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A HIT MŐKÖDÉSE A HÁZASSÁGBAN
Részletek Bill Kaiser tanításából
Szeged, 2002. 10. 27.
ÜZENET HÁZASPÁROKNAK
Bill K.: Úgy örülünk, hogy itt lehetünk veletek. Az én csodálatos feleségem Imogen,
holnap lesz a napja a 47-ik házassági évfordulónknak. Ha most nekünk tapsoltatok, én biztos
vagyok benne, hogy nem érdemeltük meg a tapsot. Amikor két ember 47 éven keresztül
együtt él, akkor az csak Isten kegyelme. Az elsı osztályban ismertük meg egymást, 12 éven
keresztül egy osztályba jártunk, és 12 éves házasok voltunk mikor megismertük Jézust.
Mielıtt újjászülettünk, mondhatom, nem volt túl jó a házasságunk. Aztán újjászülettünk,
beteljesedtünk Szent Szellemmel, és a házasságunk még rosszabbá vált. Tudom, most azt
kellene mondanom nektek, mint jó bizonyságtevınek, hogy a házasságunk egyre jobb lett, de
a pulpitusról nem szabad hazudni. Bizony rosszabb lett, és felsírtunk Jézushoz és jött a Szent
Szellem és megváltoztatott engem, és aztán már tudott szeretni a feleségem. Neki nem kellett
változnia. Mindig is kedves, édes és segítıkész volt. De Istennek mindegyikünket meg kell
változtatnia.
Imogen K.: Bizony Bill megváltozott, de én is megváltoztam, és még mindig változunk.
Soha nem állunk meg, újra meg újra fel kell sírni a szívünkbıl Jézushoz, hogy új dolgokat
végezzen bennünk, hogy ne legyünk olyan önzık, érzékenyek! Tudjátok mi az érzékenység?
Sértıdékenység. Bizony az ember néha túl érzékeny és sértıdékeny! Ugye? Mert nem úgy
tette, ahogy én gondoltam. Addig minden rendben van, amíg úgy teszi, ahogy én gondoltam.
Ez az a régi ember, aki meghalt, mikor újjászülettünk Jézusban, nem az új teremtésnek a
szava. Ez a rossz illatú óember-természet! El kell mennie ennek! Ha boldog házasságot
akarsz, az önzésedet fel kell adnod. Hogy békesség legyen a családban. Isten arra tanított meg
engem, hogy ez az én részem, mint asszonyé.
Bill elmondta, hogy miután újjászülettünk, és beteljesedtünk a Szellemmel, nagyon
szellemiek lettünk. De nagyon sok volt a viszály a házasságunkban. Elkezdtem imádkozni és
megkértem Istent, hogy segítsen nekem. Isten elkezdte megmutatni az én részemet az asszony
részét. Mert én nem lehetek Billnek a Szent Szelleme! Próbáltam az lenni, kitettem neki a
megfelelı könyveket, amiket el kell olvasnia, a kazettákat, amiket meg kell hallgatnia.
Próbáltam az ı Szent Szelleme lenni. Úgy tőnik, az asszonyok elıbb szaladnak az Úrhoz! És
szeretjük a férjünket bizonyos irányba terelgetni. Istennek megvan az idızítése a férfiak
számára is. Ne tologassuk a férjünket! Hanem csak imádkozzunk, és hagyjuk munkálkodni a
Szent Szellemet az életében. Ez az egyetlen jó út. Ha azért tért az Úrhoz, mert annyira
noszogattad, akkor te leszel a felelıs érte. Nagyon nehéz munka vár akkor rád! Hadd viseljen
gondot róla Jézus maga. Visszatérve tehát, kértem az Urat, hogy segítsen a házasságunkban,
és az Úr fontos Igéket mutatott nekem, amik nagyon megsegítettek! És sok olyan tanítást
mutatott, ami az asszony helyét jelöli meg otthon. Mennyire kell például alávetni magunkat a
másiknak. Nem lehet csak úgy hagyni, hogy rajtunk tapossanak. Igaz? Van azonban Istentıl
való alávetettség, az Úr fogja neked megmutatni, mikor kell ennek megnyitnod magad. Az Úr
arra is tanított, hogy el kell kezdenem dicsérni a férjemet. Dicsérni a férjemet! Ez aztán
abszolút nem tetszett. Nem találtam benne semmit, ami dicséretre méltó lett volna. Az igazat
mondom. Én nem láttam benne semmit, ami dicséretre méltó lett volna. Akkor kezdett
prédikálni, és ez egy igazán rossz idıszak volt! Borzasztó, ha egy feleség kritikus a prédikátor
férjével szemben. Megkérdeztem Istent, hogy mi az, amiért elkezdhetném dicsérni a férjemet.
