az, akit szeretsz… Te nem azért 
választasz valakit, hogy tetsszen valaki másnak. Te azért választasz valakit, hogy neked 
tetsszen. Ha ő kövér, 120 kg, de ha te szereted… el ne engedd! Mert ha egyszer ő van a 
szívedben, senki más nem tudja helyettesíteni. Nem leszel boldog, amíg vele nem vagy. 
Úgyhogy leültem, azt mondtam: „Én akarom ezt a hölgyet, nem akarok mást.”
Taffi meg hozta  azokat a szép fiúkat a Biblia tanulmányozásra, ott ültek az orrom előtt, 
miközben tanítottam… és ezt minden héten megcsinálta… Nem tudtam mi ez. Mire 
beszélni tudtam volna vele már mindig elment… Hu… megdolgoztat engem… 
Aztán egyszer elmentem a házukhoz, és amíg ott voltam, jött egy ilyen szép fiú… Mi ez?
… Na, rendbe kell tennünk a dolgokat – gondoltam -  én itt keményen dolgozom, el kell 
döntened, beszélnünk kell! Leültem azon a karácsonyon, elrendeztem a gondolataimat, 
aztán felhívtam telefonon. Úgy kezelt, mintha egy páciens lettem volna egy üzleti ügyben: 
„Halló, segíthetek valamiben?”… „Figyelj ide…” próbáltam mondani, de aztán 
elbúcsúzott és letette a telefont. Én meg játszottam az erőset: „Nem csak ő az egyetlen 
nő…” Azonban számomra ő volt az egyetlen. 
Ne érts félre. Voltak mások, a bibliai azt mondja; megtértünk és egyenlők vagyunk. 
Persze voltak mások, akiket feleségül tudtam volna venni, akik megfeleltek volna a bibliai 
követelményeknek… De én nem akartam újra ismerkedni, találkozni… Én tudtam, hogy 
Taffit akarom. Úgyhogy felvettem a telefont, megaláztam magam… Azt mondtam: 
„hibáztam, mindenért a felelősséget vállalom… Csak fogadj vissza!”

Megérteni a bezárt szellem fogalmát

Ha hagyod a haragot felépülni és fenntartod – ez bezárt szellemet fog eredményezni. Nagyon 
fontos,  hogy  megértsük,  hogy  ez  igaz  a  gyerekeinkkel  kapcsolatban,  a  házastársunkkal 
kapcsolatban. A Biblia azt mondja:  Ef 6:4 „Ne provokáljátok a gyermekeiteket 
haragra.” Mert ha haragra ingerlitek őket, és ez megmarad, és nincs feloldva; ez azt fogja 
eredményezni egy gyermeknél, egy kamasznál, hogy bezárja a szellemét. Nem leszel képes 
szolgálni  feléjük,  beszélni  velük,  mert  a  szellemük  bezárult  előtted.  Tegnap  a  bezárt 
szellemről beszéltünk. Szóltunk a keserűségről, ami csak a megbocsátatlanság talaján nőhet. 
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A keserűség nem tud megmaradni a megbocsátás talaján. Tehát a keserűség gyökere az, hogy 
mit választok; elengedem-e azt, amit velem tettél, ami megsértett vagy nem. És ha én nem azt 
választom, hogy elengedem azt a dolgot, ami megsértett; és visszautasítom, hogy eleresszem, 
akkor ragaszkodom hozzá, és ez keserűséget fog eredményezni. A keserűség következtében 
pedig el fogok kezdeni falakat építeni. Falakat, amelyek megvédenek, falakat, amelyek téged 
távol tartanak… És én mondom nektek, hogy kezelnünk kell ezeket a problémákat, mert ez az 
alapja minden egyéb problémának, amelyek nem gyökerek, csak gyümölcs jellegűek. 
A gyökér, az alap két szóval kapcsolatos: 
Tisztelet és tiszteletlenség
Ha megérted milyen fontos tisztelned a társadat; tisztelned a férjedet, a feleségedet, rá fogsz 
találni az egészséges kapcsolatokra, amelyek abból fakadnak, hogy úgy döntöttél, tiszteletben 
fogsz járni.
Lehet,  hogy a dolgok nem mennek jól.  Lehet,  hogy az  utóbbi  években nem mennek jól. 
Előfordul,  hogy a  férj  a  feleségére  néz,  és  azt  mondja:  „Neki  problémája  van.”  Én nem 
gondolom, hogy ez egyedül az ő problémája. A gyökér a keserűség, amit a tiszteletlenséged 
okoz, és az, hogy nem a feleséged van az első helyen a fontossági sorrendedben. És ez az 
évek során sem változott. 
Lehet, hogy már  mondtad a feleségednek: „Kedvesem, bocsáss meg, meg fogok változni!” 
És ő kétkedéssel fogadta: „Hm. Már máskor is hallottam ezt. Nem vagyok biztos benne, hogy 
hinni tudok neked most, hogy 2 napot töltöttél a családi konferencián, és azzal jössz, hogy: 
meg fogsz változni.” 
Ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor mit teszel! Lehet, hogy máskor is megpróbáltad, máskor 
is eldöntötted, de nem tudtad véghezvinni. Fontos megértened, hogy függetlenül a helyzettől, 
tarts ki a tiszteletben… még akkor is ha rájössz: „igen tettem dolgokat, amikkel keserűséget 
okoztam, bezártam a szellemedet.” Azonban, hoztam egy döntést, hogy tisztellek.
Hozz egy döntést, hogy a társad, az ő véleménye, mindaz ami történik vele értékes, fontos, 
súlyos lesz számodra. Nem fogod értéktelenként, páraként kezelni, amit letörölsz a tükörről, 
hogy magadat lássad. Hozz egy döntést, hogy tisztelni fogod minden áron.
Most azt akarom, hogy minden férfi itt, aki a felesége mellett ül: fordulj oda a feleségedhez, 
nézz a szemébe, és mondd velem együtt: „eldöntöttem, hogy tisztellek!”
Valaki azt mondhatja; „na és mi van az egyedülállókkal?” Neked meg kell tanulnod tisztelni 
magad. Ezt nagyon komolyan gondolom. Mert ha nem tanulod meg, mennyire fontos tisztelni 
magad, tiszteletlenséghez, sértésekhez fogsz nyúlni, ha bántanak téged. Meg kell tanulnod, 
milyen  fontos  néha  a  tükörbe  nézned,  és  hangosan  ezt  mondani  magadnak:  „Én  vagyok 
valaki.  Csodálatosnak,  szépnek  teremtettem.”  Mondd  magadnak  néha,  hogy  jól  nézel  ki! 
Lehet, hogy csúnya vagy… de egy jó hozzáállást fogsz szerezni azáltal, hogy tiszteled magad.
Ismeritek  a  történetét  annak  a  fiatalembernek,  aki  csúnya  volt  -  de  senki  nem tudta  ezt 
megmondani  neki.  Nem  fogadta  volna  el.  Minden  reggel  a  tükör  elé  állt,  és  elmondta 
magának, hogy milyen jóképű. Úgy megerősödött  az önbizalma, hogy a környék legszebb 
lányát vette feleségül. Hozzáállása, és önbizalma által meggyőzte azt a nőt, hogy ő tényleg 
egy jóképű férfi. Lehet, hogy valakinek fel kellett volna világosítania a hölgyet, lehet, hogy 
nem ismert jobbat… De az a magabiztosság, ami áradt ebből az emberből, képessé tette őt, 
hogy megnyerje a környék legszebb lányát.
Oda  kell  figyelnünk  erre!  Figyelj  oda,  hogy  magabiztosságot  szerezz,  és  eléggé  tiszteld 
magad. Ez a magabiztosság rászáll valaki másra, és elkezdi ugyanazt hinni és látni, amit te 
hiszel és látsz. Nézz körül! Látsz egy gyönyörű asszonyt, aztán ránézel a férjére, és nem tudod 
elképzelni, hogy tudta megnyerni a kezét. Azáltal tudta, hogy magabiztosságot épített ki, és 
tisztelte magát. Na, menjünk tovább.
Beszéljünk az önző haragról.  Ez  egy negatív  érzés,  amit  akkor  érzünk,  ha valaki  gátol  a 
célunk  elérésében,  nem  tölti  be  a  szükségeinket,  elvárásainkat.  Ezt  érezzük,  amikor  a 
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szükségeinket,  kívánságainkat,  vágyainkat  mindenki  másé  elé  helyezzük,  és  azután 
frusztráltak,  lehangoltak  leszünk  a  környezetünkben  élők  miatt,  akik  nem úgy  reagálnak, 
ahogy mi akarjuk.
Illusztráltuk  is,  egy  kamasszal,  aki  megtesz  mindent,  elmozdít  minden  akadályt,  hogy 
elmehessen egy partira. Aztán eléd áll engedélyért, és te nemet mondasz. Ő annyira dühös 
lesz,  haragszik,  el  sem  hiszi,  hogy  ilyet  tettél.  Bezárkózik:  ez  jelzi,  hogy  a  szelleme 
bezáródott…”utállak, semmi közöm hozzád…”
Hasonlóképpen  a  férj,  aki  úgy  gondolja,  mindent  megtett,  hogy  kedvére  legyen  a 
feleségének…alkalmat keres, hogy törődjön a fiúkkal a hétvégén. Aztán hirtelen megjelenik a 
feleség, mondván: miért  nem töltesz velem is egy kis időt, miért csak velük? Ebből aztán 
nagy veszekedés támad, és a férje szelleme bezárul a harag miatt, hogy nem volt képes elérni 
a célt, amit kitűzött. Úgy érzi csapdába esett. „Én nem megyek sehova… semmi nem jó, amit 
csinálok. Nekem is van egy életem.” Ez egy rossz hozzáállás, meg kell szabadulnod ettől! 
Ugyanis amikor megházasodtál, ez is a te életed lett. Nem hozzád adódott egy élet, hanem a te 
életed bele  van foglalva annak az életébe,  akivel  összeházasodtál.  Míg meg nem tanulod, 
hogy akit elvettél – az ő élete is a tied, addig mindig megpróbálod szétválasztani azt, aminek 
egy  életnek  kellene  lennie.  Próbálod  betölteni,  amiről  azt  gondolod,  hogy  hiányzik.  De 
tulajdonképpen nem vesztettél el semmit. Úgy tűnik a fű zöldebb a másik oldalon. Pedig nem. 
Néhány férfi úgy gondolja, hogy kimaradt valamiből, amit mindenki más tesz. Nem. Te már 
házas vagy. Ha házas vagy, nem teszel olyat, amit korábban tettél. 
És ha házas vagy, a gyerekekkel minden megváltozott, mert felelősséged van. Felelősséged 
van,  hogy  kivitelezd,  amit  a  címed  mutat:  a  ház  feje.  A  ház  feje  az,  aki  a  felelősséget 
hordozza, aki reagál a megjelenő problémákra. Ugyanis nincs felelősség reagálás nélkül. Nem 
mondhatod, hogy a ház feje vagy, felelősségteljes ember, de a problémák megjelenéskor nem 
reagálsz. Csak ülsz, és azt gondolod, hogy automatikusan meg fognak oldódni. Nem, nem így 
történik. Vigyáznunk kell! Különösen arra, hogy ne engedjünk olyan helyzeteket, amelyekben 
bezárulhat a társunk szelleme.
Hogy zárod be egy ember szellemét? Úgy, hogy megengeded, hogy haragot ápoljon.
1. Kemény durva szavak által.

