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BEVEZETÉS 

A férjem Michael és én egy olyan házasságban élünk, amelyet a Jézus hatalma gyógyított meg. 

Csak néhány éve annak hogy válás előtt álltunk, és Michael azt tervezte, hogy egy másik nőt 

vesz feleségül. A házassági tanácsadók semmilyen reménnyel nem biztattak. Gyülekezetünk 

pásztora beletörődött abba hogy házasságunk menthetetlen, és más keresztények is azt 

tanácsolták nekem, hogy szedjem össze az életem romjait és éljem ezentul a magam életét. 

Ebben a válságos helyzetben elkezdődött számomra egy kiképzési időszak, amelyben az Úrnak 

rendíthetetlen hatalmát ismertem meg. Ha Isten Ígéjében egy kijelentés hangzik el, Isten kész azt 

megvédeni az Ő hatalmával. Nem volna Isten Ígéjében megírva "Amit azért az Isten 

egybeszerkesztett, ember el ne válassza", ha Isten ereje nem volna képes házasságokat 

helyreállítani és meggyógyítni. Lépésről - lépésre elvezetett a Szent Lélek arra, hogy 

házasságunkhoz ragaszkodjak és Jézus ezáltal bebizonyította újból, hogy nála nincs lehetetlen. 

Isten ereje és az Ő Szavának a tekintélye által a mi házasságunk a helyére lett igazítva és 

meggyógyult. 

Ennek a könyvecskének nem az a feladata, hogy átfogó tanítások sorozatát terjessze az olvasó 

elé annak lehetőségéről, hogyan gyógyulhat meg a te házasságod. Sokkal inkább arról van szó - 

ahogy a cím is kifejezi - hogy elsősegélyt szolgáltassunk akkor, mikor ez a trauma elkezdődik. 

Neked szükséged lesz ezenkivül a lelkészedre és más emberek segítségére, akik kiállnak 

melletted. Vannak segítő csoportok is, akiket Isten arra hivatott el, hogy téged támogassanak 

ebben az időszakban. 

Ezt a könyvecskét neked írták. Soha ne add fel a reményt! Tedd fáradhatatlanul, mindig a jót. 

Gondold meg, Isten nem személyválogató. Azt, amit Ő velünk és értünk megtett, meg akarja 

tenni veled is.  

 

 

Jézusban 

 

 

Marilyn Phillipps 

 

 

  

 

 



ELŐSZÓ 

Ha valaki néhány évvel ezelőtt megfigyelte volna a mi házasságunk körülményeit és engem mint 

férjet, még álmában sem jutott volna eszébe, hogy én egy szép napon majd egy könyvecskét írok 

a házasság gyógyulásáról. Teljesen bele voltam gabalyodva abba a vágyamba, kitörni ebből a 

házasságból amely engem annyira korlátozott. Nagyon megterhelt az a tudat, hogy két 

gyermekem van és a harmadik az uton. Rendkivül szerelmes voltam egy másik nőbe (Marilyn 

legjobb barátnőjébe), aki engem "megértett" és akit a pénz utáni sóvárgás hajtott. Élveztem a 

pornográfiát és az alkoholt, önző és egocentrikus voltam. Istenítettem magam és a vágyaimat. 

Figyeld meg miféle embereket jellemeznek a Timótheushoz írt második levélben: "Mert lesznek 

az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt 

engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, 

mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a 

gyönyörnek mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják 

annak erejét. És ezeket kerüld." (2 Tim 3:2-5). Ez a leírás nagyon találó volt rám akkoriban. 

És mégis ... dicsőség Istennek azért, hogy a mi Istenünk a hit Istene! Dicsőség Istennek, hogy 

azok akik Őt szolgálják, az Ő hitével rendelkezhetnek hogy hitszemekkel lássanak ne csak 

hússzemekkel. Isten elképzelése felőlem (és az egész emberiségről) nagyon különbözött attól 

ahogy én akkor kinéztem. Az Ő vágya az volt, hogy én egy Isten embere legyek, olyan 

amilyennek ezt az Ő Ígéje bemutatja. A Timótheushoz írt első levélben írva van, hogy az Isten 

embere "feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, 

a tanításra alkalmas; nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, 

versengéstől ment, nem pénz-sóvárgó; ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit 

engedelmességben tartja, minden tisztességgel." (1 Tim 3:2-4) Ezenkivül Isten azt is akarta, hogy 

Marilyn - aki szoros kapcsolatban állt Istennel és az Ő ígéreteire támaszkodott - és én egy olyan 

közösségben éljünk együtt mint Ádám és Éva a bűneset előtt, és ahogy azt a Jeremiás könyvében 

32. rész 39 - 41 verseiben írja. Egy legyen a szívünk és a törekvésünk, hogy Ő megáldhasson és 

beplántáljon minket, hogy az Ő birodalmában gyümölcsöt teremjünk. Persze hogy Marilyn 

számára sokkal egyszerübb lett volna a dolog, ha beletörődik a körülményekbe. A látszat után 

ítélve neki jobb dolga lett volna ha magát kíméli és csak a maga hasznát keresi. De ez nem 

Istennek az útja. És Ő ezt értésére is adta neki: "Ha teljesen Reám bízod magad és az én Ígémre, 

semmi nem állja útját annak, hogy mindazokban az áldásokban részesülj, amelyeket a 

Szentírásban megígértem." 

Marilyn teljesen Istenre hagyatkozott és az Ő Ígéjére, nem pedig arra ahogy a világ a dolgokat 

rendezi. Három kemény és hosszú évet állt ki, amelyben a többi keresztényektől alig kapott 

bátorítást (énmagamról nem is beszélve), és küzdött azért hogy Isten akarata valósuljon meg az 

életében. Kemény harc volt ez. Voltak ugyan kudarcai is néha, de az ő szíve Istenért dobogott. 

Ez a könyvecske arra hivatott, hogy bemutassa neked azt a harcot amely előtted áll. Olvasás 

közben gondolj arra: Ő, aki bennetek van, erösebb annál aki a világban van. A győzelem a tied. 

A győztes zsákmányt ejt. Marilyn esetében ez a férje volt (én), aki most az Úrnak szolgál és egy 

olyan házasságban növekszik, amely Istent dicsőíti és szolgálja. 



Meglehet hogy a következő kijelentés furcsán hangzik, talán azért mert én mondom ezt. Marilyn 

egy rendkivül nehéz harcot vívott meg, de érdemes volt. Érdemes volt énértem - érdemes volt a 

házasságunkért. Ne engedd meg a Sátánnak, hogy a te házasságodat elrabolja, tönkretegye és 

kioltsa. Van egy isteni alapja annak hogy te és a hitvesed házastársak vagytok. A te házasságod 

egy hatékony eszköz kell legyen a jelenkori katasztrófák idején. Tekints fel mindenek felett Isten 

Szívére és arra a Vízióra, miként lesz majd egykor, ha minden jóra változik, mivel Ő 

"...mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk..." (Efézus 

3:20). 

 

Michael Phillipps 

 

 

P.S. Marilyn, én szeretlek és nagyon köszönöm neked, hogy a kedvezőtlen körülmények ellenére 

kitartóan harcoltál házasságunk gyógyulásáért. 
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Sokk 

Mikor Michael közölte velem, hogy ő egy másik nőt talált és válni akar, ez egy óriási sokkot 

jelentett számomra. Nem tudtam gondolkozni, nem voltam képes érezni semmit, mintha kábult 

lettem volna. 

Tudtam addig is, hogy nálunk valami nincs rendben, de úgy számítottam hogy ez majd csak 

rendeződik. Végeredményben szerettük egymást és házasok voltunk. Holnap majd jobbra fordul, 

gondoltam. 

Hirtelen megszünt ez a kilátás. Ő el akart menni és nem volt hajlandó a mi házasságunkon 

munkálkodni. Azt mondta nekem, hogy nem szeret és soha nem is szeretett. Még azt is mondta, 

hogy nem akar gyerekeket és addig se akarta őket soha. Éppen a harmadik gyerekünket vártam, 

ezért elárulva és rabulejtve éreztem magam. Emlékszem rá ahogy egyik este ott ültem a fürdőkád 

szélén és olyan hevesen zokogtam, hogy azt hittem, darabokra esik szét a testem. Minden fekete 

volt előttem és reménytelen. 

Michael nem akart menni a házassági tanácsadóhoz. Beszélni se akart róla. Már csak azt akarta 

hogy azzal a nővel együtt legyen. Elhagyatva és értéktelennek éreztem magam. Az sem segített, 

ha barátok azt tanácsolták, ne álljunk a kettejük útjába, hagyjuk őket legyenek boldogok. 

Elmentem a pásztorunkhoz, de ő azt mondta, a dolgon nem lehet változtatni. A helyzet szomorú, 

mondta, de nekem bele kell törődnöm. Michael végül is beleegyezett abba hogy házassági 

tanácsadóhoz menjünk, mert valaki azt mondta, könnyebb lesz a válás ha ezt az ő aktáiban 

feljegyzik. Az első látogatás után a házassági tanácsadó egy gyors válást tanácsolt, hogy időt és 

pénzt takarítsunk meg. Azt mondta, a mi házasságunk igen feldúlt ahhoz hogy menthető legyen. 