Miután az alkalomról hazaértünk, azt mondtam neki: ez volt a legcsodálatosabb igerész, amit
ma használtál! Ez volt a kezdet. Csodálatos dal volt, amit énekeltél. Elkezdtem dicsérni így,
és Isten elkezdett mutatni nekem, hogy miért dicsérhetem meg, és az megváltoztatta ıt.
Amikor elkezdtem dicsérni, már nem félt annyira az ítéleteimtıl, és jobban kezdett szeretni.
Ezen dolgozzatok ti is. Most szeretjük egymást, én dicsérem ıt, ı meg elmondja nekem,
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milyen csodálatos vagyok. Én igazán szeretem hallani, nagyon jó. Dicsérni nem csak a
férjünket, hanem bár ki mást is nagyon egyszerő dolog. De nagyon erıteljes dolog!
Mindenkit, akivel találkozol, bátoríts, nyisd meg a szádat, és mondj valami kedveset!
Bill: Ezt tılem tanulta, persze!
Imogen: A keresztények többet tehetnének ezen a területen, jobban bátoríthatnák egymást.
Lehet, hogy most azt gondolod, túl sokat dicsértem a férjemet. Lehet, hogy semmi kedveset
nem találsz, amit mondhatnál az embereknek. Mindenkinek szüksége van bátorításra.
Találkozol egy barátnıddel, aki igen rosszul van öltözve. Ne mondd neki! Mondd azt, hogy
milyen szép a haja! Vagy is a jóra nézz! Légy kedves! Legyetek kedvesek egymáshoz! Te
vagy a leghőségesebb ember! Tudod Isten, azt mondja az Igéjében, hogy İ hőséges hozzád!
Isten azt mondja az Igéjében, İ szeret téged! Isten azt mondja az Igéjében, hogy jó tervei
vannak az életedre nézve. És jókat gondol felıled. El is tudod ezeket venni! Nyisd meg a
szád, és szólj! Lehet, hogy csendes ember vagy. Nyisd meg a szád, és mondj ki jó dolgokat, és
különösen légy kedves a férjeddel, illetve a feleségeddel, ı a legjobb barátod! És ha úgy
érzed, hogy nem az, akkor munkálkodnod kell rajta! Amikor mindennek vége, akkor csak te,
meg a férjed marad. A gyerekek kirepültek, saját életüket élik. Szeretnek ugyan téged, de a
saját életüket élik. Legyetek kedvesek egymáshoz!
Bill K.: Férfiak, ugye milyen jó üzenet volt ez a feleségeknek! Most pedig én szólok a
férjekhez!
Úgy tőnik, hogy a feleségeknek mindig mondani kell, hogy: szeretlek drágám! Van egy
anekdota egy férjrıl és egy feleségrıl, akik az 50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték. A
feleség a férjhez fordult, és azt mondta: Tudod soha, nem mondtad nekem azt, hogy szeretsz!
A férj ezt válaszolta: Mondtam neked, hogy szeretlek, amikor elvettelek feleségül, azóta
semmi sem változott! Valószínőleg így igaz, de a hölgyek szeretik hallani is. Sokat utazok a
feleségemmel. Egyszerően szeretjük egymásnak mondani: szeretlek téged! Nem csupán forma
ez! Próbáljuk frissen tartani. Azt mondom: Drágám, este tízig foglak szeretni. İ megkérdezi:
Miért, mi lesz tíz órakor? Ha ma igazán jó leszel, akkor tovább fogok errıl gondolkodni. Egy
kicsit viccelıdünk ezzel kapcsolatban, hogy ne legyen annyira merev, formális.