Ha kemény durva szavakat szólsz, bezárod a másik szellemét. Ha sértő, kemény szavakat 
mondasz a férjednek – ez be fogja zárni a szellemét. Mondasz neki valamit, ami bezárja… 
és ha nem érted amiről beszélünk, még azt se tudod, mi történt.
Azt mondod neki: - Pont olyan gyenge vagy mint az apád! Vagy

- Te nem is vagy egy igazi férfi! 
És ezzel megsérted a férjedet, és bezárod a szellemét. A tiszteletlenségnek mindig vannak 
következményei. Mindig lesz valami, ami vissza fog hatni rád, a tiszteletlenség, sértegetés 
miatt. 
Tehát kemény, durva szavak bezárják a szellemet.

2. Kicsinyelni valakinek a véleményét.
Tegyük fel,  hogy egy  házat  akartok  venni.  A feleséged  elmondja  a  véleményét,  és  te 
mérlegeled, van-e benne valami fontos, olyan, amit hallani akartál, majd félretolod, és így 
szólsz: „Nem így fogom csinálni, maradj csöndben!”
„Állj meg egy pillanatra! Be fogom zárni a szellemet, mert úgy érzem magam, mint egy 
bábú, egy kisgyermek…” Majdhogynem  jobb  ellentmondani,  mint  benntartani,  és  nem 
foglalkozni vele.  
És  meg  kell  értened,  hogy  ha  benntartasz  dolgokat,  és  megengeded,  hogy  keserűség 
jöjjön… ennél sokkal jobb ellentmondani… legalább valamit: „Mégis mit gondolsz, kivel 
beszélsz?!  Ne  beszélj  velem  így,  mert  én  erős  vagyok,  legyőzhetetlen…  és  én  nem 
engedem, hogy így beszélj velem… én értékelni akarom magam… ne beszélj velem úgy, 
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mint  egy  kutyával!  Veszek  neked  egy  kis  kutyát,  amivel  szórakozhatsz,  mert  én  nem 
vagyok a kutyád!”
Komoly probléma, ha egy feleség úgy kezelhető, mint egy kutya! Ez a te hibád: Ha az a 
férfi,  akihez feleségül akarsz menni, úgy kezel, mint egy kutyát, ez annak a jele,  hogy 
farok  vagy  és  nem  fej;  hogy  elvesztetted  az  önbecsülésedet,  elvesztetted  az 
önértékelésedet. Ez abból látszik, hogy engeded, hogy így kezeljen…
Te egy asszony vagy, felkenve értékkel, hogy kiegészítsd azt a férfit, és azzá tedd, amivé 
lennie kell ahhoz, hogy beteljesítse álmait! És nélküled soha sem fog célba érni. 
Értékelned kell magad. Akárhogy nem lehet beszélni veled. Ezeket kezelni kell. Valahogy 
jelezned kell, hogy ez nem elfogadható. Nem azt mondom, hogy puskát fogj: „Még egy 
szó,  és  puff  –  puff…” Nem,  nem ezt  mondom.  Csak  valahogy  kifejezni:  „Figyelj,  ha 
kiabálsz…  én  nem  vagyok  kutya…  úgyhogy  bemegyek  a  szobába,  míg  összeszeded 
magad…”
Ez kapcsolatban van a mindennapi dolgokkal. Ahogy öltözködsz, ahogy beszélsz, akivel 
jársz… ez egy hirdetés, tudósítás rólad, hogy ki vagy. Mert amit kész vagy megmutatni, azt 
valószínűleg kész vagy megosztani is. És attól függően hányan vannak jelen, kész vagy 
megosztani mindegyikükkel. Lehet, hogy egy csinos szép lány vagy, de egyszerűen nem 
tudod, hogy vigyázz magadra. Annyira ügyelsz arra, hogy lépést tarts a divattal. A divat 
lefokoz  téged.  Testünk  bizonyos  részeinek  nem  kellene  látszaniuk.  A  ruhádnak  nem 
kellene a zakómmal egyforma hosszúságúnak lennie.
„Igen de ez a divat.” Igen a testi vágyak divatja, a Sátán divatja, minden más ócskaságnak 
a divatja. Te nem akarsz vonzani egy ilyen hapsit. Te olyan férfit akarsz vonzani, aki akkor 
is szeret, ha a ruhád hossza mélyen a térded alatt van. Ilyen férfit akarsz te. Mert ha csak a 
testi vágyak miatt akar elvenni… az a házasság csak néhány hétig fog tartani.
Értékeld magad egy kicsit… Isten Szelleme által érzem, hogy néhányatoknak hallani kell 
ezt. Nem a stílus teszi… A Biblia azt mondja: „Az asszonyok tisztességes 
öltözetben legyenek” (1Tim 2:9). Te különleges vagy! Te már különleges vagy! 
Tanuld meg ezt magadról, hidd el ezt magadról! Nagyon nehéz ezt másvalakinek elhinnie, 
ha te se hiszed el. De van valami egy férfiben, amikor látja a magabiztosságot egy nőben.
Te meg nem vigyázol… nem dőlhetsz be minden „szeretlek”-nek!  „Ó annyira  kedves, 
annyira  jóképű!” Az ilyen  nem fogja kifizetni  a  számlát.  Nem fog vigasztalni,  amikor 
szükséged lesz rá. Értékeld magad! Értékeld magad!
Nos, menjünk tovább, mert sok mondanivalóm van. De ez szólt valakiknek. Úgyhogy, ha 
olyan dolgokat mutatsz meg magadról, amit nem kellene, akkor mindig ugyanolyan típusú 
hapsikat fogsz vonzani.

3. Nem akarod beismerni, hogy hibáztál – ez be fogja zárni a szellemet.
Egy házassági kapcsolatban életbevágóan fontos, hogy konfliktus esetén összejöjjetek, és 
beismerjétek, ha hibáztatok. Előfordulhat, hogy ha nem mondod ki: „hibáztam”, a másik 
fél bezárja a szellemét, mert azt mondja: „Hihetetlen, hogy ezt tette velem, és még azt se 
mondja, hogy: „bocsánat”
A szellem bezárul… Távolságtartás… Tehát készségesnek kell lenned beismerni, hogy ha 
hibáztál.

4. Ne vedd természetesnek a másikat.
Gyakran fejezd ki, hogy mennyire értékeled, szereted, és milyen fontos ő a számodra. 

5. Viccelődni, gúnyolódni a másik kárára.
Ne tegyétek ezt! Bezárhatja a másik személy szellemét.

6. Bizalmatlanság
Úgy érzed, hogy nem bízhatod magad anyagilag teljesen a másikra.
Taffi és én meghoztuk ezt a döntést azonnal, amikor összeházasodtunk: „Ami az enyém, az 
a tied is, és ami a tied az az enyém is.” Ez azt jelenti, hogy minden számlámon, csekkemen 
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rajta van az ő neve is. Ezzel demonstrálom, hogy ami az én bevételem, az az ő bevétele is. 
Ha nem így történik, megkérdőjeleződik a bizalom: „Nem bízol bennem? Azt gondolod, 
hogy elveszem a pénzed?”

7. Ráerőltetni valakire valamit, ami kényelmetlen neki.
Pl. nem jó a gyerekeidre ráerőltetni egy foglalkozást: Ne menjen kosarazni,  tánc-szakkörre 
vagy focizni, csupán azért, mert te ezt csináltad. A gyerekeken egy nyomás lesz, hogy azt 
tegyék, amiről úgy gondolják, hogy neked tetszeni fog. Fel kell szabadítanod őket ez alól a 
nyomás  alól,  különben  be  fogják  zárni  a  szellemüket.  Ugyanis,  ha  csalódást  okoznak 
neked,  és  nem  tesznek  meg  valamit  egy  bizonyos  területen  –  ez  be  fogja  zárni  a 
szellemüket.
Soha nem felejtem el, egyszer hoztam egy döntést; hogy futballozni fogok, csak azért, mert 
azt gondoltam, hogy ez a legfontosabb dolog apám számára. De ez bezárta a szellememet, 
nem  tudtam  kommunikálni  az  apámmal,  nem  is  akartam,  mert  úgy  éreztem:  „A  te 
neheztelésed hozatta velem ezt a döntést.  Megpróbáltad megtetetni velem azt, ami nem 
volt jó a számomra.”

8. Mások előtt durván bánni valakivel.
Ez bezárja a szellemet: Nem beszélsz többet, nem kommunikálsz, nem nyitod meg magad.
„A mamád előtt durva voltál velem!”
„A testvéred előtt durva voltál velem! Hihetetlen, hogy így beszéltél velem előttük!”
És jön a csöndes kezelés. Férfiak, hányan emlékeztek az első „csöndes” kezelésre, amit a 
feleségetektől kaptatok? Az első „csöndes kezelésem” Taffi-től egy istentiszteletre menet 
közben történt. Az egész úton tartott. Nem találtam a kulcsaimat. Taffi mindig megtalálta a 
kulcsaimat,  úgyhogy beszélnem kellett:  „Nem tudod, hol vannak a kulcsaim? És a nők 
érdekesek: egyszerűen csak fogta a kulcsot, és szó nélkül odanyújtotta.

Tisztelni a házastársadat

Ef  4:2  „Teljes  alázatossággal  és  szelídséggel,  hosszútűréssel, 
elhordozván egymást szeretetben.”
Akarok nektek most gyorsan mondani tíz módot, ahogy tisztelhetitek egymást. Hiszem, hogy 
ez az alapja  az egészséges kapcsolatoknak.  Meg kell  látnunk itt  néhány dolgot:  meg kell 
értenünk, mennyire fontos, hogy tiszteljük egymást. 
Izgalmas dolgok történnek a gyülekezetünkben amióta a kapcsolatokról beszélünk! Emberek 
hazamennek, romantikus vacsorát esznek… hé!…tudjátok miről beszélek. Szólok valakinek 
az alkalom után… és mindenki elfoglalt! Szeretem ezt.
Nos, itt van tíz módja annak, ahogy tisztelhetitek egymást.
1. Érintsétek meg egymást!

Miről  beszélek?  Sikeres  házasok megérintik  egymást:  átkarolják,  megölelik,  cirógatják, 
megfogják  egymás  kezét,  elég  közel  ülnek  egymáshoz,  hogy  megérinthessék  egymást. 
Szexualitás  nélküli  érintkezésről  beszélünk  és  arról,  hogy  ez  vezet  a  természetes 
intimitáshoz. És élvezitek a szexet is. Gyakran!
Ugyanis  nagyon  fontos  az  egymás  érintése.  Még  a  pszichológusok  is  mondják,  hogy 
valami történik annak a gyermeknek az életében, aki érintéseket kap. 
Szeretnék több férjet és feleséget látni, akik kézen fogva járnak. Szeretném többször látni, 
hogy  miközben  dicsérjük  Istent,  meghívjuk  Őt  a  meghitt  közösségünkbe,  és  ahogy 
fölemeljük  a  kezünket,  megfogjuk egymásét,  és  így dicsérjük az Urat.  Ez egy meghitt 
időszak,  és  mondom  nektek,  hogy  nagyszerű  dolgok  történnek  ezalatt…  Siker  jön  a 
házasságok életébe, amelyekben megérintik egymást. Nem elég, hogy ez csak a szexuális 
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közösségben történjen.  Túl  kell  emelkedjen  a szexuális  közösségen. Szexualitás  nélküli 
érintésnek kell lennie, amely megerősítést, meghittséget hoz be a házasságba. Ez tisztelet. 
És tisztelet ilyen dolgokat tenni. Gyakoroljátok magatokat ebben!
Emlékezzetek arra, amivel kezdtük: egészséges házassághoz, egészséges kapcsolatokhoz 
szükséges,  hogy tudást szerezz.  Másodszor pedig szükséges, hogy jártassá válj  abban a 
tudásban, amit szereztél. 
Ennek nem szabad megállni ezen a héten, tovább, tovább kell haladnia… a következő évi 
konferenciáig.