Felkerestem az egyik barátunkat aki teljes szívvel szolgált Istennek. Ha valaki tudta, mit szól a 

Biblia ehhez az ügyhöz, akkor ő volt az. Ő megmagyarázta nekem, hogy ezt a válást Isten 

megengedi, mert Michael házasságtörést követett el. Nem látott lehetőséget arra, mi 

akadályozhatná meg a házasság felbomlását, ha Michael amúgy se hajlandó ennek érdekében 

együttműködni.  

Végül is Jézushoz fordultam. Különös ez, hogy olyan sok időre van szükségünk ahhoz, hogy oda 

folyamodjunk ahol tulajdonképpen kezdenünk kellene. 

Jézushoz járultam fájdalmam és könnyeim között. Ő megvigasztalt, éreztette velem az Ő 

szeretetét és szigorúan oktatott. Világosan rámutatott az Ő Ígéjében arra, milyen mércével 

méri a házasságot. Áttört a pillanat érzelmein és az Igazságot tanította nekem. 

Ezért szól ez a könyv az IGAZSÁGRÓL. Ha te részvétet és könnyeket akarsz, ezeket 

könnyen megtalálod. Az emberek készek arra, veled együtt és teérted sírni. Ha igazolást 

keresel a meg-nem-bocsátásra, ezt is könnyen megtalálod. Vannak sokan mások, akiknek 

valaki fájdalmat okozott és ezek a te keserűségedet jogosnak tartják és tovább fokozzák. 

Ha te azonban a világos és egyszerű Igazságot akarod, azt egyedül Isten Ígéje adhatja meg. 

Lehet hogy ez nehezen elfogadható, de Jézus megígérte: "És megismeritek az igazságot, és 

az igazság szabadokká tesz titeket" (János 8:32).  

Az Igazságban hatalom van. Az Igazságban gyógyulás van. Az Igazság újra felépít. Ezt meg 



kell értsed ezekben a percekben! JÉZUS GYÓGYULTAN AKARJA LÁTNI A TE 

HÁZASSÁGODAT ! 

Mivel te ezt a könyvet a kezedbe vetted, feltételezem, hogy a te házasságodban is 

nehézségek vannak. Meglehet hogy te is ebben a sokk stádiumban vagy. Soha nem 

képzelted volna el, hogy ez veled is megtörténhet. Lehetetlennek tartottad. Neked segítségre 

van szükséged.  

Mindenek előtt - és más út nincsen - neked szükséged van Jézusra. Ha te úgy gondolod, 

hogy a te házasságodat az Ő ereje nélkül is meggyógyíthatod, tévedsz. Jézus nélkül a 

házasságokat csak megragasztani lehet. A hasadás mindig megmarad és ha nyomás alá 

kerül, újból megtörik. Jézus az egyedüli aki egy házasságot úgy meg tud gyógyítni, hogy a 

hasadás többé nem látható. Ezenfelül Jézus azokat a helyeket amelyek egykor a 

leggyengébbek voltak, a legerősebb pontokká szilárdítja meg. Ott nincs többé hasadás, ami 

a nyomás alatt megtörne. 

Jézus szeret téged úgy ahogy vagy. Neked nincs szükséged egy előzetes tisztulásra ahhoz, 

hogy Ő téged elfogadjon. Nem kell jónak lenni csak azért hogy jó pontokat szerezz és ezzel 

Őt megközelíthesd. „mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt (Róma 5:8). Ő 

jobban ismer téged mint bárki más, annál is jobban ahogy te saját magadat ismered. El 

nem ámíthatod Őt. Ő ismeri a te szívedet. 

Most, ezekben a pillanatokban, fordulj Hozzá és add át az életed Neki ! Csak Ő tisztíthat 

meg téged bűneidtől és hozhatja rendbe az életedet. Te egyedül nem vagy erre képes. Ha 

ezt magadtól megtehetted volna, akkor nem kerültél volna ebbe a helyzetbe amelyben most 

vagy. Ő az Egyetlen, aki ezt teljesen rendbe tudja hozni. 

Mondd el a következő imádságot és add át Neki a szívedet. 

„Jézus, én boldogtalan vagyok. Cserbenhagytak és értéktelennek érzem magam. 

Megpróbáltam ezen változtatni, de nem sikerült. Belefáradtam már, mentegetőzéseket 

találni, újabb próbálkozásokat tenni. Bevallom Neked, hogy én egy bűnös vagyok. Én nem 

tudom ebből magam megtisztítni, sem a magam életét nem tudom rendbehozni. Jézus, én 

átadom Neked az életemet. Elfogadom az én bűneimtől való megtisztulásomat a Te Véred 

által. Én most átengedem Neked az életemet. Segíts rajtam, Uram, vigasztalj meg ! Taníts 

engem ! Nagyobb szükségem van Rád mint valaha. Atyám, a Te gyermeked vagyok. 

Ámen." 

Ha elmondtad ezt az imádságot és komolyan gondoltad amit mondtál, akkor te most a 

Szent Lélek ereje által újjászülettél. Ez azt jelenti, a te régi természetedet amellyel 

megszülettél, felváltotta egy új természet - az isteni természet. Erre az új természetre van 

szükséged ahhoz, hogy a házasságod gyógyulásában állhatatos maradj. A saját erődből ezt 

nem teheted meg.  

Isten hatalmára van szükséged. 



Isten írt egy különleges szerelmeslevelet az Ő gyermekeinek. Útmutatásokat tartalmaz az 

élet minden körülményeire nézve, ezen a földön. Ebben a szerelmeslevél - ben megmutatja 

Isten az Ő akaratát neked és tanácsokat ad arra nézve, miként követheted Őt.  

Isten szerelmeslevele a Biblia. 

Talán megpróbáltad már korábban is a Bibliát olvasni, de nem sokat értettél belőle. Ennek 

az volt az oka, hogy te valaki másnak a levelét olvastad. Most azonban te egy újjászületett 

gyermeke vagy Istennek és a levél neked van címezve. Most meg fogod érteni, mit mond Ő, 

mivel Istennek bennünk lakozó Lelke minden dologban eligazít. Ha Jézust az imént 

fogadtad el először, sokat kell még tanulnod. De ne aggódj felettébb. Isten tudja, a te 

számodra mindez új.  

Ő elővigyázatosan fog téged vezetni. 

Még akkor is ha az Urat már több ideje ismered, van még tennivalód. Egy olyan harcban 

állsz, ahol az egészért folyik a küzdelem, az otthonodért és a családodért. Ez pedig munkát 

jelent. Nem egy passzív hanem egy nagyon aktív ügyről van szó. Meg fogod tanulni, mit 

jelent katonának lenni Isten hadseregé - ben. Valódi közelharcokban lesz részed, de Istené 

a dicsőség, Ő felfegyverezte az ő gyermekeit a harcra.  

Tisztában kell légy azzal, hogy Sátán az ő seregeivel arra törekszik, hogy a te otthonodat 

szétrombolja. Erre felhasznál embereket és körülményeket. Ezért fontos hogy figyelembe 

vedd: 

<NEM EMBEREK A TE ELLENSÉGEID 

NEM A KÖRÜLMÉNYEK A TE PROBLÉMÁID 

NE ADJ ULTIMÁTUMOT 

Sátán a körülmények mestere. Te ne használd az ő eszközeit a győzelem kivívásához. 

Hogyha te követeléseket teszel a körülmények alapján,  

("Ha nem hagyod abba, elhagylak!"), a Sátán a körülményeket úgy fogja hajlítgatni, hogy 

neked nem marad más hátra, minthogy fenyegetéseidet valóra váltsd. Határidő megszabása 

által olyan helyzetek keletkeznek, amelyek nem kívánt eredményeket erőltetnek rád. Isten 

ezt nem akarja.  

Sokan vannak, akik ma elvált emberek, pedig nem ez lett volna a sorsuk, de az által amiket 

mondtak , szorult helyzetbe kerültek és ide jutottak. 

A Sátán szabálytalanul küzd. Tudja azt, melyek a te érzékeny pontjaid és igyekszik ott 

sebeket ejteni. Az a személy akit te a legjobban szeretsz, (férjed vagy feleséged) éppen 

rettenetes dolgokat mond és tesz. A FÉRJED VAGY A FELESÉGED NEM A TE 

ELLENSÉGED. Ezt jegyezd meg!  

A férjedet vagy a feleségedet az ellenség felhasználja arra, hogy a családodat tönkretegye. 

Lényegtelen az, hogy a férjed vagy a feleséged keresztény. 



Az is lényegtelen, hogy ők akár húsz Bibliaverset is idézni tudnak és azzal igazolják azt 

amit tesznek. NEM ISTEN AKARATA AZ, HOGY A TE HÁZASSÁGOD 

TÖNKREMENJEN ! 

Ne figyelj arra, mit mondanak az emberek. Mit mond Isten? 

Ne figyelj arra, mit tesznek az emberek. Mit cselekszik Isten? Mit tanácsol a Biblia hogy 

tenni kell? 

A te otthonodat az ellenség lövöldözi. Ha a támadást túl akarod élni, tudnod kell, mi 

történik és miként lehet a támadást visszaverni. A következő fejezet ebben segítségedre 

lesz. 