A feleségek szeretik hallani a férjeiktıl, hogy: Drágám, szeretlek téged! Feleségek, ha ezt
akarjátok hallani a férjeitektıl, kezdjétek el dicsérni ıket. Valószínőleg nektek kell megtenni
az elsı lépést, el kell kezdeni dicsérni ıket ahhoz, hogy azt mondják, szeretlek téged. De
megéri, ha elkezditek dicsérni a férjeteket, megéri a fáradságot! Elkezdi majd mondani, hogy:
Én szeretlek téged! És mind a ketten boldogabbak lesztek! Az élet jobb lesz így. A Biblia azt
mondja, hogy a férfinak és a feleségnek egy akaraton, szeretetben kell lakoznia. És amikor
együtt lakoznak, szeretetben vannak, akkor Isten képes meghallgatni az imáikat. Amikor a
házasfeleknek vitáik vannak egymással, az gátolja az imáikat.
Vajon miért mondta ezt Isten? Mert te és a társad szívbéli társak vagytok. De van szívbéli
kapcsolatod Istennel is. Nem tanítjuk ezt részletesen az embereknek. Lehet, hogy kellene, de
nem szoktuk. De ha viszálykodsz a férjeddel, feleségeddel, akkor bezárod a szívedet felé. És ı
tudja ezt. Ez bizonytalanságot kelt a másikban. A feleség biztonságot érez, ha a férjének
nyitva van a szíve iránta. Néha az irodámban dolgozom valamin, és a szívemet túlságosan
beleviszem, és jön a feleségem és kérdez tılem valamit. És azt gondolja, hogy haragszom rá,
mert magamra öltöttem azt a nagyon komoly, férfias tartást. És a szívem a problémára figyel,
hogy megoldjam. İ meg észleli ezt. Azért ilyenkor készségesen elfordulok a problémától!
Beszélgetünk pár percet, megnyitom a szívem, és a feleségem békességet, biztonságot érez,
azt, hogy szeretem ıt, és akkor tovább megy békességgel, engem pedig hagy, hogy el tudjam
végezni, amit kell.
A férj és a feleség egybe vannak kötve a szívükben Istennel. Ha a feleség zárja be a szívét
a férj felé, vagy a férj zárja be a szívét a feleség felé, akkor a szívük zárva van Isten felé is. És
amikor a szívük zárva van Isten felé, Isten nem képes meghallani az imáikat. Ez nem jelenti
azt, hogy elvesztenénk az üdvösségünket. Nem jelenti azt, hogy Isten győlöl minket. Isten
nem vonta el magát tılünk. Amikor bezárjuk a szívünket, mi vonjuk el magunkat Istentıl.

5/2 – Bill Kaiser: A hit mőködése a házasságban

BÉKEVÁR WEBKIKÖTİ

www.bekevar.fw.hu, bekevar@fw.hu

Ilyenkor foglalkozz a szíveddel! Vidd vissza a szívedet Istenhez! És bocsáss meg annak, aki
miatt a szívedet bezártad! Mit jelent az, hogy megbocsátasz valakinek? Egyszerően azt
mondod a fejedben, nem kötelezte el magát az, aki megbántott, hogy mindig jót tesz velem.
Felmentem a felelısség alól, nem kell bocsánatot kérnie tılem. Ily módon szabaddá teszed ıt
is, hogy meg tudja nyitni a szívét Isten felé. És magadat is szabaddá teszed. Amikor a szíved
meg van nyitva, és a másik szíve is nyitva van, akkor a szívetek megnyílt egymás irányába is.
Csodálatos dolog férjnek és feleségnek is úgy élni az életét, hogy a szívük nyitva van egymás
iránt, és Isten iránt!
SZÓLJ A PROBLÉMÁIDHOZ!
Márk 11,22-25
És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek,
ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel, és ugorjál a tengerbe! és szívében nem
kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Azért mondom néktek: Amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már
megnyertétek, és meglészen néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg,
ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek
a ti vétkeiteket.