2. Hallgassatok egymásra!
Ez a második módja annak, hogy tiszteljétek egymást. Tudjátok a kommunikáció az egyik 
legfontosabb  dolog  a  házasságok  fennmaradásához.  Ezzel  kapcsolódunk  a 
házastársunkhoz, amikor figyelmesen hallgatjuk egymást, anélkül, hogy gyors lehengerlő 
kritikákat vagy tanácsokat mondanánk. A figyelmes hallgatás megolajozza a házasságot és 
csökkenti a súrlódásokat. Nagyon fontos, hogy figyelmesen hallgassatok egymásra, mielőtt 
kinyitnátok a szátokat a válaszolásra, ezzel is jelezve, hogy valóban akartok beszélgetni.
Volt egy esetünk Taffi-vel: ő elkezdett mondani valamit, én meg félbeszakítottam: „Igen, 
már  tudom… egy prófétához  beszélsz… én már  tudom,  mit  akarsz  mondani.”  Azután 
éreztem: „Csak fogd be a szád próféta, és hallgass!” 
A  kommunikáció  megolajozza  a  házasságodat…  Nagyon  fontos,  hogy  halljad,  ami 
történik, mert sok ember azt gondolja, hogyha beszélünk akkor kommunikálunk – ez nem 
feltétlenül igaz. Meg kell értened, hogyha kommunikálok/közlök valamit, akkor mondok is 
valamit.  És  ha  jól  értettétek,  amit  mondtam,  akkor  vissza  is  tudjátok  mondani.  Néha 
szükséges ez, és szeretem ezt gyakran megtenni: „mondd meg, mit mondtam most.” Hogy 
tudjam, hogy megfelelően kommunikáltam-e. Szeretem a vendéglőben leíratni a rendelést, 
és aztán a pincértől visszakérdezni.  Sokat utazunk, és a szállodában a szobába szoktam 
hozatni  a  reggelit.  Bizonyos  dolgokban  különleges  vagyok:  pl.  reggelire  ananász  italt 
kérek,  narancsitallal  keverve,  és gyengén pirított  búza kenyeret.  És akkor kérem, hogy 
olvassa  vissza.  Azt  mondja:  „Búza  kenyeret  kér.”  De  látjátok,  nem  írta  le  azt,  hogy 
„gyengén pirítva”. És akkor mondom: „Írja le!” Mert azt gondolják, hogy nem számít. De 
számít! Oakland-ban voltam, és harmadszorra sikerült elérnem, hogy megértsék… és végül 
a hölgy azt mondta: „De, uram!” Mire én: „Nem, nem, nem… Figyeljen rám kedvesem!” 
Nem figyelt!  „Figyeljen  rám:  búza  kenyér  gyengén  pirítva.  Érti  mi  az,  hogy gyengén 
pirítva? Nem akarom feketén, sötét barnán… kissé megbarnítva akarom. Megértette ezt, 
vagy szükséges, hogy lemenjek a konyhába és megmutassam, milyen a gyengén pirított”?
Vagy  kértem  ananászlét  narancslével  keverve.  Hoztak  föl  külön  ananászlét  meg 
narancslét… Nem figyeltek…
Úgyhogy sokszor  segített,  hogy kértem, mondják  vissza,  amit  mondtam.  „Tisztázzuk a 
dolgot: mert nem biztos, hogy a megfelelő szót használtam, vagy jól fejeztem ki magam.”
Tehát a kommunikáció a házasságban a No 1-es téma.
Meg kell  tanulnunk, hogyan beszéljünk meg egy bizonyos dolgot,  meg kell  tanulnunk, 
hogyan kérdezzünk vissza: Ezt mondtam, de mondd el nekem, mit hallottál? És rájöttem, 
hogy  dolgoznom  kell  a  szavaimon.  Szokásom  volt,  hogy  elkezdtem  egy  témát,  aztán 
gyorsan váltottam. „Miről beszélsz?” – kérdezték – „Ide kapcsolódik?” „Nem, váltottam.” 
„De várjunk egy percet! Amazt még nem fejeztük be!… végül Taffi azt mondta: „négy 
különböző témáról beszélsz egyszerre, úgyhogy nem tudom, miről beszélsz.” Először azt 
gondoltam: ”nem hallotta, valami gond van.” Ő meg azt gondolta: „Nem tudsz beszélni, mi 
van veled?” Úgyhogy le kellett ülnünk, hogy megtaláljuk a kapcsolatot.

- 20 -



Tisztelet – kulcs az egészséges kapcsolatokhoz
Creflo Dollar

Hagytam egy utasítást, ő kért még információt – de mire odakerült, nem volt megcsinálva, 
és vitatkozás lett belőle:

- Én ezt mondtam
- Nem. Nem ezt mondtad.

Nos, én ezt mondtam, de ő a saját értelmezésében hallotta, és egy kommunikációs zavar 
lett  belőle… Ezen  dolgozni  kell  és  foglalkozni  kell  vele.  Hallgatni  nagyon értékes  az 
egymás tisztelésében. Leállítani a TV-t, és figyelni, mérlegelni, ami elhangzott. Ez nagyon 
értékes.

3. Töltsetek időt együtt – egyedül!
A kérdés az idő. Ki kapja meg? Ahogy eltöltjük az időnket, az mutatja, mi az, ami valóban 
fontos  számunkra.  Sikeres  házaspárok  időt  töltenek  együtt.  Együtt  imádkoznak,  együtt 
olvassák a Bibliát.
Nos,  ezzel  akarok  egy  kicsit  foglalkozni.  Tanácsoltam  embereket,  akik  nagy  ügyet 
csináltak az együttes imádságból és Biblia olvasásból. Lehet, hogy nem jön össze, hogy 
együtt imádkozzatok és Bibliát olvassatok. Te szeretsz korán lefeküdni, a feleséged pedig 
nem. Lehetnek különböző helyzetek. A lényeg, hogy mindketten olvassátok a Bibliát és 
mindketten imádkozzatok. A lényeg nem az, hogy együtt olvassátok a Bibliát, és együtt 
imádkozzatok. Ez jó, de ne legyen vita téma, hogy nem együtt imádkoztok  és nem együtt 
olvassátok a Bibliát. A fontos az, hogy biztosítsatok mindketten időt az imádkozásra és a 
Biblia olvasásra.
Én szeretek  dolgokat  jó  korán  reggel  elvégezni.  Mire befejezem az  imádkozást  meg a 
reggeli foglalatosságot és visszajövök, már Taffi is imádkozik. A fontos, hogy mindketten 
imádkozunk  és  olvassuk  az  Igét.  Jó  együtt  imádkozni!  Dicsőség  az  Úrnak!  Jó  együtt 
olvasni  az  Igét!  Dicsőség  Istennek!  De  ne  vitatkozzatok,  ne  csináljatok  ügyet  abból, 
hogyha nem együtt teszitek. Hallottam házaspárokat: „Már nem is imádkozunk úgy együtt 
ahogy  szoktuk.”  Persze,  mert  a  férjed  két  munkahelyen  dolgozik,  hogy  megpróbálja 
kifizetni  a  ruhákat,  amiket  veszel.  Szeretlek  benneteket  hölgyek!  Kedves  vagyok 
hozzátok…holnapig!

4. Bátorítsátok egymást szavakkal!
A bátorítás a szív emberének a gyümölcse. Mindegyikünknek szükségünk van felemelésre, 
ha lent vagyunk. De a legsikeresebb házaspárok egy lépéssel tovább mennek. Kialakítanak 
egy  pozitív  környezetet:  nem  csak  amikor  lent  vagy.  Minden  lehetséges  alkalommal, 
szóval  erősítik  egymást.  Vizsgáljátok  meg  egymást  ezen  a  területen.  Adsz-e  szóbeli 
erősítést a társadnak?
 Asszonyok, mikor volt utoljára, hogy odamentetek a férjetekhez és azt mondtátok neki: 
„Tudod, nagyon értékellek! Annyira áldott vagyok, hogy te vagy a férjem!”
Mikor  tetted  ezt  utoljára?  Vagy  mikor  volt  utoljára,  hogy  ti  férfiak  ezt  mondtátok  a 
feleségeteknek:  „Nagyon  értékelem  mindazt,  amit  teszel…  okos,  ügyes  vagy,  jó  anya 
vagy… egyszerűen szeretem, ahogy teszed a dolgokat…”
Mikor mondtad ezt  utoljára?  Én nem akarom tudni,  de mondom nektek,  ha elkezditek 
megvizsgálni  magatokat  ezen  a  területen,  és tervbe veszitek,  hogy megerősítő,  bátorító 
szavakat  mondtok  egymásnak  -  nemcsak  akkor  amikor  szüksége  van  a  társadnak 
bátorításra -,  akkor egy bátorító atmoszférát  hoztok létre:  „Jó érzés ezt tennem, mert a 
feleségem áldást nyer ezáltal.” 

- Értékelem  a  fáradságos  munkádat.  Nagyon  köszönöm.  Fáradt 
vagy,  és  én  értékelem,  hogy  azon  vagy,  hogy  mindent  megadj 
nekünk, amire szükségünk van, és amit kívánunk.

Meg kell tenned ezeket a kicsi, pici dolgokat – ezek olyan messzire visznek. Ezek a kis 
dolgok olyan messzire érnek…ha kialakítjátok ezt az atmoszférát…
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Sikeres házaspárok megpróbálják segíteni egymást, hogy jól csinálják a dolgokat. 
Ezek valós szükségek.

5. Egymás feltétel nélküli elfogadása.
Kérlek,  figyeljetek  nagyon!  Ez  egy  tisztelet.  Feltétel  nélkül  –  ez  a  kulcs  szó.  Feltétel 
nélkül. Olyan társadalomban élünk, ahol minden feltételhez kötött. Mindenki akar valamit, 
és  annak  meg  kell  lennie  egy  bizonyos  módon.  Feltétel  nélkül  elfogadni  egymást.  A 
feltételnélküli  szeretet  és  elfogadás  erős  alapot  teremt  a  sikeres  házassághoz.  Boldog 
házasok nem érzik, hogy teljesíteniük kellene azért, hogy szeretve legyenek. Nem érzik, 
hogy elutasításban lesz részük, ha nem érik el a felállított mércét. Jézus elfogad minket 
úgy, ahogy vagyunk. Az eszesség tanít meg minket arra, hogyan fogadjuk el egymást. Itt 
van  amit  mondani  akarok:  „Úgy  érzem,  hogy  teljesítenem  kell  és  megfelelnem  a 
standardnak, amit a férjem, vagy a feleségem állított fel – ahhoz, hogy elfogadjon.” Neked 
tudnod  kell,  hogy  a  társad  elfogad,  függetlenül  attól,  hogy  mit  teszel.  Ismerek  egy 
házaspárt – szolgálunk feléjük -, a feleségen komoly nyomás van, mert rájött, hogyha nem 
ér el bizonyos alaki méreteket, a férje nem lesz boldog, és el fog válni tőle. Látjátok, ez 
kötelék. Ez nem feltétel nélküli elfogadás, ez nem feltétel nélküli szeretet. Mindig abban a 
félelemben  járkál,  hogyha  nem  tökéletes  formában,  alakkal  jelenik  meg,  a  férje  nem 
fogadja el. Tudjátok, ha valaki megházasodik…! Ez sokat jelentett nekem, amikor Taffi-
vel erről beszéltünk. Azt mondta: 
- Fölszedtem néhány kilót, le kell adnom. Mire én:
- Tudod, mit? Elég régóta vagyunk házasok, mindegy, hogy hány kiló leszel – szeretni 
foglak. 
Nem akartam, hogy azt mondja: „Rosszul érzem magam, mert tudom, hogy a férjem azt 
mutatja, hogy elfogad engem… de érzem, hogy valójában nem így van.” Egy házastársnak 
sem volna szabad úgy járkálnia, hogy nem érzi a feltétel nélküli elfogadást, és a feltétel  
nélküli szeretet.
Ezt már az elején tisztázni kellene. Mondjuk a házassági fogadalomban: hogy szeretjük 
egymást gazdagságban, szegénységben… De te elkezdesz válásról beszélni, mert a férjed 
elvesztette a munkáját – mert te nem így gondoltad!
Feltétel nélkülinek kell lennie!
A házasságunkban sokat beszélgettünk erről: feljöttek ilyen kérdések:
- Mi lenne, ha amputálni kellene a lábamat?
-  Na mi? Tolnom kellene téged.
- Mi lenne,  ha a háborúban megsebesülnék úgy, hogy többé nem 