"Jésus, én tudom, hogy az ellenség támadja a családomat. Szükségem van a Te 

segítségedre. Én nem tudom hogy kell harcolni. Nem tudom mitévő legyek. Rádbízom ezt a 

csatát. Taníts engem, segíts! Bízok benne, hogy Te ezt megteszed. Ámen" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnózis 

 

Miért történik mindez? Miért veled? Miért a te házasságoddal? Mit tettél, vagy mit nem 

tettél meg, ami miatt ez a helyzet állt elő? 

Ahhoz hogy a krízist a te otthonodban megértsd, szükséges az Isten Ígéjéből, a Bibliából 

néhány alapvető elvet megérteni. Mikor Isten a férfit és az asszonyt megteremtette, 

egyesítette őket a házasságban a frigykötés által. Ahhoz hogy megértsük, hogyan látja Isten 

a házasságot, tudnunk kell, hogy értelmezi Isten a frigykötést. 

A frigy, az egy szövetség vagy szerződés két ember között, amely összeköti őket egy 

mélyreható és tartós kapcsolatban. Ténylegesen ez azt jelenti, hogy többé nem két egyéni, 

hanem egy közös életet élnek. A Bibliában olvassuk, hogy Isten több esetben emberekkel 

egy szövetséget kötött. Nagy jelentőségű az Ő szövetsége Ábrahámmal, amely megalapozta 

a zsidó nemzetet.(1Móz. 12:1-3) A Jézus halála és feltámadása óta, azok akik Jézust 

Uroknak és Megváltójuknak elfogadják, Isten új Szövetségének a partnerei. (Zsid. 8: 6-13) 

A szeretet, amely egy szövetségen alapszik, erős. Az azt mondja: „Én leteszem érted az 

életemet." (1 Kor. 13: 1-8) Az egész Bibliában azt látjuk, hogy Isten az Ő Szövetségének 

ígéreteihez akkor is hű marad, ha az emberek, az Ő Szövetségének partnerei, megszegik a 

szövetséget. A szeretet, amely egy szövetségen alapszik, hűséges és nincs tekintettel arra, 

mit tesz a másik partner. Ennek az az oka, hogy minden szövetség ígéreteket, határidőket 

és feltételeket tartalmaz. Ha emberek szövetséget kötnek, megígérnek kölcsönösen 

egymásnak bizonyos dolgokat és leszögezik, hogy milyen feltételek mellett tartják be ezeket 

az ígéreteket. Ha az egyik szövetséges partner ígéretét megszegi, az nem indíték arra, hogy 

a másik partner ugyanazt tegye. Az egész Ó Testamentumban látjuk Istent, a hű 

szövetséges Partnert, hogyan hívja Izráelt, a hűtlen szövetséges partnert. Izráel hűtlensége 

nem késztette Isten Szívét arra, hogy elforduljon tőle. Ő továbbra is kitart mellette, szereti 

és hívja még ma is magához vissza.  

A Biblia a házasságot egy szövetség - kapcsolatnak nevezi. "...a te ifjúságod felesége...társad 

és szövetséges feleséged". (Malakiás 2:14). Mikor te megháza- sodtál, egy szövetséget 

kötöttél. A házassági ceremóniához tartozott, hogy te és a leendő házastársad, kölcsönösen 

egy fogadalmi esküt tettetek egymásnak. A különböző lakodalmi ceremóniákon különböző 

szöveg hangzik el, de egy mondat szokásosan idetartozik: "szeretni és tisztelni fogom - jó és 

rossz napokban." A fogadalmi eskü ezzel ér véget: " míg a halál benneteket elválaszt". Ezt 

hitvesi eskünek nevezzük. 

A Biblia a következőket mondja a fogadalomról:"Mikor Istennek fogadást téssz,  

ne halogasd annak megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, 

megteljesítsd! Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be." (Prédikátor 

5:4-5) 

Legtöbben közülünk ezt nem tudtuk házasságkötésünk napján. Olyan izgatottak voltunk, 

hogy alig figyeltünk arra amit mondtunk. De Isten hallotta. Most eszembe jút az egyik 

barátnőm, aki egyszer megdicsért, hogy jó munkát végeztem akkor amikor kitartóan 



küzdöttem házasságom gyógyulásáért. Én csak hallgattam és gondolatban megveregettem a 

saját vállamat, mivel annyi nehézségen mentem keresztül. Úgy véltem, Isten nagyon büszke 

lehet rám, hogy engem az Ő csoportjába sorolhat. Vajjon hányan a többiek közül álltak 

meg olyan hűségesen Isten Ígéje mellett, mint én? Hazafele indulva nagyon gyöngéden szólt 

az Úr a szívemhez. Azt mondta: "Miközben a te házasságod gyógyulásáért küzdöttél, nem 

azt tetted tulajdonképpen, amit esküvőd napján megfogadtál?"  

Hirtelen megértettem, hogy Isten a mi esküvőnk napján, mikor mi Őt még nem is ismertük, 

meghallgatta és tudomásul vette, amit mi mondtunk. Mikor a gonosz napok eljöttek, Ő 

hűséggel betartotta az Ígéreteit a mi házasságunkra nézve és elvárta, hogy mi is ezt tegyük. 

A mai időkben mikor gyakran gyors a házasságkötés és ugyanolyan gyorsan elválnak a 

házastársak, szokatlannak tűnik ha valaki kitartóan a saját házasságán munkálkodik. De 

Isten mércéje szerint ez egyáltalán nem rendkívüli. És éppen ezt várja el tőlünk.  

Említettem az előbbi fejezetben, hogy se a lelkészünk se a házassági tanácsadónk nem 

nyújtott semmilyen bátorítást a mi házasságunk gyógyulását illetően. Sőt, a mi keresztény 

barátunk aki teljes szívéből szolgálja az Urat, azt hitte, hogy Isten a mi házasságunkat 

halottnak nyilvánította, mert házasságtörés- ről van szó. Istennek azonban más a mércéje. 

Mikor a legutolsó házassági tanácskozásról hazatértem, elkészültem a válásra, ami 

elkerülhetetlennek tünt. A férjem iránt érzett emberi szeretet, az állandó sebek miatt, 

elsorvadt. Úgy gondolkoztam: Ha Isten úgyis tudja, hogy ennek a házasságnak vége van és 

nekem egy új férjet fog rendelni, akkor jobb lesz ha én is feladom és elfelejtem ezt az ügyet.  

Ha Jézust mint Urat és Megváltót elfogadtuk, Ő a Maga lakóhelyévé teszi szívünket és szól 

hozzánk az Ő Ígéje által. Bár nem hallottam soha Isten hangját hangosan szólni, nem esik 

nehezemre felismerni, ha Ő az én bensőmben hozzám szól. Azon a napon mutatott nekem 

Isten néhány bibliaverset, amelyek azelőtt soha nem tüntek fel nekem. "Azoknak pedig, 

akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne 

váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a 

férj se bocsássa el a feleségét. (1 Korinthus 7:10-11). 

Elképesztett, mikor ezeket a verseket láttam. Nem tudtam elhinni, hogy Isten ilyen kemény 

volna ebben az ügyben. Azonnal fellapoztam azokat a verseket amelyeket a barátunk 

mutatott nekem, melyek látszólag megengedték nekem a válást és az újraházasodást. 

Megmutattam ezeket az Úrnak és megkérdeztem, Neki mi a véleménye erről? 

Ő gyöngéden visszavezetett az 1Kor. 7: 10-11 -hez és elolvastatta velem újból ezeket a 

verseket. Lassan világossá vált előttem, hogy Isten nem egy játékot űz csak velem, hanem Ő 

komolyan veszi. Ő állította fel a szabályokat és megköveteli hogy betartsák. Kicsit bosszús 

voltam, hogy ezek a szabályok nem mindenkire egyformán vonatkoztak. Felhívtam Isten 

figyelmét arra a sok keresztényre akiket ismertem, akik elváltak és újra házasodtak. 

Megkérdeztem Tőle, mi van ezekkel? Újból nem felelt erre semmit, hanem gyöngéden 

visszavezetett az 1 Korinthus 7:10-11 verseihez. Ő azt mondta nekem: „Ez az én mércém. 

Szabad választásod van és mindegy hogyan döntesz, Én veled leszek. Ha azt választod hogy 

egyedül maradj, Én leszek a te férjed. Én fogok gondot viselni a gyermekeidre, úgy mint 

azt egy apa tenné. Se te se a te gyermekeid nem fogtok soha szükséget látni. Gondoskodok 



rólad jobban mint bármelyik földi férj tenné. De ha te azt határozod hogy kibékülsz, Én 

téged győzelemre vezetlek".  

A következő bibliaversek jutottak eszembe: „Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne 

pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és 

özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te Teremtőd, 

seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének 

hívattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr" ( Ésaiás 54:4-6). 

„Árváknak atyja, özvegyeknek bírája az Isten az ő szentséges hajlékában." (Zsolt. 68:6). 

Tudtam, hogy Isten komolyan gondolta azt, amit mondott. 

Nem volt sok időre szükségem ahhoz hogy határozzak. Nem akartam egyedül maradni. Két 

gyermekem volt már és terhes voltam a harmadikkal. Egy otthont akartam, ahol a 

férjemmel együtt legyek és gyermekeimnek apát. A saját házasságomat akartam. Azt 

mondtam az Úrnak: „Uram, ki szeretnék békülni, de nem tudom hogyan. Nem találok 

egyetlen embert se aki meg tudná mondani, ha egyáltalán lehetséges ez." 