Jézus tanította a tanítványait, s azt tanította nekik, hogy így lesz hitük. Hányan szeretnétek
nagy hitet nyerni Istenben? Mindenki szeretne! Jézus pedig megmondja, hogyan lehet. Tanuld
meg megnyitni a szádat és a hegynek látszó problémáidnak szólni. Ilyen egyszerő! Ne beszélj
a problémáidról, hanem szólj a problémáidhoz! Fájdalom, takarodj ki az életembıl!
Szegénység, takarodj ki az életembıl! Bátortalanság, takarodj el az életembıl! Szólj a
problémádhoz!
De Jézus hangsúlyozza a szívünk állapotát, amikor szólunk a problémáinkhoz. Nem
csupán a fejünkbıl, hanem a szívünkbıl kell szólni.
A szívedet is tedd oda! A szívedbıl szólj a problémáidhoz! Isten azt írja az Igében, hogy
a Szent Szellem fogja a problémáidat eltakarítani az életedbıl.
Jézus ezt tette. Emlékszel arra, amikor a tanítványok a csónakban a viharral küzdöttek és
Jézus a csónakban álomra hajtotta a fejét. Elaludt és egy nagy vihar támadt. Péter megijedt,
hogy most meg fog halni. Jézus pedig ott alszik a hajó orrában. Úgy gondolta, hogy Jézus
nem törıdik azzal, hogy ık most meghalnak! Péter felébresztette Jézust. Jézus nem törıdsz
vele, hogy elveszünk ebben a viharban? Jézus szólt a viharhoz! És mi történt? A vihar
elcsendesedett. Jézus megtanította a tanítványainak, hogy Neki hatalma van az idıjárási
szélsıségek felett.
A Márk 11,23-ban arra tanítja ıket, hogy nekik is hatalmuk van az életük problémái felett!
Elıször 1968-ban hallottam ezt a tanítást! Alig két éve voltam újjászületve, és a Szent
Szellem keresztséget egy évvel azelıtt vettem. Tehát, hallottam a tanítást, hogy Jézus az
idıjáráshoz szól. És az egyik szombaton a feleségemmel és a két fiammal egy piknikre
készültünk. A szendvicseket bepakoltuk a kocsi csomagtartójába, és közel két órás autóút
elıtt álltunk, hogy a piknikezés helyszínére érjünk.
Ahogy elindultunk elkezdett esni. Minél tovább haladtunk annál jobban esett. Nagyon
közel voltunk már, amikor ránéztem a feleségemre, és azt mondtam: amikor megérkezünk, az
esı eláll! Az ég kitisztul, a nap sütni fog! A két fiam azt hitte megbolondultam. Odaértünk, és
kevesebb, mint öt perc múlva az esı elállt, és a nap kisütött dr. Kaiser elıtt! Ez bárkivel
megeshetett volna.
Ez a mi szabadidınk volt, és mivel mondtam, és Isten meghallgat engem, a Szent Szellem
tiszta idıt hozott, csak miattunk! Ha te hiszel ebben, neked is lesz jó idıd. Ha nem hiszel
benne, akkor meg esni fog, amikor kirándulsz. Vagyis szóljatok Istenhez! A szívetekbıl! A
Szent Szellem által el fogja söpörni a problémáitokat!
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Az én fiaim sokat tanultak ebbıl. Elkezdtek jókat szólni a tanáraikkal kapcsolatban, és
Isten kezdett nekik kegyeltséget adni a tanároknál. Nagyon jó, amikor Istent rá tudjuk venni,
hogy munkálkodjon az érdekünkben!
Elmesélhetem nektek azt is, amikor legelıször jöttünk Európába. Az utolsó fillérünket is
arra költöttük, hogy ide eljöhessünk. Tényleg az utolsót! Nemcsak az utolsó pénzünk volt,
hanem a legeslegutolsó fillérünk. Hogy megvehessük a repülı jegyet, hogy Európába
jöhessünk. Egy hétig tanítottunk Frankfurt mellett egy helyen. Nem tetszett nekik a tanításom!