lehetne szexuális kapcsolatunk?
- Nos, soha nem hagynálak el. 
Aztán ő is visszakérdezett:
- Mi lenne, ha megégetném az arcomat, és szörnyen néznék ki?
- Nem tudnálak elhagyni.
Házasság előtt gondolkodni kell ezeken a dolgokon. És ha elkötelezitek magatokat - ez 
örökre szóljon.
Az egymás iránti feltétel nélküli szeretet az isteni szeretet; agapé. Ez a szeretet az egymás 
feltétel nélküli elfogadásán alapul.
A  legtöbb  ember  –  még  a  házasságban  is  –  feltételhez  kötött  szeretetben  működik. 
Elkezdik szeretni egymást, amíg a dolgok meg nem változnak. Azután előállnak ezzel a 
híres mondással: ”Már nem érzem, hogy szeretlek.” Ki mondta neked, hogy a szeretet 
csak arról szól, hogy mit érzel? Ha nem értél el ahhoz a ponthoz, ahol a szereteted túllép 
az  érzéseiden,  akkor  még  nem  léptél  be  az  agapé  szeretetbe.  Az  agapé  szeretet  a 
negatívumok között  is  azt  mondja:  „Ez a feleségem. Mindenféleképpen szeretem.” Az 
agapé szeretet nem feltételektől függően mozdul. Emlékszem, amit Taffi mondott egyszer: 
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„Az én szeretetem nem azon alapul, amit érzek, hanem a szövetségemen alapul.” És ha két 
ember összejön;  és megértitek ,hogy szövetség által  egyesültetek,  nem csupán érzések 
által – akkor még akkor is, ha az érzések megváltoznak, a szövetség ott van előttetek és 
emlékeztet a fogadásotokra és ígéretetekre. Tehát mindegy, hogy mit érzek, Isten segíteni 
fog visszaszerezni azt az érzést; Hogy is van az a dal? „…az érzések elmúltak…” Nem is 
az  érzések,  hanem  „az  izgalom  elmúlt…”  Igen,  igen  így  még  jobb.  Mert  néhány 
házasságban úgy érzik, az izgalom elmúlt. De te nem az izgalomra alapozod az életet. Ti 
ketten a szövetségen alapultok. Ha az izgalom az egyedüli dolog, ami egyesít benneteket, 
akkor ha az izgalom elmúlik, el fogsz menni keresni valaki mást, aki megadja neked ezt az 
izgalmat. Ezt testi vágynak nevezik. Testi vágy: Keresed a saját önzésed kielégítését. A 
testi  vágy kap,  a  szeretet  ad.  Ez  nem rajtad  alapul.  Olyan társadalomban  élünk,  ahol 
minden feltételes. Egyszerűen nem tudjuk, mi az, hogy feltétel nélküli;  az a biztonság, 
hogy a házasságom szövetségen alapul, nem azon, amit érzek, nem azon, ami látszik… 
szövetségen alapul. És ezért fontos, hogy az emberek megértsék ezt a szövetséget, mielőtt 
elindulnak.
A házasság nem csodaszer. Akik egyedülállók vagytok, azt gondoljátok, hogy a házasság 
meg fogja oldani minden problémátokat. Jobb, ha felébredtek. A házasság nem csodaszer. 
Figyeljetek  jól  rám!  Ha  most  egyedülállóként  magányos  vagy,  magányos  leszel  a 
házasságban  is.  Jobb,  ha  rám hallgatsz  most.  Bármiféle  problémád  van  most:  önzés, 
bizonytalanságok,  kisebbrendűség,  testi  vágy…  Valaki  azt  mondhatja:  „A  Biblia  azt 
mondja: jobb házasságban élni, mint égni” Jobb, ha kezeled az égés kérdését, különben, 
ha megházasodsz meg fogsz égni. A házasság nem csodaszer. Néhány embernek sok téves 
gondolata van arról, hogy mit tehet a házasság. A házasság nem orvosolhatja a problémát, 
amit  csak Jézus és te  orvosolhatsz.  Jézushoz kell  jönnöd, hogy megoldódjanak ezek a 
problémák.  És  akarnod kell  orvosolnod ezeket,  mielőtt  megházasodsz!  Nem kellene  a 
problémáidat  behozni  a  házasságba,  és  összezavarni  valaki  másnak  az  életét.  Minden 
plusz csomagot kívül kell hagyni… és ha házasságba akarsz lépni: ide csomagok nélkül 
kell belépni. Elég neked rendbe szedni egyet: tanulj meg boldog lenni magaddal! Tanulj 
megelégedett lenni magaddal! Értsd meg, hogy amikor Isten Ádámot és Évát teremtette… 
értsd meg, hogy az egyedüllét nem egy betegség. Értsd meg, hogy amíg nem váltál tejessé 
magad  –  nem  vagy  kész  a  házasságra.  A  teljesség  nem  akkor  alakul  ki,  amikor 
megházasodsz,  hanem  akkor,  amikor  magad  vagy.  Ha  teljes  vagy  magadnak,  boldog 
magadnak, örömteli magadnak… akkor vagy kész a házasságra. Állítom nektek, hogy sok 
ember,  aki  megházasodott,  nem  volt  beteljesedve.  De  akik  teljesek  amikor 
összeházasodnak… két beteljesedett ember összejön, és alakítanak egy másik beteljesedett 
embert, aki soha nem létezett azelőtt… mert elérték a beteljesedést, míg egyedül voltak… 
Hány egyedülálló van itt? Álljatok fel! Prófétálni akarok. Hűha! Ennyi? Konferenciát kell 
tartanunk egyedülállóknak! Figyeljetek jól rám! 
Beteljesedést prófétálok az életetekre: prófétálom, hogy legyetek 
teljesek  szellemetekben,  teljesek  a  lelketekben,  teljesek  a 
testetekben, teljesek anyagiakban…
Nem arról  beszélek,  hogy  meg  kell  házasodnod,  mielőtt  meglehet  a  ház.  Nem arról, 
beszélek, hogy meg kell házasodnod, mielőtt meglehet az autó. Nem arról, beszélek, hogy 
meg kell  házasodnod, hogy boldog légy. Én arról  beszélek,  és prófétáltam az életedre 
teljességet szellemben, lélekben, testben… és Jézus hűséges, hogy teljessé tegyen téged… 
aki megígérte, be fogja teljesíteni…
Most fogok csinálni valamit, ami furcsa lesz, de működni fog! Nyújtsátok ki a kezeteket 
magatok felé húzásra! Most ne pénzt mondjatok, hanem házastársat! 
Házastárs…jöjj… hozzám…most! (Mindenki maga felé húzza a kezét) Figyeljetek! Ha 
komolyan  gondoljátok  a  házastársat  –  szátokkal  fogjátok  megteremteni.  Amikor 
hazamész, írd fel, és minden egyes nap pontosan nevezd meg azokat a területeket, ahol és 
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amiben változást akarsz. Mondd magad teljesnek! Hívj be egy beteljesedett házastársat! 
Hívj be egy házastársat,  aki feltétel  nélkül szeretni  fog.  Kezdd el   hívni!  Erre vannak 
valahol! Csak némi angyali segítségre van szükségük, hogy megtaláljanak téged. De ne 
ücsörögj, kiszolgáltatva a körülményeknek! Te irányítsd a folyamatot! Figyeltek rám? Ne 
üljetek tétlenül,  várva, hogy valaki benneteket választ! Nektek hatalmatok van! Nektek 
hatalmatok van szólni és teremteni. Nektek hatalmatok van! És miközben dolgokat szóltok 
be az életetekbe, menjetek előre, és szóljátok ezt a nagyszerű házastársat! Néhány férfi 
járkál,  és keresi  az élet  értelmét.  Úgy értem, hogy járkál  néhány férfi:  van pénze,  van 
egészsége…figyeljetek  ide!  Lelkigondozok  egy férfit.  Azt  mondja:  „Van pénzem,  van 
házam,  van  egy jó  munkahelyem… és  itt  ez  a  rengeteg  szeretet…”  De  te  nem vagy 
agresszív  az  aratásoddal  kapcsolatban.  Itt  az  ideje  agresszívnak  lenni  az  aratásoddal 
kapcsolatban! Van aki váló-helyzetben van…”Sajnálom, de a válás szélén állok.” Mondok 
neked valamit: Isten a második lehetőség Istene. Ha te is akarod. Aki azt mondja: „Nem, 
nem…  én  boldog  vagyok  Jézusban”  Ez  tökéletesen  jó.  De  ha  akarod…megmondom 
neked,  mit  tegyél.  Ne  légy  materialista…a  mindenható  Isten,  Ő  képes  megtenni!…
Beszélgessünk!  De  hol?  Találkozzunk  a  gyülekezetben…  beszélgessünk.  Mondd  el 
magadról,  miféle  keresztény  vagy!  Megváltott,  vagy  csak  egy  címkét  viselő?  Szólj  a 
napirendedről! Miféle időt töltesz az Úrral? Olvasod a Bibliát? No, nem két részt, hanem a 
Bibliát. Mi a legemlékezetesebb megtapasztalásod a Szent Szelemmel? Figyeljetek! Nem 
az az érdekes milyen a frizurád, hogy nézel ki, milyen a ruhád. Engem nem ez érdekel, azt 
akarom megtudni, hogy ki vagy. Ne színészkedj… Tanulj meg elégedett lenni magaddal, 
tanulj meg az lenni, aki vagy! Nem akarhatsz pózolással, színleléssel megszerezni valamit, 
mert egy nap az álarc leesik. 
Oké váltsunk.

6. Legyetek elkötelezve egymásnak.
Ha tisztelni akarjátok egymást kötelezzétek el magatokat egymásnak. Sikeres házaspárok 
elkötelezettek arra, hogy átmenjenek nehézségeken. A „válás” nem kerül elő, bármekkora 
a felháborodás. Nem kerül elő. Van egy megegyezésük a játékszabályok betartásáról.

 Beszéljünk egy kicsit erről. Hogy lehet jól harcolni. Az első lépés: Imádkozz! Akartok 
erről hallani?… 
Ne higgyétek azt, hogyha valakik igazán szeretik egymást, nincs harcuk. „ Húsz éve 
házasok vagyunk, de még nem harcoltunk.” Ez hazugság. „Van három szép lányom, és 
még soha sem láttak bajban.” Ébredj fel!
Hogyan kezeljünk egy konfliktust? Úgy érzem, most a Szent Szellem erről akarja, hogy 
beszéljünk.

1. lépés: Imádkozz a problémáról!
Csodálatos, hogy nagynak tűnő problémák egész kicsivé válnak, ha imádkozol róluk. 
Emberi  természetünk  a  másikat  hibáztatná,  és  nem  a  személyes  vétket.  A  Szent 
Szellemnek  csodálatos  módszere  van,  hogy  egy  kiegyensúlyozottabb  perspektívát 
adjon, ha imádkozol a problémáról.