„Én mondom, hogy ez lehetséges," volt az Ő egyetlen felelete, „és Én megtanítlak rá 

hogyan." 

A te házasságod egy szövetségi kapcsolat, Isten örök Szeretetszövetségének a földi 

változata. A Sátán gyűlöli az egységet és a szövetség hatalmát és arra törekszik hogy minél 

több házasságot tönkretegyen. 

(János 10:10). A te tetteid vagy mulasztásaid is hozzájárultak a házasságod széteséséhez, de 

annak nem ez a tulajdonképpeni oka. A Sátán és az ő serege célul tűzte ki, hogy a te 

házasságod tönkremenjen. Az a helyzet amelyben vagy, az ő harci módszereihez tartozik. 

A Jézus Neve ma is minden név fölé emelkedik. Milyen nevük van a körülményeknek, 

amelyek utadat állják? Házasságtörés? Alkoholizmus? Homosexualitás? Vérfertőzés? 

Bármilyen nevük legyen, ezek mind mélyen a Jézus Neve alatt állnak. A Biblia azt mondja, 

hogy a Jézus Nevére minden térd meghajol: "Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és 

ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; hogy a Jézus nevére minden térd 

meghajoljon, mennyeieké, földieké és fold alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus 

Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére". (Fil. 2: 9 - 11). 

AZ ÖRDÖG FŐ STRATÉGIÁJA ABBAN ÁLL, HOGY TÉGED MEGGYŐZZÖN, EZ 

AZ ÜGY TÚL NEHÉZ ISTEN SZÁMÁRA.  

Ez hazugság! A Jézus vére által szövetségben vagy Istennel, egy Istennek a földre szóló 

szövetségében. Milyen hatalma lehet a pokolnak felette? 

Ha ezeket a sorokat olvasod, az ellenség azonnal azt súgja neked: "Mi lesz akkor, ha ez a 

házasság nem Isten áldása alatt áll? Mi lesz, ha Isten nem akarja annak gyógyulását? Lehet 

hogy reám nem érvényes az, amit a Biblia mond: 

"Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza." (Máté 19:6) 

Ha Isten valóban az én házasságom mellett állna, nem volna ilyen súlyos a helyzetem. 



Gondolj arra, kérlek, hogy Isten az aki a házasságot létrehozta. Ha egy emberpár 

elhatározza hogy házasságra lép, ezzel Isten terve mellett hoz döntést. 

A házasságkötés pillanatában Isten kötelezi magát közremüködni a terv sikeres 

kivitelezésében. „ Amit Isten egybeszerkesztett" nemcsak olyan emberekre vonatkozik, 

akiket Isten egymás számára rendelt, hogy megházasodjanak.  

Ez volna tulajdonképpen a legjobb megoldás és Isten akarata, de csak kevesen törekszenek 

komolyan arra, hogy a nekik rendelt élettársat megtalálják, és így Isten akaratát 

elfogadják. Sok házaspár, mi is ezek közé tartozunk, saját akaratából kötött házasságot. 

Istennek semmi köze nem volt hozzá. Ez azonban nem változtatja meg Isten 

kötelezettségeit, szeretetet és hűséget biztosítni.  

Isten akarata az, hogy az emberek mind vele szövetségben legyenek és hogy a házasságok 

alapja is ez a szövetség legyen. Akkor is ha a feltételek nem egészen megfelelőek, Isten 

határozottan kiáll a házasság és a házastársak mellett.Egy házasságot megszüntetni azzal 

az indokolással, hogy Istennek nem volt köze hozzá, ugyanolyan téves mint egy abortuszt 

elkövetni, mert a gyermek nem volt eltervezve. Ha te már hitvesi fogadalmat tettél, engedd 

meg Istennek hogy megmutassa, hogyan találod meg Ő általa a házasságban a legfelsőbb 

beteljesedést. Isten hűséges azokhoz, akik Vele szövetségre léptek, akkor is ha ezek Vele 

szemben csődöt mondanak. Ő azt kivánja tőlünk, hogy megtanuljunk hűeknek lenni, akkor 

is ha hitvestársunk velünk szemben csődöt mond. 

„Úr Jézus, taníts meg rá, mit jelent egy szövetség. Taníts meg, erősnek és hűségesnek lenni 

az ígéretemhez, akkor is ha a házastársam ezt nem tenné.  

A szövetséggel kapcsolatosan szeretném megismerni a Te Szívedet. Szeretném a 

házasságunkat olyan szemekkel nézni, ahogy azt Te látod. Az én saját szeretetem jelenleg 

nagyon sebzett, Jézus, ezt nem tudom egyedül megtenni. Úgy érzem, pillanatnyilag nem 

vagyok rá képes szeretni vagy megbocsátani. 

Kérlek, segíts Uram! Benned akarok megnyugodni. Ámen" 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fájdalom 

Te meg vagy sebezve. A fájdalom jelenleg olyan nagy, hogy nem tudod, megszünik-e 

valaha? Én tudom milyen érzés ez, én is átéltem. Egy dologban biztos lehetsz, a fájdalom 

meg fog szünni. Mikor Jézus gyógyít, Ő tökéletes munkát végez. 

Egyszer, mikor fájdalmamban Istenhez kiáltottam, Jézus magával vitt a bibliai Gecsemáné 

kertbe.(Márk 14:32 - 42) Most láttam először azokat a fájdalmakat amelyeket Ő ott 

elszenvedett. Egy olyan időben, mikor Neki nagy szüksége lett volna egy másik ember 

szeretetére és vigaszára, a saját tanítványai nem voltak képesek ébren maradni. A 

tanítványok nem értették meg az Ő fájdalmát és nem törődtek vele. Egy bőséges vacsora 

után az idő későre járt és ők fáradtak voltak. 

Megvan-e az az érzésed most, hogy senki nem tudja a te helyzetedet és hogy milyen 

nehézségeken mész keresztül? Jézus tud róla. Ő átérezte a te egyedüllétedet, a te 

fájdalmadat és az elutasítást amelyet te érzel. Ő ezeket elviselte, azért hogy te ne szenvedj. 

Az Ő kínjai olyan nagyok voltak, hogy az izzadsága mint valami vércseppek estek a földre. 

Ő nem kapott vigasztalást, hogy neked vigasztalásban legyen részed. Engedd meg Neki, 

hogy Ő most megvigasztaljon. A 144. Zsoltárban írva van: „Jóltevőm és megoltalmazóm, 

mentőváram és szabadítóm nékem; pajzsom, és az, akiben én bízom"(2. vers). 

Fordulj Őhozzá. Tedd meg ezt most! Legyen Jézus a te várad, erődítményed, a te pajzsod. 

Ő nagyon szeret téged. Csak egyedül Ő érzi át a te fájdalmadat. Engedd Neki, hogy 

megvigasztaljon. 

Jézus még egy másik dolgot is mutatott nekem, abból ami vele történt a Gecsemáné 

kertben. Őt valaki ott elárulta, valaki akit Ő nagyon szeretett. A szeretet nevében árulták el 

egy csókkal.(Máté 26:47 - 50) Az, akit te nagyon szerettél, szintén elárult téged. Jézus tudja 

mi zajlik le benned. Ő is átélte a megaláztatást és a szégyent. Ő mindezt elhordozta azért, 

hogy te ezektől mentes légy. Mikor a keresztre ment, nemcsak a te összes bűneidet vitte 

magával, hanem minden fájdalmadat is, a szégyent és az árulást. A Zsidókhoz írt levélben 

az áll:"Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, 

megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. 

Gondoljátok meg azért, hogy Ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el 

ne csüggedjetek, lelkeitekben elalélván." 

(Zsid. 12:2 - 3). 

Mikor a Szent Lélek Pál apostolt arra indította, hogy ezeket leírja, Ő reád is gondolt. Ő 

tudott a te mostani fájdalmaidról. Ő ismerte az elutasítás szégyenét, amit te átérzel. Ő azt 

óhajtja, hogy felnézz Jézusra. Ezeket az Ígéket azért írta le, hogy te megtudd, mi a teendőd, 

ha majd ez az óra bekopogtat az életedbe. 

Mielőtt megpróbálnál kitartóan munkálkodni a házasságod gyógyulásán, meg kell engedd 

Jézusnak, hogy megvigasztaljon téged és rajtad kezdje el a gyógyítást. Olvasd el a 

zsoltárokat. Dávid tudta mi a fájdalom és az elutasítás. 



Ő tudta azt is, honnan jön számára segítség. Olvasd el, hogyan kiáltott az Úrhoz, és a 

nehézségek ellenére dícsérte az Úr nevét. 

A dicsőítés egy nagyon hatékony eszköze a gyógyulásnak. Olyasmi nincs, hogy te teljes 

szívedből dicsőíted Istent, és mégis sebekkel maradsz. Kezdetben nem nagy kedved lesz 

hozzá, és a dicsőítés valóban egy áldozat lesz.(Zsid13:15). 

De ha ezen az akadályon áttöröd magad, észreveszed majd, hogy Isten jelenlétébe kerültél 

és elkezdődött a gyógyulásod. 

Jézus jelenlétében maradni, ez a kulcs a gyógyuláshoz. Dicsőítsd Őt azért aki Ő, és azért 

amitt tett. Fordítsd el a tekinteted a nehézségek és körülmények felől, és emeld fel Jézusra. 