Mert olyat tanítottam nekik, ami túl jó volt, hogy igaz legyen: a megigazulás ajándékát. Isten
ígéreteirıl tanítottam nekik! Istennek a jóságáról tanítottam! Ezeknek a drága embereknek túl
jó volt ahhoz, hogy elhiggyék! Nem tetszett nekik.
Egy tíz éves autót adott nekünk kölcsön az egyik amerikai. Nem volt túl jó. Csak a
napernyıs része mőködött jól! Elkezdtünk dél felé menni. Elkezdett esni, így be kellett
tekerni a napernyıt. Ahogy mentünk egyre jobban esett. Elérkeztünk Svájcba és még mindig
esett. Átmentünk az alagúton, még mindig esett, átmentünk a következı alagúton még mindig
esett. Feleségemre néztem, és azt mondtam, amikor keresztül megyünk ezen az alagúton, és
kijövünk a túloldalon, az esı eláll, a felhık elmennek, és kisüt a nap! A feleségem egyetértett
velem, és a két fiam is. Mind a négyen egyetértettünk. És Isten meghallgatott minket.
Elérkeztünk a következı alagúthoz, hálás voltam Istennek, hogy egy jó hosszú alagút volt.
Meg kell tanulnunk hálát adni Istennek, ha egy jó hosszú alagúthoz érkezünk! Amikor
kijöttünk a túloldalon, csodálatos kék ég, és napsütés várt! Halleluja!
Isten megtette értünk, mert az utolsó pénzünket is arra költöttük, hogy másoknak áldást
hozzunk! Isten pedig kitartó volt abban, hogy megáldjon minket azért, amit teszünk másokért.
Felmentünk a hegy tetejére, és ott jól megsütött a nap minket. Egy 400 éves kis kunyhóban
aludtunk, csodálatosan szép új fürdıszobával és forró vízzel, és amit csak akartunk. Ahogy az
ablakokat kinyitottuk, nagyon friss alpesi levegı jött be a szobába. Hallottuk, ahogy a hegyi
patakok folynak a ház körül. Úgy aludtunk, mint a csecsemık aznap éjjel. Másnap reggel,
ahogy reggelihez készülıdtünk, forró csokoládét rendeltünk a fiúknak. Egy magas
rozsdamentes acél kancsóban hozta a hölgy, tele volt forró csokoládéval. Csak a fiúknak!
Magamnak pedig Ham&eggs-et rendeltem. Egy nagy tállal hozott a hölgy, tele volt sonkával,
és teljesen tele tojással, és ez csak az én részem volt. Feleségem is mindent megkapott.
Megittuk a forró csokoládénkat, megettünk mindent, és kinéztünk az ablakon, bámultuk a
csodálatos hóval borított Alpokat.
Egy asszony jött oda hozzánk és kérdezte, akarunk–e jódlit hallani? Igen, igen, mondtuk.
Feltett egy lemezt, és míg a zene szólt jódlizott hozzá. Ilyen kicsi választott el minket a
mennyországtól. És tudom, hogy Isten azért tette ezt meg, mert megtanultunk szólni a
problémáinkhoz. Ahogy kezdesz a problémáidhoz szólni, az élet egyre könnyedébb lesz! Küld
valakit Isten, mint Jim Sanderst, hogy imádkozzon érted, hogy meggyógyulj, tanítsanak és
segítsenek téged. Ha megtanulod, hogyan kell megnyitni a szívedet, és hogyan kell szólni a
problémáidhoz, akkor az életed sokkal, de sokkal könnyebb lesz!
Nyisd meg a szívedet és szólj a feleségedhez, ha úgy gondolod, ı a probléma most.
Persze, nem ı a probléma! İ Isten áldása! Nyisd meg a szádat, és mondd el neki, mennyire
szereted! Feleség, nyisd meg a szádat, és dicsérd a férjedet! A legközelebbi barátoddá válik!
Amikor a szíveteket megnyitjátok egymás felé, meg tudod nyitni a szíved Isten felé is, és így
képes leszel szólni Hozzá. Azt gondoljátok, hogy el is felejtkeztem az imádságról. Az egész
tanítás azért volt, hogy megértsd, hogyan kell imádkozni! Mert a Márk 11,24 azt mondja:
„amit csak imádságotokban kértek…” Elıtte Jézus pont arról beszél, hogy a hegyként
tornyosuló problémáidhoz miként kell szólnod.