2. Tanuld meg, hogy előbb magadra mutass, azután másra!
 Egyedül kell maradnunk Istennel, és megkérdezni: Én vagyok a probléma? Én vittem 
túlzásba, én voltam önző, érzéketlen? Én voltam büszke? Én adtam át magam a bűnnek?
Meg  fogsz  lepődni,  mi  történik,  ha  egyszerűen  visszalépsz,  és  azt  mondod:  „Hadd 
imádkozzam efelől, mert szükségem van mérlegelésre. Kész vagyok megvizsgálni ezt a 
problémát.”

3.  Miután imádkoztál, meg kell tervezned a békekötést: keresned kell egy nyugodt helyet, 
ahol a társaddal együtt megbeszélhetitek a dolgot: ”Szükségünk van egy csendes helyre, 
ahol senki nem zavar… ahol tudunk beszélgetni a helyzetről.”
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Ezt nem lehet úgy, hogy közben rohangálnak, mászkálnak körülöttetek. Ha elkezdtek 
foglalkozni  a  helyzettel  –  ez  nem  harc:  imádkoztál,  mérlegelted  a  helyzetet,  és 
elhatároztad, hogy ez egy megbeszélés lesz, csendes rohanás mentes helyen…
A  békekötést  megerősítéssel  kezdjük,  pozitív  helyzetből  indítunk.  Amikor  Jézus  a 
Jelenések  könyvében  leírt  hét  gyülekezetnek  üzent,  mindig  pozitívumokkal  kezdte. 
Utána mondta el nekik, amivel problémája volt.
Kezdd pozitívumokkal! Kedvesem, szeretlek, el vagyok kötelezve a házasságunknak, de 
azt gondolom, lehet jobb, mint amilyen most.
Tehát megerősítéssel kezded: „Értékelem, amit teszel; sokat dolgozol – ez nagyszerű. 
De foglalkoznunk kell néhány területtel!” vagy: „Itt van néhány ötletem.”
Nem akarsz diktátorként szólni: „Itt van néhány dolog, amit szeretnék megpróbálni.” Az 
a cél, hogy a feszültség feloldódjon.
Ne mondd; „Ezt meg ezt kell tenned.” Csak összezavarsz mindent, és kezdődik újból a 
harc.
Miután elkezdted erősítéssel a beszélgetést, a másik dolog: légy készséges vállalni azt, 
hogy hibáztál. Mondd el, mit kaptál Istentől az imádkozásban. Ez is csodálatos! Ismerd 
el a felelősségedet a helyzetben, teljes mértékben ismerd el azt, ami a te hibád.
Tudjátok,  a  bocsánatkéréshez  kapcsolódik  egy  erő.  Csodálatos  erő  kapcsolódik  a 
bocsánatkéréshez.  Mindig  nagyobb  embernek  érzem  magam,  ha  bocsánatot  kérek. 
Mindig  megváltottnak,  kereszténynek  érzem  magam,  ha  bocsánatot  tudok  kérni,  és 
elismerem, hogy hibáztam.
Egy néhány példa erre:
Soha nem kellett volna mondanom, …
Sajnálom, hogy olyan önző voltam…
Szörnyen érzem magam, hogy rád förmedtem a gyerekek előtt.
Túl sokat vártam el tőled…
Hiba volt azt gondolnom, hogy tudnod kellene a gondolataimban olvasni…
Nem fejeztem ki magam világosan. Sajnálom. Félrevezettelek.
Összefoglalva:
- pozitív megerősítéssel kezded
- kész vagy vállalni, hogy hibás voltál
- kész vagy elismerni a te részedet a konfliktusban
- fájdalmat fejezel ki nem ellenségeskedést.
Ezek erőteljes dolgok. Meg akartam neked mutatni, hogyan menj tudatosan egy konflik-
tus közepébe,  és hogyan oldd meg a konfliktust,  hogy az ne nőjön, és erősödjön az 
életedben.
 Gyakran, ha megbántanak, ellenségessé akarsz válni. A fájdalom válasz a csalódásra és 
a  sérelemre.  Csalódott  vagyok,  mert  vártam  valamit.  Lehet,  hogy  jogos  volt  az 
elvárásom, lehet hogy nem. Azonban, hogyha az elvárásom nem teljesül, ez csalódást 
okoz. És a fájdalom válasz a csalódásra és a sérelemre. A sérelemmel foglalkozni kell, 
mert ha bennmarad, haragba fordulhat. És te tudod, mi történik, ha benntartod: harag. 
A megtartott sérelem haragot okoz: „Ekkor is megsértettél, meg akkor is megsértettél… 
ezek a szavak sértettek engem,…nem kívántál  boldog születésnapot…elfeledkeztél  a 
házassági évfordulónkról…
Jobb ha kezeled ezeket a sérelmeket, mielőtt haragba fordulnak. A harag mindig egy 
másodlagos érzés.
Egyik nap találkoztam egy barátommal, és feltettem neki egy kérdést az életének egy 
helyzetével kapcsolatban:

- Megsértett ez téged?
- Nem igazán – felelte
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Aztán, amikor elmondta nekem, hogy mi történt, azt mondtam neki:
- Tudod mit? Engem ez sértett volna!
- Hát azt gondolom, mégiscsak meg vagyok sértődve.
Elképesztő,  milyen  kihívás  a  férfiak  számára,  hogy elismerjék,  hogy megbántódtak. 
Mondom nektek, hogy el kell ismerjétek, ha megbántottak vagy megsértettek titeket, 
mert ez haragba fordulhat. A harag mindig másodlagos érzés. Nem elsődleges érzés, 
hanem másodlagos. Olyan érzés, ami a sérelemből támad.
Ha a  társad  támogat  abban,  hogy megnézzétek,  hogy hol  kezdődött… és  elkezdesz 
visszamenni  egészen  a  kezdetig,  visszafelé  nyomon követed  a  haragodat;  a  legtöbb 
esetben  ki  fog  derülni,  hogy „valaki  megsértett,  azért  vagyok dühös”.  Ha sikerül  a 
felszínre hozni a sértő dolgot, ez gyengíteni fogja az embereket elválasztó falat.  Sok 
házaspárt  ismerek,  akiknek  egyszerűen  vissza  kellett  menniük  és  megnézni  a 
fájdalmakat, sértéseket: „Itt kaptam sebet, meg ott.”
Ha úgy találod, hogy a társad dühös. Valaki megsértette. Beszéljetek a sérelemről, és 
gyengíteni  fogjátok  a  falakat  és  megnő  az  esélye  az  együttlétnek.  Elképesztő  látni 
ezekben a Talk Show-kban ahogy pszichológusok beszélnek a dühös, haragos emberről, 
és  arról,  hogy  meg  kell  oldani  a  haragot.  A  probléma  az,  hogy  a  harag  csak  egy 
automatikus  jelzése  annak,  hogy  sértés  bántás  történt,  tehát  nem  azt  kell  kezelni. 
Függetlenül  attól,  hogy fel  tudod-e idézni  a  harag  automatikusan  jelzi,  hogy bántás 
történt. És függetlenül attól, hogy fel tudod-e eleveníteni, vagy emlékszel-e rá- az még 
ott  van.  Ezért  életbevágóan  fontos,  hogy  megpróbáld  kezelni  a  dolgokat,  amikor 
megtörténnek,  mielőtt  elfelejtenéd,  mi  is  volt  az.  Ha nem emlékszel  arra,  hogy mi 
történt, nehéz megoldást találni. Amikor pszichológus voltam, ezt az egyszerű módszert 
használtam: Ami a bensődben van, az hatással lehet rád, de ami kint van – egyszer kitört 
– nem tud rád hatni. „Kitörési sorozat”-nak neveztem. És mindig működött. Ha sikerült 
kiszedni… először azonosítani kellett, hogy mi van bent. Ha kiderült, hogy mi van bent 
és sikerült kiszedni… kezelhetővé vált. Ha nem tudod mi van benned, lehet, hogy nem 
érzed  szükségét  a  kiürítésnek.  Néhányatoknak  ürítenie  kell!  Néhányatokban  kicsi... 
keresek egy jó szót... egy bibliai  szót...  trágya, ganéj - ez egy bibliai  szó. Néhányan 
keringtek  ez  életetek  WC-je  körül.  Néhányan kell,  hogy ürítsetek,  mert  büdösíti  az 
atmoszférát.
Tehát akkor nézzük a következőt:

4.  Fogalmazz konkrétan!
Azt kell mondanunk, amit gondolunk. Fogalmazz konkrétan!
Foglalkozom néha prédikátorokkal,  akik  kerülgetik  a  lényeget,  mint  macska a  forró 
kását, és csak mondanak dolgokat… Nehéz ezt tenni egy prófétával. Én tudom, hogy mi 
a helyzet. De szeretem az egyenes beszédet…Két pont között a leggyorsabb az egyenes. 
Vigyázz, hogy ne legyen sarkos az egyenesed.
Megbékülési  konferencián  vagyunk.  Megoldunk  konfliktusokat.  Néhányan  hazafelé 
menet fogjátok elkezdeni.

5. Tegyetek „én úgy érzem” állításokat
A  vádló  állítások  ellenszegülést  váltanak  ki  a  társadból,  és  leállítják  a  békülési 
folyamatot, mielőtt elkezdődött volna. 
- Te nem segítesz itthon!
- Túl sok időt töltesz a munkahelyeden!
- Nem tudod, hogy kell a pénzt kezelni!
- Érzéketlen vagy!
Nem  hagytál  kiutat  ezekkel  az  állításokkal:  Te  így!…meg  te  úgy!  Ahelyett  hogy 

ilyeneket mondanál:
- Úgy érzem, hogy elborít a házimunka.
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- Magamra hagyva érzem magam.
- Frusztráltnak érzem magam
- Úgy érzem kimaradok az életedből a munka miatt
Látjátok  a  különbséget?:  Te  állandóan  dolgozol!  Vagy  kihagyva  érzem  magam  a 
munkád miatt. Így folytatható a békefolyamat. 
Míg ha pörlekedsz: 
- Állandóan dolgozol!
-  Persze, mert állandóan kifogysz a pénzből!
És a veszekedés megint ott van. És a lényeg nem az, hogy állandóan dolgozol, a lényeg 
a  konfliktus,  ami  ide  vezetett.  Ne  azokkal  a  dolgokkal  foglalkozzunk,  amelyek  a 
konfliktusból fakadtak, hanem meg kell tanulnunk megkeresni a fő konfliktust, és azt 
kezelni… És akkor megoldódik a többi ügy is.