Ismerd meg Őt, ahogy Őt soha azelőtt nem ismerted. 

Ez egy különleges időszak az életedben, mikor mind közelebb és közelebb kerülhetsz 

Hozzá. 

Abban az időben, mikor én a házasságomért és a férjemért küzdöttem, Jézust egy olyan 

módon ismertem meg, amely nem lett volna soha lehetséges, ha a körülmények nem 

kényszerítnek rá, hogy Őrá bízzam magam teljesen. Megismertem az Ő irántam való nagy 

szeretetét, az Ő állhatatosságát és az Ő változhatatlan Szívét. Ő lett az én Kősziklám a 

viharban. Senki nem veheti el tőlem azt a szeretetteljes kapcsolatot, ami ebben a viharos 

időszakban alakult ki köztünk. Ma, egy ilyen békességes időben már sokkal 

mélyrehatóbban ismerem Jézust, mert volt rá alkalmam Őt jól megismerni a nehézségek 

idején. 

Állj szorosan a Jézus oldalára. Ragaszkodj Hozzá mint soha azelőtt. Tekintsd ezt az 

időszakot egy jó alkalomnak, és nem egy problémának. Engedd meg Jézusnak hogy 

vígasztaljon és gyógyítson. Ő már elhordozta a te fájdalmaidat mikor érted a keresztre 

ment. Te nem kell ezeket hordozd. Add át őket Neki és engedd meg, hogy az Ő gyógyító 

hatalmával felélesszen téged. 

"Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. Mert 

számkivetettnek hívtak téged, Sion; nincs aki tudakozódjék felőle." (Jeremiás 30:17). 

Dicsőítsd az Urat, azért aki Ő és azért amit tett. Hozd az Úr elé a te dicséretedet a 

fájdalmak között, és elkezdődik a te gyógyulásod. Szentelj időt rá a Bibliát olvasni és 

kérjed Jézust, szóljon hozzád az Ő Ígéje által. Jó, ha a zsoltárokkal kezded meg. Figyeld 

meg, hogyan örvendezett Dávid az Úrban és vigasztalást talált Benne a nagy nehézségek 

között is. 

"Jézus, Te tudod mennyire meg vagyok sebezve. Te Magad már átélted egykor ezt a 

fájdalmat.Te ismered az elutasítás fájdalmát, a szégyent és a megaláztatást. Te érettem 

ezeket a keresztre felvitted, és én átadom őket most Neked. Dicsőítlek, Uram! Dicsérem a 

Te Nevedet! Időt szentelek a Veled való közösségre a Te Ígéd által.Vigasztalj és gyógyíts 

meg, Jézus." 



Nyomás 

 

Belekeveredtél egy hatalmas konfliktusba. Eddig úgy vélted, ez egy viszály közted és 

hitvesed között. De ez nem így van. Két birodalom áll szemben egymással. A Sátán 

birodalma, a házasságod és hitvestársadért harcolva, háborút indított Isten országa ellen. 

Istennek tervei vannak a te házastársaddal. Ugyanúgy tervei vannak a te házasságoddal is. 

"Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; 

békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.(Jeremiás 

29:11). 

A te ellenségednek, az ördögnek is megvannak a maga tervei a te házastársaddal. "Józanok 

legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, 

keresvén, kit elnyeljen" (1Pét. 5:8). 

Istennek vágya az, hogy a te házastársad Hozzá megtérjen és a házasságod 

helyreigazíttassék és meggyógyuljon. Az ördög vágya viszont az, hogy a te házastársad 

örökre elvesszen és a házasságod tönkremenjen. 

A konfliktus nagyon egyszerű. A házasságod és hitvesed körüli helyzetet az ördög 

fegyvernek használja ellened. Ő ismeri mindkettőtök gyengeségeit és tudja mivel ejthet 

rajtad legsúlyosabb sebet. Az ördög nem tartja be a harci szabályokat. Ha elterülsz a 

földön, még döf egyet beléd. A legsúlyosabb ütéseket méri rád mikor a leggyengébb vagy. 

De Valaki határt szabott az ő hadi taktikájának is. "Nem egyéb, hanem csak emberi 

kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint 

elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy 

elszenvedhessétek." (1 Kor 10:13). 

Az ördög fegyverzete korlátozott. Csak testi fegyverekkel tud támadni, megszokott emberi 

dolgokkal. Nem tud ellened természetfeletti fegyvereket bevetni. Isten ígért neked egy 

kiutat az ellenség minden támadására. 

Nagyszerű ígéreteket tartogat a Biblia mikor a fegyvereidre vonatkozik. "Mert noha 

testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem 

testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; lerontván okoskodásokat és 

minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden 

gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak" (2 Kor 10:3 - 5). Isten, az ördög elleni 

harcban, erőteljes és természetfeletti fegyvereket bocsátott a rendelkezésedre.  

A legfontosabb az, hogy a Szent Lélekben megmaradj és teljesen a Lélek által harcolj. A 

hústestet az ördög uralja. Ő jobban ismeri a testedet mint te. Ha a te tetteidet a testiesség 

vezérli, akkor az ördög fog nyerni minden alkalommal. De ha lelki maradsz, akkor te fogsz 

győzni minden alkalommal. 

Mit jelent ez, Lélekben maradni? Nos, jelenleg a hitvesed sok istentelen dolgot mond és 

cselekszik. Vésd emlékezetedbe, hogy a te harcod nem a te hitvesed ellen folyik. Olvasd el 



Efézus 6:12 - t. Nem test és vér ellen van harcod. Nem a te házastársad az ellenség - az 

ördög az. 

Lélekben maradni annyit jelent, nem testiesen reagálsz, ha látod vagy hallod, hogy hitvesed 

istentelen dolgokat tesz. Szitkozódni, bosszút forralni, veszekedni és fenyegetőzni - ezek 

mind testies módszerek, így szembeszállni a problémákkal. 

Fontos azonnal felismerni, hogy a házasságodért és hitvesedért küzdve, a pokol birodalma 

ellen harcolsz. Lélekben megmaradni annyit jelent, szellemi harcot vívni az igazi ellenség, 

az ördög ellen, nem pedig testiesen harcolni a házastárs ellen. 

Gondolj a te hitvesedre mint egy túszra, vagy mint egy fogolyra, akit az ellenség táborában 

fogva tartanak. A te szellemi harcod célja a hitvesed kiszabadítása lesz.  

Az ellenségünk legfőbb fegyverei a körülmények. Az egyik legügyesebb trükkje az, hogy 

levegye tekintetedet Jézusról és a körülményekre irányítsa - ilyen kérdésekkel: Vajjon mi 

fog ma veled történni? Beadja-e a házastársad a válópert? Bekerült a hitvesed a börtönbe? 

Következik a harc a gyerekek nevelése jogáért? Bármi következne is rád, mindezek 

körülmények. Ne hagyd magad ezektől befolyásolni. Fogj hozzá inkább a dolgok folyását 

imádsággal megváltoztatni. 

Ez a fajta lelki harc megkövetel egy bizonyos szellemi látást. Nem lehet csak annyit 

mondani: "Jó Istenem, áldd meg a házasságunkat. Köszönöm Neked. Ámen." Ennél sokkal 

többről van szó. Fel kell ismerd a démoni szellemek működését, és a te lelki fegyvereidet 

hatékonyan használd ezek ellen, a Jézus Nevében. Ez egy aktív hadviselés, itt nem lehet 

karbatett kézzel ülni és várakozni. 

Ennek a könyvnek nem az a feladata, hogy téged a lelki harcra megtanítson, olyan 

mértékben ahogy arra neked szükséged lesz.  

A keresztény irodalomban sok kiváló könyv van amelyekből sok tudnivalót tanulhatsz. 

Megkérdezheted a pásztorodat is, ő is fog hasznos könyveket ajánlani. 

De ennek a könyvecskének megvan az a feladata, hogy neked segítsen felfegyverkezni a 

harcra ami reád vár. Jézus, az Ő mennybemenetele előtt, megparancsolta az Ő 

tanítványainak hogy Jeruzsálemben maradjanak addig, amig elnyerik a Szent Lélek 

keresztségét.  

Ő megígérte nekik, hogy ők erőt vesznek, mikor ez megtörténik. (Apostolok cselekedetei 

1:8). Ezek a tanítványok már újjá voltak születve, mikor az Úr Jézus megjelent nekik az Ő 

halála és feltámadása után. 

(János Ev. 20:22). De az Apostolok cselekedetei első részéből mégis az derül ki, hogy Jézus 

számukra még egy további élményt is tartogat fenn. Olvasd el az első és második részt. 

Észrevetted milyen bámulatosan megváltoztak ezek az emberek az esemény után? Azok a 

félénk tanítványok, akik azelőtt tagadták hogy Jézust ismerik, bátorságot nyertek és 

félelem nélkül hirdették az Evangéliumot. Mikor a Szent Lélek ereje reájuk szállt, ennek az 

volt a konkrét bizonyítéka, hogy nyelveken szóltak azok akik kapták. 



Olvasd el a Római levél 8:26-27 verseit. Ha mi nem tudjuk hogyan imádkozzunk, a Szent 

Lélek segít nekünk, mert Ő tud Isten tökéletes akarata szerint fohászkodni bennünk. 