Miután megtanultál a problémáidhoz szólni nyitott szívvel, azt is megtanulod, hogyan kell
szólni Istenhez nyitott szívvel. Az imádság igen egyszerően fogalmazva, a nyitott szívbıl
eredı kapcsolat Istennel. Ez a néhány Ige ezt próbálja nekünk tanítani. Tartsuk a szívünket
nyitva egymás felé, és akkor nyitva lesz Isten felé is. Amikor a szívünk nyitva van Isten felé,
akkor meghallja és megválaszolja az imánkat. Most pedig befejezem a tanítást! Megadok 5
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lépést, ami garancia a megválaszolt imádságra. Ha valakinek van papírja meg ceruzája, le is
írhatja. Ha követed ezt az öt lépést, Jézus garantálja, hogy meghallgatja és megválaszolja az
imádságaidat! Vagy is vedd elı a ceruzát, ha nincs nálad papír, a Bibliád hátuljára is írhatod.
Öt lépés a garantáltan megválaszolt imádságra:
1. Nyisd meg a szíved és szólj Istenhez!
2. Nyisd meg a szíved és szólj Istenhez!
3. Nyisd meg a szíved és szólj Istenhez!
4. Nyisd meg a szíved és szólj Istenhez!
5. Nyisd meg a szíved és szólj Istenhez!
Mindannyian megértettétek, amikor a kettes ponthoz értem. Úgyhogy itt nincsenek ma
ostobák. Mert ti szeretitek Istent, és szeretnétek Istenhez szólni! Értsétek meg tehát: ha a férj
és feleség egymás felé bezárja a szívét, akkor Isten felé is bezárták a szívüket. Fontos, hogy
mindent Isten útjai szerint végezzünk.
A feleségnek meg kell tanulni a férjét dicsérni! A férjeknek meg kell tanulni, kimondani:
mennyire szeretlek! Minden nap! Naponta kétszer-háromszor. Így a szívetek megnyílik
egymás iránt, és megnyílik Isten felé. És jön az ördög, és azt mondja, bizony migréned van.
Kinyitod a szíved: Fejfájás kitakarodsz innen! És a Szent Szellem ereje által elmúlik ez a
fejfájás. Az orvos azt mondja rákos vagy! Rák kitakarodsz a testembıl! És akkor eljössz, és
Jim egy akaraton veled, imádkozik majd érted, ahogy a Szent Szellem vezeti. A Szent
Szellem benne és benned is felkel és meggyógyít, amikor az orvos azt mondja, hogy meg
fogsz halni. Mindez azért fog megtörténni, mert megtanultad azt mondani a feleségednek:
szeretlek téged. Férjem, én dicsérlek téged! És ez nyitott szívet biztosít. A Szent Szellem Isten
minden ígéretét valóságba hozza így az életetekbe.
Szükséged lesz ezen túl is a pásztorod segítségére! Szükséged lesz továbbra is Jim
segítségére! Egyikünk sem tökéletes, de ez az igazság, amit ma este elmondtam nektek! Ez
nagyon sok problémától mentesít majd benneteket. Hányan szeretnétek imádkozni becsukott
szemmel? Most imádkozzunk nyitott szívvel! És fogok azért is imádkozni, hogy a Szent
Szellem mindig emlékeztesse a szívedet erre, hogy tudjon segíteni, amikor szükséged van rá.
Csukd be a szemed!
Mennyei Atyám! Jézus nevében, a te jelenlétedbe jövünk, a szívem nyitva, és hozzád
szeretnék szólni! Atyám! A Szent Szellem emlékeztessen erre az igazságra, elfogadom ezt az
igazságot, és a te segítségeddel Szent Szellem, használni fogom ezt az igazságot! Neked adom
a dicsıséget, és tisztességet érte! Jézus nevében! Ámen!

Az itt tanultakat az életed minden területén használhatod!
Azt a tanítást meghallgathatod a www.hazassagtan.extra.hu oldalon.
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