6. Kerüld a „soha” és „mindig” kifejezéseket!
A „mindig” és „soha” szavak erőssége elvonja a figyelmet a valóságos problémáról:
- Mindig így kezeltél!
- Soha nem mondtad nekem, hogy szeretsz!
- Mindig ezt csinálod!
- Soha nem tudunk intim kapcsolatban lenni!
- Mindig nekem kell kezdenem a közeledést, te soha…
Ne tedd ezt, mert vissza vezet a vitatkozáshoz:
-   Te soha nem vittél el vacsorázni!
- Soha? Soha? Mit értesz ezalatt: soha.
Látod, hogy mozdul el a vitatkozás a valóságos problémáról? Most már a „mindig” -ről 
és a „soha” -ról szól. Ne használj „mindig” és „soha” szavakat. 
Légy megoldás központú és nem probléma központú! 
Légy optimista, és nem pesszimista. Megoldás és nem probléma központú! Már adott 
egy probléma, ne akarj újabbakat csinálni.
Probléma itt,  probléma ott… ja,  majd  elfelejtettem,  annak az  embernek  is  van  egy 
problémája… 
- Van valami megoldásod? 
- Nincs , ezért hoztam a problémámat hozzád.
Ne csináld ezt! Még azok is akik a szolgálatban velem együtt dolgoznak; bármilyen 
gond adódik,  először  a  megoldási  javaslatukkal  kell  hozzám jönniük.  Megoldásokat 
hoznak nekem, nem problémákat.
Megoldásokat tegyél az asztalra!
Mi a helyzet, ha a békülési kísérlet nem működik? Én voltam ilyen helyzetben. Keress 
tanácsadást!  Ne a  társad viselkedésével  kapcsolatban,  hanem a tieddel  kapcsolatban. 
Emlékezz rá, hogy nem változik semmi igazán, ha a változást elhárítod magadtól és a 
változást csak a házastársadtól várod. Emlékezz! Ha valami változik, az veled kezdődik. 
Ha a változás  nem veled kezdődik,  akkor nagy valószínűséggel  nem fogsz változást 
látni a házastársad életében. Veled kell hogy kezdődjön. Én tudom, hogy nagy a kísértés 
másra mutogatni, azonban neked kell megváltoznod. Minden helyzetben te változz!
Nos, menjünk vissza a tisztelethez. A 6. Pontnál hagytuk abba: Legyetek elkötelezve 
egymásnak! Vigyázzatok, hogy szabályszerűen harcoljatok!

7. Együtt gondoskodjatok az anyagi jövőtökről!
Pénz problémák több streszt okoznak a házasságban, mint bármely más külső hatás. 
Sikeres  házaspárok megoldották,  hogy az  anyagi  lehetőségeiken  belül  éljenek.  Nem 
élnek  olyan  magas  szinten  ma,  hogy  figyelmen  kívül  hagyják  a  holnapról  való 
gondoskodást. Körültekintően kezelik az anyagiakat.
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Nem értem, hogy emberek – különösen ezekben az utolsó napokban - nem tudják, hogy 
a  házasságban  az  első  számú probléma  a  pénz.  Emlékszem,  hogy  a  legtöbb  vita  a 
szüleim között a pénzzel, a pénz hiányával kapcsolatban volt. Nem tudom, lett volna-e 
vitatkozás, ha gazdagok lettünk volna, ugyanis legtöbbször a pénz miatt volt…
Ennek meg kell változnia. Meg kell értenünk: Van aki azt mondja, hogy a feleségnek 
nem kell dolgoznia. Nos, ez attól függ, hogyan akartok élni. Ha meg vagy elégedve, és 
kezelni tudod... nincs probléma. 
Fogunk  beszélni  majd  a  munkamegosztásról.  Ez  egy  komoly  téma  a  keresztény 
családban. Ki mit csinál?
Kinek a felelőssége felnevelni a gyerekeket?
Kinek a felelőssége előteremteni a kenyeret?
Kinek a felelőssége figyelni a könyvekre?
Kinek a felelőssége ezt  meg azt  tenni?  Sok vita  származik  ebből.  Ugyanis,  ha nem 
vigyázunk, másoktól, szüleinktől veszünk át dolgokat. A Biblia világosan tanít ezekről a 
dolgokról: Az asszony szerepéről és a férfi szerepéről a családban. 

A „nők felszabadítása” nevű mozgalom, ami évekkel ezelőtt indult, az ördögtől van. Az 
ördögtől van, és ha ez a szellem van rajtad, szabadulj meg tőle. Az ördögtől van. 
Hogy ne okozzak semmi zavart, várok holnapig, és foglalkozni fogunk a munkamegosztás-
sal. Ez egy nagyon kényes téma, mert az engedelmesség szó mindig is egy kényes szó volt. 
Ugyanis  éveken  át  az  engedelmességet  úgy  tüntettük  fel,  mintha  az  egy  rabszolgaság 
volna. De elfeledkeztünk arról, hogy az Ef 5:21-ben azt mondja a Biblia, hogy egymásnak 
rendeljük alá magunkat, Isten iránti tiszteletből és hódolatból. Tehát először is az „alávetés, 
engedelmesség” szavak nem jelentik azt, hogy a feleség egy szolga lenne.  
Ha az angol Submission szót részekre bontjuk; a következőt kapjuk: alá + misszió. Tehát a 
férjnek és a feleségnek is van egy missziója, szolgálata.  A kulcs az engedelmességhez: 
tudni, hogyan vessük alá magunkat a másik szolgálatának. Ha a feleség szolgálata, hogy 
felnevelje  a  gyerekeket,  a  férjnek  alá  kell  támasztania  ezt  a  szolgálatot.  Ha  a  férj 
szolgálata, hogy megszerezze a kenyeret és pénzt hozzon haza, a feleségnek alá kell vetnie 
magát ennek a szolgálatnak. Meg kell értenünk, hogy senki se tudja végezni a szolgálatát, a 
másik támogatása nélkül. Nincs olyan, hogy te teszel valamit –amit szolgálatnak nevezel, 
és nem bírod a férjed támogatását. Mert az Ige arról szól, hogy vessétek alá magatokat 
egymásnak, támogassátok egymást. Az nem lehet, hogy az egyik tesz valamit, és a másik 
nem támogatja. Ez rossz, rossz. Mert, ha a feleség neveli a gyerekeket, ő nem tudja nevelni 
őket, csak ha a férj támogatja. És ha a férj a kenyérkereső, nem tudja ezt tenni, csak ha a 
felesége támogatja. Néha ez azt jelenti,  hogy neki is dolgoznia kell. Meg kell értenünk, 
hogy úgy lettünk tervezve, hogy támogassuk egymást.