Életednek ebben a kritikus szakaszában meg kell tanulnod a Lélek által imádkozni, úgy 

hogy az értelem ne legyen akadály. Adódnak majd gyakran körülmények, amelyek zavarba 

hoznak. Sokan az emberek közül tanácsolni fognak. De minden helyzetben szükséges tudni, 

mit szól Isten. De ez csak akkor lehetséges, ha a Szent Lélek minden külön esetben, az 

általad, érted és családodért mondott imában, Isten tökéletes akaratát fejezi ki. 

Ha az Apostolok cselekedeteit tovább olvasod, meg fogod állapítni, hogy a Szent Lélek 

keresztsége, vagy a Szent Lélekkel való betöltekezés ismételten, újra és újra megtörtént. 

Nem volt ez egy egyedüli esemény az Egyház történetében, és Isten se szánta csak néhány 

válogatott keresztény kiváltságául. Ugyanaz az Erő, amellyel fel voltak ruházva kezdetben 

a hívők, ma neked is rendelkezésedre áll. Csak kérni kell.(Lukács 11:11-13). 

Ha a te vágyad is az, hogy a Szent Lélek ereje betöltsön, mondd el a következő imát: 

"Jézus, én elfogadtalak Uramnak és Megváltómnak. Megtagadom az ellenség minden 

művét, amely az életem egy részét alkotta. Kérlek Téged, keresztelj meg Szent Lélekkel. 

Ámen."  

Várjad az Urat, ha ezt az imát elmondtad. Engedd meg a Szent Léleknek hogy csordultig 

töltsön be. Meglehet hogy bensődben új szavak születnek. Gondold meg , ha a Szent Lélek 

betöltött, nem a te értelmed ez hanem a Lélek indítása. Ne fáradozz azon, ezeket megérteni 

vagy elemezni. Nyitsd meg a szád és dicsőítsd az Urat. Engedd, hogy az új nyelv amit a 

Szent Lélek ad, áradjon Isten dicsőségére. 

Te uralhatod teljesen az új nyelvet. Imádkozhatsz nyelveken vagy imádkozhatsz 

értelemmel, ahogy a Lélek adja. Nem egy ellenőrizhetetlen valami erőlteti reád magát, 

hanem olyan gyöngéd a nyelvekenszólás mint a saját anyanyelved. Az új nyelveken szólás 

egy személyes párbeszéd közted és Isten között. 

A Lélek által adatik a nyelveken való éneklés is.Te nem fogod érteni amit mondasz vagy 

énekelsz, de Isten megérti azt. Énekelj az Úrnak, dicsérd Őt, imádjad Őt. Ahogy árad a 

nyelvekenszólás belőled, kibeszélhetetlen öröm tölti be szívedet, az üdvösség 

kimondhatatlan öröme. A nyelvekenszólás ajándéka folyton gazdagabb lesz. 

Észreveszed, hogy a Szent Lélekkel való betöltekezés után különböző dolgok történtek. A 

Szentírás újabb mélységeit fedezed fel.Hatalmas vágy fog el Istent dicsőítni és magasztalni. 

Bensőséges közösséged lesz a Szent Lélekkel. Ő lesz a Tanítód (János Ev. 14:26) és 

Vigasztalód (János 16:7). Ő megdicsőíti Jézust mindig és megtanít rá, hogy te is Jézust 

dicsőítsd az életeddel. Tanuld meg felismerni a Szent Lélek hangját, akkor Ő elvezérel 

téged életed minden területén Isten akarata szerint. 

„Úr Jézus, hálát adok Neked a Szent Lélekért. Köszönöm Neked ezt az új, mélyreható 

kapcsolatot Veled. Kérlek, emlékeztess rá naponta, hogy nem test és vér ellen van harcom. 

Segíts, ne a körülményekre reagálni, hanem hogy jóban rosszban Rajtad függjenek 



szemeim. 

Szent Lélek, kérlek taníts, tanácsolj, vigasztalj. Kérlek, segíts életem minden területén az Ő 

akaratát felismerni. Taníts a lelki harcra az én valódi ellenségem, az ördög ellen. Ámen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elmosódó vízió 

Mivel most tudod ki a te igazi ellenséged, legfőbb ideje annak hogy házastársadat úgy 

szeresd, ahogy őt Isten szereti, az Agapé - szeretettel és nem gyarló, emberi szeretettel. 

A Római levél 2:4- ben azt írja, hogy Isten jósága az ami minket megtérésre indít. Isten 

szeretete betessékel minket az Ő országába. Mikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus 

miértünk meghalt. (Róma 5:8). A te házastársad meg kell tapasztalja Isten feltétel nélküli 

szeretetét. Függetlenül attól mit cselekszik a te hitvestársad, Isten szeretete nem változott 

meg.  

Ha te önigazsággal és ítélően lépsz fel hitveseddel szemben, azt a benyomást kelted benne, 

hogy a te Istened akit képviselsz, ugyanilyen. A lelki büszkeségnek ez a formája senkit nem 

fog megnyerni Isten országa számára.  

Az önigazság bűne Isten szemében nem kisebb, mint a hitvesed „nagy" bűne. Isten nem 

különböztet meg kicsi és nagy bűnöket. Isten előtt a bűn, bűn. Találkoztam emberekkel, 

akik nekem elmondták mennyit imádkoznak hitvesük megtéréséért és házasságuk 

gyógyulásáért, de azután azt láttam, hogy házastársukkal úgy bántak el mint egy darab 

mocsokkal. Ez nem felel meg a képnek, amit Isten alkotott róla. Ő nem értékeli ezt a 

bánásmódot. Ha te is elkövetted ezt a hibát, többet ne tedd, és kérj Istentől bocsánatot. 

Szükség van a te akaratodra, hogy házastársadnak megbocsáss, akkor is ha a jelen 

pillanatban nem nagy kedved van hozzá. Lehet hogy még sokáig nem lesz hozzá kedved. De 

ez az Isten akarata hozzád. Ő óhajtja, hogy te megbocsáss. (Máté Ev. 6:14-15). Hangold 

össze a te akaratodat Isten akaratával és határozd el hogy megbocsátsz élettársadnak. 

Engedd át az Úrnak a te fájdalmadat és a te szívedet, hogy kezébe vegye és elkezdje 

formálni. Ne hagyd, hogy az érzéseid vezessenek, ezek is megváltoznak majd.  

Kezd azzal, hogy élettársadat úgy látod, ahogy őt Isten látja. Istennek van 

mindegyikünkkel egy terve - egy hitvíziója, amit az Ő Szívében hordoz, miközben arra vár, 

hogy valaki a Földön azzal egyetért. Mikor Ábrahám kész volt bízni Isten Szavában és a 

megígért gyermeket hit által már elfogadta, akkor beváltotta Isten az Ő ígéretét. Az ígéret 

Ábrahám fiában, Izsákban lett valóság.  

Istennek van egy terve a te élettársaddal. Ő az Ő természetfeletti szemeivel látja hitvesedet 

és azt akarja, hogy te is úgy lásd őt. Isten vágya az, hogy neked is egy tökéletes, 

természetfeletti látásod legyen.  

Eddig azt láttad, milyen a te élettársad, és azt amit láttál elfogadtad mint valóságot. Nem 

volt nehéz megállapítni, hogy se a házastársad se a házasságod nem volt az aminek lenni 

kellett. Lehet, hogy önmagadat is nagyon negatív fényben látod és a hibákra gondolsz - 

dolgokra amiket rosszul tettél vagy mondtál, és amelyeken változtatni szeretnél. Ezzel kell 

megkezdeni: önmagadat, élettársadat és a házasságodat úgy látni, ahogy ezeket Isten látja.  



Annakidején mikor a házasságunk gyógyulásán munkálkodtam, addig jól éreztem magam, 

míg Michael nem volt otthon. Olvastam a Bibliát, imádkoztam a Lélek által, dicsőítettem az 

Urat és a lelki harccal voltam elfoglalva. Elhatároztam, hogy legközelebbi 

találkozásunkkor Michaelt Isten feltétel nélküli szeretetével fogadom. Nem akartam vele 

veszekedni és testiesen viselkedni. De ahogy Michael belépett a házba és valami alávalót 

mondott nekem, elkezdődött a veszekedés. Rövid idő múlva újra elment és búcsúzás közben 

ilyesmiket kiáltott: "Te soha nem változol meg. Mindig ugyanaz maradsz. Azt mondod, 

hogy Jézus megváltoztatta az életedet. Na, csodálatos! Látom jól mennyire." 

Azonnal megbántam a viselkedésemet és szavaimat, és kértem az Urat bocsásson meg, hogy 

ismét legyőzött a testiesség. Kértem Istent, segítsen a következő alkalommal ezt jobban 

tenni (ha még adatik egy következő alkalom). A következő két órát sírással töltöttem, 

meggyőződve arról, hogy én most megsemmisítettem a házasságunk gyógyulását. 

Mikor ez a folyamat még egyszer megismétlődött, az Úr a szívemhez szólt. Ő megnevezte az 

okát annak, miért nem vagyok képes Michaelt a feltétel nélküli szeretettel fogadni; mert én 

olyannak látom őt amilyen, és arra reagálok amit látok. Ő azt is mondta, hogy az Ő Ígéje 

még nem lett kijelentés számomra, és én azt céltalanul idézem.  