A tisztelet fenntartásához két ember kell
Nagyon fontos, hogy megértsd: Úgy szeretni a feleségedet,  mint Krisztus az egyházat; azt 
jelenti,  hogy kész vagy adni.  Nem csupán venni,  hanem adni.  Ezt az asszonyt különleges 
módon kell kezelned, mert ő különleges.
Beszéljünk egy kicsit a munkamegosztásról!
1.Tim  3:1-3   Igaz  ez  a  beszéd:  Ha  valaki  püspökséget  kíván,  jó 
dolgot  (munkát)  kíván.  Szükséges  annakokáért,  hogy  a  püspök 
feddhetetlen  legyen,  egyfeleségű  férfiú,  józan,  mértékletes, 
illedelmes,  vendégszerető,  a  tanításra  alkalmas,  nem  borozó,  nem 
verekedő,  nem  rút  nyereségre  vágyó,  hanem  szelíd,  versengéstől 
mentes, nem pénzsóvárgó,
Megnézünk  néhány  feladatot,  és  néhány  dolgot,  amiről  a  Biblia  beszél:  Hogyan  kell 
működniük a dolgoknak a mindennapokban otthon, a gyerekekkel, a számlákkal, különböző 
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otthoni feladatokkal. A fenti Ige püspökökkel kezdődik, és a püspök egy felügyelő. A Biblia 
világosan kijelenti, hogy az otthonunk felügyelőinek kell lennünk.
Nos,  legtöbbször  a  szolgálatra  utalva  használjuk  ezt  a  részt.  Szeretném,  ha  megértenétek 
valamit.  Az egyik  ok,  amiért  a  püspök területét  nézzük,  mert  mindenkire  gondolunk,  aki 
ebben a minőségben működik, tehát felügyelő. Itt tehát a felügyelő minősítése található. Ez 
minden itt lévő férfi minősítése is. Te vagy a házad népének a püspöke, és mint ilyen adja 
neked  Pál  a  minősítést:  feddhetetlen,  egy  feleségű  (ez  kizárja  azt,  amit  Ábrahám,  meg 
mindenki más tett abban az időben. Egy feleség egy időben.), józan, mértékletes…
Nézzük  meg  a  negyedik  verset!  1.Tim 3:4 ki a maga házát jól igazgatja, 
gyermekeit engedelmességben tartja, teljes tisztességgel.
(1.Tim  3:4 (AMPLIFIED  ford.)Jól  kell  vezetnie  a  saját  háza  népét, 
felügyelet  alatt  kell  tartania  a  gyermekeit  igazi  méltósággal, 
mindenben  tiszteletet  követelve,  és  megtartva  őket  tiszteletben. 
Mert  ha  egy  férfi  nem  tudja,  hogyan  kell  uralkodnia  a  saját 
családján, hogy tudna gondot viselni Isten egyházára.)
Ez  nagyon  érdekes,  mert  a  Biblia  itt  megadja  az  előfeltételét  annak,  hogy  valaki  Isten 
egyházára gondot viseljen. Az előfeltétel nem az, hogy kívánsz munkát a gyülekezetben. A 
megfelelő  sorrend  az,  hogy  először  is  képes  vagy  megtenni,  amit  meg  kell  tenned  a  te 
otthonodban.  És  azt  mondja,  hogyha képes  vagy megtenni,  amit  meg kell  tenned a  saját 
otthonodban… akkor  megvan  a  képesítésed  arra,  hogy gondot  viselj  Isten  gyülekezetére. 
Rendkívül tiszteletlen dolog, ha gondot viselsz Isten gyülekezetére, de nem viselsz gondot az 
otthonodra. Ez nagyon fontos, úgyhogy itt megadja nekünk a minősítést.
1.Tim 3:6 (AMPLIFIED ford.)  Ne legyen új megtért, különben a büszkeség 
(önteltség  által  megvakított)  eredményeképpen  ködösített  és  balga 
állapotú elmét fejleszt, és az ördög kárhoztatása alá esik.
Természetesen  itt  arra  az  emberre  utal,  aki  a  szolgálatban  van.  De  szeretném  nektek 
elmondani,  hogyha  újjászülettetek  mindannyian  ilyen  szolgálatban  vagytok.  Meg  kell 
értenünk, hogyan járjunk eszerint. A negyedik versben azt mondja, hogy uralkodnia kell a 
háza népén. Az „uralkodni” szó azt jelenti: valaki vagy valami előtt áll és vezet. Nos, én nem 
ismerem minden itt lévő férfinek a hátterét. Lehet, hogy nem értek megfelelő hatások, lehet, 
hogy sok rossz dolog történt az életedben, lehet, hogy apa nélkül nőttél fel, lehet, hogy voltak 
dolgok amik hiányoztak az életedből. Azonban garantálom neked, hogyha újjászülettél, Isten 
hétszeresét adhatja neked, annak, ami nem volt megfelelő az életedben. Nem tarthatsz egy 
mankót a hónod alatt, mentségül arra, hogy miért nem vagy képes uralkodni a házadnépén.
A vezetők képezhetők,  oktathatók.  És mond az Ige egy dolgot,  amit  jól  figyelj  meg.  Azt 
mondja: amikor uralkodsz, valaki vagy valami előtt állsz, és vezetsz. Túl sok férfinak van 
„engem  nem  érdekel”  hozzáállása.  A  te  feladatod  az,  hogy  elől  állj,  és  vezess.  Egy 
felelősségteljes ember reagál. Úgy kell látni magad, mint felügyelő, és ha van egy helyzet, a te 
feladatod, hogy elöl állj, és vezess. Ha valami történik a házban – nem számít, mi az: kicsi 
vagy nagy dolog – te vagy akire mindenkinek figyelnie kell; aki előállsz azzal, hogy mit kell 
tenni, hogyan kell reagálni.
„De, Dollár testvér, egyszerűen nem tudom mit kellene tenni…”
Nos, kapcsolódnod kell valakihez, aki tudja. Kell, hogy közösségben légy valakivel, aki tudja. 
Tudnod kell  egy telefonszámot,  hogy telefonálhass,  ha elakadsz,  és  megtudhasd,  mit  kell 
tenned – mert Isten előtt te vagy a felelős annak a háznak a vezetéséért.  Tudjátok, Mózes 
majdnem elhibázta: Isten adott egy parancsot, hogy körülmetélje az összes fiúgyermeket. De 
ő nem metélte körül a fiait… és ha nem lett volna segítsége, az egész házanépe meghalt volna. 
Hála  Istennek  a  segítőkért.  Hála  Istennek  azért  az  asszonyért,  aki  aláveti  magát  a  férje 
szolgálatának. Ezt szeretnénk megnézni ma este. 
Ne  mutogassatok  egymásra:  „Figyelj,  ez  a  te  feladatod!”  Nem erről  beszélek,  csak  meg 
akarom mutatni, hogy ez a te szolgálatod, és mindegyikőtök szolgálata alatt ott van a másik 
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személy, a házastárs. Igen a férfi szolgálata, hogy vezesse a házat, hogy uralkodjon. De az ő 
szolgálata  alatt  ott  van a feleség.  És ha ő elhibázza,  mint  Mózes, ott  van a feleség,  hogy 
támogatást adjon. Ugyanis senki sem győz, ha elvétjük. Senki sem győz, ha visszahúzódunk, 
és társunk szolgálatát - támogatás helyett - csak nézzük, mint egy mérkőzést.
A Biblia világosan kijelenti, hogy ez a rész, ez a felelősség a férfié.
1.Tim  5:14  Akarom  tehát,  hogy  a  fiatalabbak  férjhez  menjenek, 
gyermekeket szüljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se 
adjanak az ellenségnek a szidalmazásra.
A Biblia itt  ad némi útmutatást a munkamegosztással kapcsolatban az asszonyok számára. 
Bátorítalak benneteket, hogy olvassátok el az egész részt.
1.Tim 5:16 Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, 
segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet, hogy azokat 
segíthesse, akik valóban özvegyek.
A Biblia itt azt mondja, hogyha van özvegy a családban, a férfi és a nő beszéljék meg, és 
hagyják a családban őket, és ne várják el a gyülekezettől, hogy átvállalja, amit a családnak 
kell megtennie. Óvatosnak kell lenni, mert sok ember elvárja a gyülekezettől, hogy legyen az 
özvegyek felé szolgálat, meg mindenféle egyéb dolog.
A Biblia  szól  az  idősebb  özvegyekről,  hogyan  támogassa  őket  a  gyülekezet.  A fiatalabb 
özvegyekről  viszont  azt  mondja:  „Isten  akarata  számodra  az,  hogy  menj  és  próbálj  újra 
megházasodni, végezd a házimunkát, és a házban lévők gondoskodni fognak rólad…
Itt a gyülekezetben is próbáljuk működtetni ezt, és igen sikeres…
Tit 2: 1-5 Te pedig azokat szóljad amik az egészséges tudományhoz 
illenek:  hogy  a  vén  emberek  józanok  legyenek,  tisztességesek, 
mértékletesek; a hitben, szeretetben tűrésben épek.
Hasonlóképpen  a  vén  asszonyok  szentekhez  illő  magaviseletűek 
legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók; 
hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat 
szeressék, legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek 
engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék.
Ef  5:  21  Engedelmesek  legyetek  egymásnak  Isten  félelmében!  Ti 
asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az 
Úrnak!  Mert  a  férj  feje  a  feleségnek,  mint  Krisztus  is  feje  az 
egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház 
engedelmeskedik  a  Krisztusnak,  azonképpen  az  asszonyok  is 
engedelmesek legyenek a férjöknek mindenben. Ti férfiak szeressétek 
a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és 
Önmagát  adta  azért;  hogy  megszentelje,  és  megtisztítsa  a  víznek 
fürdőjével az Ige által
Mi az Úr félelme? Az Úr félelme – tisztelni Istent azáltal,  hogy megteszed azt, amit Isten 
mond. Az Úr félelme: egyszerűen megtartani az Isten parancsolatait, mert tiszteled őt.
Ha tiszteled  a  papádat  és  a  mamádat,  azt  azzal  mutatod  meg,  hogy  engedelmeskedsz  és 
megteszed, amire kérnek. 
Az Ige azt mondja, hogy: „engedelmeskedjetek egymásnak Isten félelmében.” Ha én alávetem 
magam Taffi-nek – ezzel engedelmeskedem annak, amire az Ige utasít engem, mint férjet. És 
ha Taffi aláveti magát nekem – ezzel engedelmeskedik annak, amire Isten utasítja őt, mint 
feleséget.  Nagyon  fontos  egyensúlyban  tartani  a  szerepeket.  Most  foglalkozzunk  a 
munkamegosztással,  és  fontos  ezt  megértenünk,  mert  van  egy  világi  félelem  ezzel 
kapcsolatban, hogy mit tesz a férj, és mit tesz a feleség. 
Azt  akarom,  hogy  megragadjátok  a  21.  verset:  hogy  egymásnak  alá  kell  rendelnünk 
magunkat… az alárendelés nemcsak egy „feleség szó”; az alárendelés egy „férfi szó” egy 
„emberi  szó”.  A  Biblia  azt  mondja,  hogy  Istennek  rendeljük  alá  magunkat: 
„Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és 
elfut tőletek.”
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Nos,  beszéljünk  gyakorlatiasan.  Én  hiszem  az  Igére  alapozva,  hogy  a  férfi  feladata  és 
felelősége, hogy az otthon anyagi képéről gondoskodjon. Az ő feladata és felelősége, hogy 
kenyér legyen az asztalon, hogy a számlák ki legyenek fizetve, hogy legyen egy lakóhely… 
Ha minden körülmény megfelelő, és ő viseli a felelősséget – és a feleség nem dolgozik, akkor 
a  feleség  felelőssége  a  ház  vezetése:  szervezettség  legyen  a  házban,  a  gyerekek  rendben 
legyenek, minden ami történik a házban rendben legyen. Felejtsétek el a „szolga” mentalitást! 
Ugyanis a legtöbb asszony, amikor hallja az engedelmesség szót, elkezd félni, mert amikor 
engedelmességet hall, akkor szolgaságot hall.
A probléma újból az,  hogy a házastársadra gondolsz. De mi rólad beszélünk. „És mi lesz 
vele?” Most nem arról beszélünk, hogy mi lesz vele. Először rólad beszéljünk.
Tegyük fel, hogy a feleséged dolgozik. Mindenki tudja, hogyha egy dolgozó asszony van a 
házban, ő tulajdonképpen segít neked abban, ami a te megbízatásod. Nos, ha ő segít neked 
abban, ami a te feladatod, akkor neked természetesen nem lehet semmi problémád azzal, hogy 
segítsz neki abban, amivel Isten őt bízta meg. Ha így tesszük, az engedelmesség, alávetés szó 
valódi jelentése szerint cselekszünk. Azt tesszük, amit az engedelmesség, alárendeltség jelent.
Nézzük, mit mond az Ige, és megmutatom, hogy nem lesz probléma férjként alávetni magad a 
feleségednek, vagy feleségként alávetni magad a férjednek.
A kulcs ehhez, hogy mindkét félnek készségesnek kell lennie,  szükség esetén támogatni a 
másikat.  Mindent,  amit  a  feleséged  tesz  –  kész  kell  lenned  megtenni,  ha  szükséges. 
Készségesnek kell lenned ebédet főzni, ha szükséges. Te nyírod a füvet, és ő kijöhet segíteni, 
ha szükséges. És ez az alávetés lényege: Alávetni magunkat a szolgálatnak. Senki a házban 
nem egyedül felelős a szolgálatért. Isten a nőt segítőnek vagy elvégzőnek teremtette. Nem egy 
szolgának, hanem támogatónak. És ugyanakkor a férfi az asszony támogatójává válik. Nos, 
emlékezzetek ennek az egésznek a kulcsára: tisztelet.  Én tisztellek azért,  amit te teszel;  te 
tisztelsz azért, amit én teszek, és egy nagyszerű kapcsolatunk lesz, mert ott a tisztelet.
Ha te megpróbálod lekicsinyelni az ő tevékenységét a tied fényében – ez egy tiszteletlenség – 
és akkor itt probléma támad. Senkit nem lehet lekicsinyelni, senkivel nem lehet tiszteletlenül 
bánni… csak akkor működnek ezek a dolgok.
Ef 5: 22 „… mint az Úrnak” Te, szellemi asszony, aki szereted Istent, és megteszel 
mindent, amit csak a törvény mond…Halleluja! „Bárhová küldesz, Uram, hogy menjek… én 
menni fogok.” Azt mondja itt az Ige, hogy ugyanúgy, ahogy készséges vagy alávetni magad, 
és engedelmeskedni Istennek, ugyanezt kell tenned a férjed felé is.  Ha nem így gondolná, 
nem mondta volna : „… mint az  Úrnak.”
Ef  5:  22  (Amplified  Bible)  „Ti  asszonyok,  vessétek  alá  magatokat 
(legyetek engedelmesek alkalmazkodók) a ti saját férjeteknek, mint 
(egy szolgálat) az Úrnak.
Az „alkalmazkodik” ez egy nagy szó a feleség életében, ugyanis az „alkalmazkodó képesség” 
az asszony  középső neve. Meg kell értened, milyen hatalmas dolog megtanulni, hogy soha 
nem leszel az a  feleség, akinek lenned kell, anélkül, hogy alkalmazkodóvá válnál. 
Valaki  egyszer  megkérdezett:  „Nem  érzek  vágyat,  hogy  szexuális  kapcsolatom  legyen  a 
férjemmel. Mit tegyek?” Itt van egy szó: alkalmazkodó képesség. Mert mi történik? Te annak 
ellenére, hogy nem érzed úgy, hogy szeretnéd, készséges vagy belemenni – még akkor is ha 
nem érzed úgy, hogy kész vagy… ez a férjedet ugyanabba a pozícióba helyezi, ő is készséges 
lesz alkalmazkodni.
Néha a  férfiak  azt  gondolják,  hogy a  feleség  legyen  alkalmazkodó… Nem,  nem,  nem… 
férfiak, nektek is készségesnek kell lennetek! Ha a feleségetektől elvárjátok… Mert ő aláveti 
magát a ti szolgálatotoknak, nektek is alá kell vetnetek magatokat az övének, ha azt akarjátok, 
hogy úgy működjön a házasságotok, ahogy Isten elgondolta.
Ef 5: 23 …mert a férj feje a feleségnek… Nem úgy beszélünk a férjről, mint aki 
uralkodik. Nem valaki fölött való uralkodásról van szó. A fej egyszerűen csak rangsor. A 
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Biblia beszél rendekről: beszél az Atyáról, az emberről, az angyalokról… itt rendekről beszél 
Ha van rang – van felelősség is. A helyzettől függően Isten azt fogja felelősségre vonni az 
adott  helyzetért,  akié  a  rang  abban  a  helyzetben.  Az  Édenkertben  Ádámé  volt  a  rang,  a 
felelősség az Istennek való engedelmességért. Amikor Éva evett a gyümölcsből – ez mégcsak 
nem is  neveztetett  bűnnek,  míg  a  férfi,  akinél  a  rang volt,  nem evett  abból.  Én gyakran 
gondolkozom: mi lett volna, ha Ádám azt mondta volna: Éva, te tudod, hogy meg lett mondva 
nekünk, hogy nem tehetjük ezt, mégis megetted… Biztos vagyok benne, minden szép és jó 
lenne… Isten tisztelné az emberét… És itt vagyunk most ugyanabban a helyzetben.
„Az  asszony,  akit  mellém  adtál…”  válaszolta  Ádám  Isten  kérdésére.  Ma  még  mindig 
ugyanezt  tesszük:  „Az  asszony,  akit  mellém  adtál…”  Valójában  mélyen  magunkba  kell 
néznünk, és felismerni, hogy mi kaptuk a rangot és a felelősséget. Ne várj rangot, ha nem 
vagy kész a felelősséget vállalni.
 Amikor férfinek  születtél  egy bizonyos ranggal  és  bizonyos felelősséggel  születtél.   Azt 
mondja itt az Ige: „A férj feje a feleségnek…” megmondja azt is , hogy hogyan legyél fej:  
mint – húzd alá ezt a szót:  mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a 
testnek. Azt mondja: én adom neked ezt a fejet, felelőssé teszlek, de meg akarom mutatni, 
hogyan . Vezetni akarlak, hogyan légy fej. Azt akarom, hogy úgy légy fej, ahogyan Krisztus 
feje az egyháznak. 
Figyeljük meg mit tesz Krisztus az egyházért, és mit nem tesz. 
Hadd mondjam el nektek, hogy Ő mindig kész volt megmondani az egyháznak, hová megy. 
Még amikor a halálból feltámadt, akkor is megmondta, hová megy, és mikor fog visszajönni.
Minden férfi  itt!  Feleségeteknek  mindig  tudnia  kell,  hol  vagytok.  Halljátok  mit  mondok? 
Mindig tudnia kell, hol vagy, mert ha valami történik, szükséges, hogy kontaktusba tudjon 
lenni veled. A te felelősséged, hogy tudasd vele, hol vagy és mikor jössz vissza. Uraim, ne 
nézzetek rám olyan furcsán! Erre már akkor kellett volna gondolnod, mielőtt  megnősültél. 
Nincs többé: én autóm, én pénzem… megházasodtál… most ő pénze van. Minden, amid van a 
feleségedé. Nem felejtem el soha azt a furcsa érzést, ami bennem volt: Éppen megszereztem 
az új  autót,  mire a  feleségem: „Hú, add ide a kulcsokat,  szálljunk be az új autónkba!”…
Meglepődtem… aztán rájöttem, hogy ez két irányba működik. Az övé meg az enyém lett… 
Hallotok engem?
Úgy vagyok fej,  ahogy Krisztus  feje  az egyháznak.  Ő meghalt  az egyházért,  emberek.  Ő 
letette az életét. Ez azt jelenti, hogy mint fejek, dolgokat, amik fontosak számunkra le kell 
tennünk a feleségünkért.  Célok nagy tervek, amiket hónapokkal ezelőtt  terveztél… Ez egy 
növekvő megtapasztalás… amit a feleség fejeként meg kell tenned … Mindennapi dolgok, 
amelyeket  késznek  kell  lenned  letenni.  A  feleségedért…ő  a  szeretőd,  a  feleséged…a 
mindened… Értitek, amit mondok? Ő a mindened… a legjobb barátod… Ki fog ragaszkodni 
hozzátok? Ő a legjobb, amitek van. 
Egyedülálló  férfiak!  Ha  megnősültök,  a  legjobb  barátotokat  veszitek  feleségül.  Ugyanis, 
amikor  megházasodsz,  mindenki  eltűnik,  aki  rajtad  lógott.  Bátorítlak  benneteket, 
egyedülállók,  hogy töltsetek  időt  házasokkal.  Meg fogtok lepődni,  mennyit  tanultok.  Meg 
fogjátok látni valójában mennyire vagytok teljesek.
Ef 5: 24 „…mindenben” Természetesen  mindenben, ami helyes.
„Azt akarom, hogy fej légy, ahogy én feje vagyok az egyháznak. Én szeretem az egyházat, 
gondoskodom az egyházról, vezetem az egyházat, felelős vagyok az egyházért. Letettem az 
életemet  az egyházért.  Így légy fej!” Azután azt mondja: „Én húzom a feleségedet  arra a 
pontra,  ahol  alá  kell  vetnie  magát  neked,  engedelmeskednie  kell  neked,  és  megtenni  – 
természetesen – azokat a dolgokat, amik összhangban vannak Isten Igéjével.
Ef 5: 25 „férfiak, szeressétek a ti feleségeteket…” hogyan?… ahogy a 
Krisztus is szerette az egyházat… s mi több: Önmagát adta érte.
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Tehát, valójában nem szeretjük a feleségünket, ha nem vagyunk készek önmagunkat feladni. 
Ha valóban szeretjük  a feleségünket  aszerint,  ahogy a Biblia  mondja,  akkor adni  akarunk 
neki. 
Uraim! Arról beszélek,  hogy adni nekik.  Arról beszélek,  hogy adjatok nekik,  nemcsak az 
időtöket, hanem a pénzeteket, életeteket is. Ajándékokról beszélek… Ne haragudj rá, mert 
nem jól  néz ki a haja.  Neked kell  gondoskodnod a pénzről,  hogy megcsináltassa a haját. 
Neked kell adnod a pénzt. Ez a te felelősséged. Úgy értem, hogy gondold át, te mit tehetsz az 
ügy érdekében.
Nagyon fontos, hogy megértsd: úgy szeretni a feleségedet,  mint Krisztus az egyházat,  azt 
jelenti,  hogy kész vagy adni.  Nem csupán venni,  hanem adni.  Ezt az asszonyt különleges 
módon  kell  kezelni,  mert  ő  különleges.  Úgy  kell  kezelni,  mint  egy  kiemelt  minőségű 
személyt, mert ő az. Nem leszel képes minden este valami szép dolgot hozni, de talán egyszer 
egy évben… nem sajnálod a fáradságot, hogy tökéletes legyen. Tudjátok az asszonyok nem 
kívánnak nagy felhajtást; tulajdonképpen téged akarnak: a te szívedet, az idődet… egy apró 
meglepetést  egy  kézzel  írott  levélkével,  amiben  kiöntöd  a  szívedet,  kifejezed  legbensőbb 
érzéseidet  afelé  az asszony felé… Erre a  napra hosszú ideig fog emlékezni.   Ha egyszer 
elhatározod, hogy valami kedveset teszel a feleségeddel, ne engedd, hogy az ár vagy bármi 
megállítson. Nem szükséges sok ahhoz, hogy megnyerd annak az asszonynak a szívét. Már 
megszerezted a szívét…De minden este szüksége van egy megerősítésre, hogy még mindig 
ugyanúgy érzel: hogy még mindig szerelmes vagy belé… hogy még mindig érte nyúlsz, azon 
a piknik pléden és megpuszilod mindenki előtt – nem félsz megtenni ezt – megfogod a kezét, 
magadhoz húzod: „Ez itt az én asszonyom!” És lehet, hogy a feleségem felszedett pár kilót…
de semmi gond… még mindig az én asszonyom… és én még mindig szeretem őt… és azt 
akarom,  hogy  biztonságban  érezze  magát…  hogy  büszke  vagyok  rá…és  még  mindig 
felvillanyoz.
Énekelj  valami  szerelmes  éneket!  (Dollar  bemutatja)  Ugyanis  a  férfi  szerepe  inkább  a 
szexuális  közösüléssel  kapcsolatos,  az  asszony pedig  vonzalmat,  érzelmeket  keres… és  a 
vonzalom nem szex. Tulajdonképpen a szexuális közösülés legfontosabb része nem maga az 
aktus. A szex legfontosabb része az „előtt” és az „után”. Mit teszel előtte? Hogyan játszol a 
szex előtt? Az előjáték nem az aktus előtti pár perccel kezdődik. Az előjáték az, amit az egész 
nap folyamán teszel. Egész nap ezen dolgozni. Valaki mondhatja: te nem dolgozol? … Aztán 
az „után”. Nem akarok most a szexről tanítani, de a nő lélektani felépítése más, mint a férfié. 
Választ kell adnod a nő érzelmi oldalára. 
Egy  férfi,  ha  fel  van  izgulva… kész… mintegy  ló,  kijön  és  gyerünk!… Azonban  a  nő: 
„Lassíts!  Várj!  Tarts  engem! Beszélj  hozzám! Mondd el,  mit  érzel  irántam! Mit gondolsz 
rólam? A híres kérdés: - Miért szeretsz? 
A férfi: - Miért most kérdezed ezt?