Olvasd el Lukács Ev. 4:1-13. Mikor az ördög Jézust megkísértette, olyan kísértéseket 

válogatott amelyek valamit jelentettek Jézusnak. Mikor Jézus hosszas bőjtölés után 

megéhezett, a kenyér valódi kísértést jelentett. Jézus eljött, hogy a világot megváltsa. A 

felkínált hatalom a világ országai felett, valódi kísértést jelenthetett volna. Jézus otthagyta 

a menny dicsőségét hogy a földön szolga legyen. (Filippi 2:6-8). A harmadik kísértés is 

valódi volt. Az ellenség megkérdőjelezte az Ő Isteni voltát, és a kihívás az volt hogy Ő ezt 

bebizonyítsa. 

Mind a három kísértésre Jézus egy-egy Bibliaverssel válaszolt. Nem adott igazat a 

Sátánnak és nem vitatkozott vele, hanem az Ígét használta mint kardot. (Efézus 6:17). 

Jézus harcolt a Sátánnal a szellem birodalmában és legyőzte, mert tudta mit felel Isten 

Ígéje mindezekre a kísértésekre. AZ ÍGE volt az Ő mércéje és használta, hogy mindenkit és 

mindent megmérjen vele.  

Tudod te hogy látja Isten a te házastársadat ? Mikor az Úr nekem azt mondta, hogy az Ő 

Ígéje még nem lett kijelentés számomra, világos lett előttem, hogy én Michaelt nem úgy 

látom mint Ő. Kértem Istent, mutassa meg Michaelt az Ő Ígéjében, hogy egyetérthessek 

Ővele. Akkor a következő versekhez vezetett: „feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, 

józan, mértékletes, illedelmes vendégszerető, a tanításra alkalmatos, nem borozó, nem 

verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó; ki 

a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja minden tisztességgel" (1 

Timóteus 3:2-4). Bevallom, először nem hittem el, mikor ezeket az Ígéket olvastam. Az én 

férjem egy alkoholista volt és házasságtörő. Az isteni dolgokat megvetette és gúnyolódott 

velem a hitem miatt. Újra és újra olvastam ezeket a verseket és azt kérdeztem: „Uram, egy 

és ugyanarról a férfiról beszélünk?" 



Erre az Úr valami nagyon fontosat mondott nekem, aminek súlyát remélem te is felméred. 

Azt mondta: "Én úgy látom őt, Marilyn. Egy tanító és ígehírdető legyen belőle. Mások 

jönnek majd Énhozzám általa. Te, vagy az ördöggel értesz egyet, hogy Michael olyan 

amilyennek érzéki szemeid látják, vagy az Én Ígémmel értesz egyet, és őt természetfeletti 

szemekkel nézed." 

Teljesen elképesztett. Addig csak könyörögtem Istenhez, valahogy cipelje be Michaelt az Ő 

országába. Úgy gondoltam, ha egy templom közelébe kerülhetnék vele, vagy keresztény 

férfiakkal ismeretségbe lépne, talán elfogadná Jézust. Az én elképzelésem szerint, Michael 

épenséggel még becsúszott az ajtón. Hirtelen rádöbbentem milyen messze áll az én vízióm, 

mélyen Isten víziója alatt. Kértem Istentől a bocsánatot és azonnal lemásoltam a fenti 

verseket beleírva a Michael nevét is. Azután Isten még egy dologra tanított meg.  

Elvezetett a Mózes első könyve első fejezetéhez és végigjárta velem a világ teremtését. 

Azután azt mondta nekem: "Ha Én, aki Isten vagyok, Szavammal teremtek dolgokat, 

kimondott szóval, miért gondolod te akkor, hogy neked csak gondolkodnod kell, hogy a 

szavak formát öltsenek?" 

Világos lett előttem, hogy mikor én Michaelért imádkoztam, csak ültem ott nyugodtan és a 

szavakat csak gondolatban mondtam ki. Megértettem, hogy az imádság szavait hangosan 

kell kimondani, hogy az ígéret valóra váljon. Aznap elkezdtem hangosan imádkozni, így: 

"Michael egy feddhetetlen férfiú..." Megimádkoztam azokat a verseket újra és újra mind 

arra gondolva, milyen foglalt most Isten, mert Michaelen dolgozik valamit. Vajjon mint 

egy megváltozott embert látom újra legközelebb? 

Egyik nap nagyon furcsa dolog történt. Michael a megszokott provokáló köszöntéssel lépett 

a házba. Emlékszem rá, a folyosón álltam, ránéztem és azt gondoltam: "Tudni szeretném, 

miért mondta ezt, ez egyáltalán nem hasonlít rá." Egyszerre megértettem, az Isten Ígéje 

kijelentés lett számomra. Az a férfi, akit az Isten Ígéje által ismertem, számomra 

valóságosabb lett, mint az a férfi, aki az ördögtől megkötözötten állt előttem. Egész idő 

alatt azt hittem, hogy Isten Michaelt megváltoztatja, de valójában engem változtatott meg! 

Isten átdolgozta a szívemet, hogy Michaelt úgy láthassam ahogy Ő látja. 

Attól a pillanattól kezdve semmi nem tudott visszatartani attól, hogy Michaelt Isten 

szemszögéből nézzem. Képes voltam rá, feltétel nélküli Agapé - szeretettel szeretni őt, mert 

tudtam, kicsoda ő Krisztusban. Könnyüszerrel le tudtam leplezni a szavait és tetteit mint az 

ellenség művét. Ha ő azt mondta: "Gyűlöllek, bár soha ne ismertelek volna meg." tudtam, 

hogy ezek az ördögnek az érzelmei irántam. Egész bíztos ez nem az istenfélő férfi szívéből 

származott, aki az Evangéliumot fogja hirdetni az Úrnak Nevében! 

Még sokkal rosszabb idők következtek ránk, de az ellenség nem tudott elszakítni attól az 

ígérettől, amit Isten adott nekem Michaellel kapcsolatban. Bármit dobált az ördög felém, 

képes voltam mondani: "Meg van írva..." Isten Ígéje kijelentés lett számomra.  

Engedd meg te is hogy Isten Ígéje kijelentés legyen. Kérd meg Őt, hogy mutassa meg 

neked, hogyan látja Ő a te házastársadat. Írd fel azokat az Ígeverseket és olvasd fel 



hangosan minden nap. Engedd, hogy a hit a hallás által jöjjön.(Róma 10:17). Minél 

többször mondod ezeket az Ígéket, annál többet hallod és annál jobban fogod hinni, amit 

Isten mond.  

Ezenkivül szükséges, hogy magadat is úgy lásd ahogy Isten lát téged. Minden, ami a 

múltban helytelen volt, abban a pillanatban meg lett neked bocsájtva, mikor megbántad. 

Ne engedd, hogy az ördög bosszantson. Ne hallgass rá, ha mondja neked, nem vagy elég jó 

ahhoz hogy a házasságod meggyógyuljon. A házasság gyógyulása a Jézus tökéletességén 

alapszik, nem rajtad. Csak azért vagy felelős, hogy engedelmeskedj és hogy megbánd, ha 

nem voltál engedelmes. Ez az ami által Isten akarata történik meg a te házadban. Kérdezd 

meg Istentől azt is, milyennek lát téged. Írd fel azokat a Bibliaverseket és jegyezd be a te 

nevedet is. Mondd fel ezeket hangosan, hadd hallják a füleid, hogy lát Isten téged - az Ő 

drága gyermekét!  

"Uram, köszönöm a Te Ígédet. Köszönöm Neked, hogy betartod Szavadat. Egyetértek 

azzal, amit ma hitvesemről és rólam mondasz. Egyetértek azzal, amit Ígéd mond 

házasságunkról és családunkról. Nem hallgatok többé az ellenség szavára. Csak Reád 

akarok hallgatni. Add, hogy a Te feltétel nélküli Agapé - szereteted áradjon belőlem a 

hitvestársam felé. Engedd, hogy...................... Téged lásson bennem, a jóság által, amit a Te 

Nevedben tanusítok iránta. Ámen" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testi terápia 

A gyógyulás folyamata eltart egy darabig. Adj időt Istennek, annyit amennyit Ő igénybe 

vesz, hogy a munkát elvégezze. Ne légy türelmetlen önmagadhoz, kövesd az Ő utasításait és 

engedd meg Neki, hogy belülről kifelé gyógyítson meg.  

Adj időt Neki, annyit amennyit Ő igénybe vesz, hogy élettársadat meggyógyítsa. Ne ess 

pánikba és ne próbáld a dolgokat siettetni. A Márk Evangéliuma 4:26-29 verseiben a mag 

növekedéséről van szó. Olvasd el most ezeket az Ígéket. 

Tisztában lehetsz azzal, hogy te a házasságot gyógyító magvakat veted el. Te jó magot vetsz 

el, hogy jó termést arass. A Galátziai levélben ez áll: "Ne tévelyegjetek, Isten nem 

csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratja is, mert aki vet az ő testének, a testből 

arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. A jótéteményben 

pedig meg ne restüljünk; mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk."(Gal. 6:7-

9)  

Isten előtt van egy eltervezett idő a mag számára, amit te elvetsz. Ha az megérik, eljön az 

aratás. Minden gyümölcsérésnek megvan a maga ideje. Ne hasonlítsd a magad házasságát a 

másokéhoz. Ne próbáld betakarítni a termést mielőtt az megérne. Ne követeld, hogy dolgok 

idő előtt megtörténjenek. Isten tudja jól, mennyi idő telik el, míg a házasságodat 

meggyógyítja. Hagyd ezt az Ő kezében.  