- Stop. Akarom tudni, miért szeretsz!
- De hát, tudod, hogy szeretlek téged…és itt kezdünk nyögni: Azért 

szeretlek…tudod,  hogy  szeretlek…  férjed  vagyok,  te  rendben 
tartod a házat, te vezeted az autót… tudod, mit hoztam neked a 
múlt héten….

Nem, nem, nem!… Ő nem ezt akarja hallani! Ő egy mély lélektani okot akar hallani. Mondj 
neki valamit, ami növeli a biztonságát: „Azért szeretlek, mert mindig mellettem vagy, amikor 
szükségem  van  rád.  Te  vagy  akivel  beszélhetek  egy  magányos  órában.  Te  vagy  akivel 
sírhatok.  Akivel  megoszthatom a könnyeimet,  amiket  soha nem voltam képes  megosztani 
senkivel.  Te  mindenem vagy,  amiért  imádkoztam,  minden amit  vágytam...  Nélküled  nem 
tudnék élni... Na, most már gyerünk, kedvesem!...
Ő nem akar  a  házról  vagy  a  kocsiról  hallani… Ő belőled  akar  egy  részt,  amivel  hozzá 
kapcsolódsz… Hogy a biztonság, a bizalom megmaradhasson… ahol nincs kérdés…
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Nem tudom, hogy nevezzük ezt az egész dolgot: kinyitni ezt a fontos részt… érzelgősségnek 
nevezzük…  Ha  érzelgősségnek  nevezed,  akkor  érzelgősségre  van  szüksége.  Ha 
érzelgősségnek  nevezzük,  hogy  őszinte  vagyok  az  érzéseimmel  kapcsolatban…  akkor 
érzelgősség az, amit akar. Fáradt azoktól a kis játékoktól, amit az emberek játszanak; fáradt 
attól,  ami  a  TV-ben  látható;…Ő téged  akar…azt,  akibe  szerelmes  lett… téged,  ahogy  te 
csinálod a dolgokat. 
Találd  ki,  hogyan szereti… kérdezz!   Ha az  asszony álmos  lesz  minden  alkalommal,  ha 
rálehelsz  –  valami  gond  van.  Kérdezd  meg!  Ne  félj!  „De  furcsán  veszi  ki  magát  ha 
kérdezek…” Ki  mondta  ezt  neked? Hol  tanultad  a  szexuális  kapcsolatot?  Ki tanított  erre 
téged? Ki mondta neked, hogy sötétben szeresd a feleségedet?! Hol láttad ezt? A moziban? 
Miért kapcsolod le a villanyt. A férfi izgalma a látáson keresztül jön. Kapcsold fel a villanyt!  
Nézd  meg,  mit  kaptál!  Minden  házaspárnak  az  ágya  mellett  kell  lennie  egy 
villanykapcsolónak…  Az  a  sok  köd,  amivel  előállunk!  Vissza  kell  menned  és  meg  kell 
nézned, honnan kaptad ezeket a rossz információkat.
A férj  csupán azáltal,  hogy  beáll a  vezetésbe,  annyi  harmóniát  tarthat  és  hozhat  vissza  a 
családba… és mégis van, aki azt mondja: „de az én férjem nem fogja ezt tenni!” Soha nem 
tudhatod! Talán, ha te változol…
Neked  kell  megváltoznod.  Ha  respektálod  őt… ahelyett,  hogy  mindig  valami  negatívval 
várod…  és  zárva  tartod  a  szellemét…  Talán,  ha  üdvözölnéd,  felépítenéd,  felemelnéd… 
Mondd  neki,  milyen  nagyszerű!  Találj  valami  jót,  amiről  lehet  beszélgetni.  Valaki  azt 
mondhatja: „Nem tudok találni…” Valaminek kell lennie; Valaminek… Józsi! A körmöd a 
bal kisujjadon…! Valami!
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