Lesznek jóhiszemű barátaid és tanácsadóid, akik azon a véleményen lesznek, hogy már 

eleget vártál. Azt fogják neked mondani, hogy Isten már cselekedett volna valamit, ha ez 

lett volna a szándéka. Maradj meg állhatatosan abban, amit Isten mondott neked. Isten 

azoknak ad kegyelmet, akik kitartóan megállnak egy dologban, nem pedig azoknak, akik 

csak nézik. A 2. Korintusi levélben azt mondja az Úr Pál apostolnak: "Elég néked az én 

kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el." (2 Kor 12: 9). Isten nemcsak 

erőt ad majd arra, hogy elviseld azt amit viselned kell, hanem bemutatja az Ő hatalmát is a 

te gyengaséged által.  

Tekintsd azt az időt amit a gyógyulás igénybe vesz, egy fajta fizióterápiának. Ha az emberi 

test megsebesül, a gyógyulás ideje alatt megmerevedik. A fizióterápiás nővérnek az a 

feladata, hogy a testet gyakorlatokkal mozgásra kényszerítse, még ha ez nagyon nehezére is 

esik. Ez sokszor fájdalommal jár és az ember nem tenné, ha nem volna ráutalva.  

Te meg vagy sebezve. A házasságod meg van sebezve. Időnként úgy tűnik, könnyebb volna 

a fájdalomban megmaradni és várni, hogy elmúljon. De Istennek elkészített terve van a te 

házasságod gyógyítására és ez a terv több annál amit te önkéntesen magadtól képes volnál 

tenni. Ez idő alatt Isten nemcsak a te házasságodat gyógyítja meg, hanem téged is egy olyan 

növekedésben részesít, ami fájdalom nélkül nem volna lehetséges. Minden bizonnyal 

lesznek olyan napok is majd, amikor azt kivánod ; Isten hagyjon békén, maradjak egyedül 

a gondjaimmal. De Isten úgy kezel majd mint egy ügyes fizóterápiás nővér, és segítni fog, 

hogy a saját korlátaidat is meghaladd. Az Ő terve ez: teljes egészséget és élő harmóniát 

teremteni a te házasságodban, amely visszatükrözze az Ő dicsőségét. Ezt nemcsak teérted 



cselekszi Ő meg. Őnála van egy elhivatás mindkettőtök számára ebben a házasságban, és 

tervezi, hogy sok embert megérint általad és élettársad által.  

Ha csak azért küzdesz házasságod gyógyulásáért, hogy saját igényeidet betöltsd, lesznek 

olyan idők mikor jobb lenne számodra, ha az egész ügyet elfelejted. De ha tisztában vagy 

azzal, hogy Istennek valami nagyobb szándéka van az ügyeddel, lesz elég erőd és 

bátorságod engedni Istennek tegye amit tenni kell, még ha az fájdalmas is. 

Az az idő ami szükséges volt a mi házasságunk gyógyulásához, rövidnek tűnik, ha az 

örömhöz hasonlítjuk, amit Isten hozott a mi életünkbe. Úgy tűnik, mintha Isten kárpótolta 

volna azt az időt nekünk, és a kibékülésünk utáni években többet elért bennünk és 

általunk, mint akkor, ha nem adtuk volna oda Neki a gyógyulásnak ezeket az éveit. A 

kitartás éveinek a gyümölcse sokkal több mint a ráfordított idő volt.  

Ma, Michael valóban az az istenfélő férfi, akiről az Úr évekkel ezelőtt szólt. Újjá van 

születve, a Szent Lélekkel betöltve és lángoló a szeretete az Úr iránt. Prédikátor és tanítója 

az Ígének, aki sokakat az Úrhoz vezetett - pontosan ahogyan az Úr azt előre megmondta. 

Mint házaspárt, az Úr bennünket egy házassági szolgálatba helyezett, és láthattuk eddig is 

hogy Ő miáltalunk ezrek életét érintette meg. Isten kiterjesztette ezt a házassági szolgálatot 

az egész világra, hogy az összes nemzetek és nyelvek házaspárai megismerjék az Ő tervét 

otthonukra nézve. Mekkora pazarlás lett volna, ha átengedtük volna a Sátánnak a 

házasságunkat. 

Kettőtök számára is van Istennek egy terve. Rád lett bízva egy feladat, ez egyedül a te 

feladatod. A te otthonodban kivívott győzelem több embernek fog szolgálni, mint 

gondolnád. 

„Úr Jézus, megengedem Neked, hogy azt tedd bennem és az életemben, amit tenned kell. 

Tudom, hogy olykor fájdalmas lesz, de kész vagyok kilépni a kényelmemből. Uram, formálj 

át, hogy meglássák a Te ábrázatodat az én arcomon. Használj engem a Te Neved 

dicsőségére. Ha a mi házasságunk újra egyesítve lesz és meggyógyul, Atyám, akkor 

használj bennünket mint egy hatalmas egy- test-csapatot, amely másokhoz elvigye a Te 

szeretetedet és gyógyításodat. Kérlek, adj nekem most egy víziót a te jövőbeli tervedről.  

A Jézus Nevében. Ámen." 
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MEGÁLDATNAK... A FÖLD MINDEN NEMZETSÉGEI; 1.Móz. 12:3 

 

Michael és Marilyn Phillips az alapítói és nemzetközi igazgatói az „University of the 

Family" egyetemnek. Hetente tartandó házi csoportok és szemináriumok által szolgálnak a 

"Házassági-Szolgálat Németország" és a "Megházasodtam egy életre" vezér-házaspárai, 

világszerte házaspárok ezreinek az öt kontinensen. Házaspárok megtanulják a Szent 

Írásból, mit jelent a szövetség és a hozzáfűződő kötelezettségek. Ez a 13 alapelv halott 

házasságokat éleszt újjá a Jézus Nevében, meggyógyít megsebzett házasságokat és egy 

szilárd alapot ad stabil házasságoknak. 

 

KÉREM KÜLDJÖN TÁJÉKOZTATÁST: 

Hogyan gyógyulhat meg újra a házasságom. 

A házastársam és én 

□ együtt élünk □ külön élünk □ elváltunk 

Az én házastársam □ hajlandó □ nem hajlandó a házasságunkon munkálkodni 

□ egy 13 hétig tartó "Megházasodtam egy életre" szeminárium által 

□ Mindketten készek vagyunk mint házastársak a házasságunkon munkálkodni  

□ Házaspárok részére szervezett szemináriumokon keresztül  

 

Név ........................................................................................... 

Lakcím ....................................................................................... 

Postai irányítószám ..............Helység .............................................. 

Telefon ....................................................................................... 

 

Kérem küldje a következő címre: 

 

 

 

 

 



A te házasságod reménytelen volt, annyira feldúlt, hogy nem volt ember aki azt 

helyreállította volna. Jézus volt az egyedüli, aki Michaelt és Marilynt újra egyesítette. 

 

Michael és Marilyn hamar rájöttek arra, hogy a házasság gyógyulása nem egyik napról a 

másikra történik. Visszatérő régi szokások és régi sebek kételkedést ébresztettek bennük 

arra nézve, hogy a dolgok valaha is megváltoznak. A házasságon belüli viszály és az ebből 

eredő sebek következtében meggyengült a szeretet és az egymás iránti bizalom. Nehezükre 

esett, egymással beszélni és  

nemi életet élni. Bár mindketten érettkorúak voltak a hitben, az egymáshoz való viszonyuk 

telve volt fájdalommal és ürességgel.  

 

De Jézus bebizonyította Mikenak és Marilynnak, hogy Ő nemcsak újraösszehozta őket, 

hanem a fájdalmat is eltüntette és a sebeiket is képes volt meggyógyítni. Ő elkezdte őket 

alapigazságokra tanítni az Ő Ígéjéből, amelyek az ő házasságukat sziklaszilárd alapra 

állították. Isten Ígéje elvégezte bennük azt, amire ők maguktól nem voltak képesek. Az a 

vágyuk, hogy ezeket az alapelveket másoknak is továbbadják, a "Nemzetközi Házassági-

Szolgálat" szervezet megalapításához vezetett. 

A Nemzetközi Házassági-Szolgálat működése folytán, most ugyanazokat az alapelveket a 

vezér-házaspárok ezrei továbbadják más házaspároknak. Az Ő Szavának a hatalmával az 

Úr az egész világon szilárd keresztény otthonokat alapított. A megsebzett házasságok 

meggyógyulnak, az egészségesek pedig megértik isteni küldetésük értelmét és célját. Azt a 

parancsot amit az Úr Jézus a Márk Evangéliuma 16:15-18 ban adott, más módon is 

teljesíteni lehet, ha olyan házaspárok akik "egy testté" lettek - megbátorodva és erőt 

nyerve - annak az elhívásnak engedelmeskednek, amit Istentől kaptak közös életükre 

nézve. Annak dacára, mennyire jó vagy rossz a te házasságod ma, Istennek van egy 

csodálatos terve mindkettőtök számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 


