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Tisztelt testvérek és nőtestvérek!

Örömmel köszöntjük mindnyájukat. Szeretettel küldjük el önök számára 
az enditnow® csomagját az Erőszak Megelőzésének Napja 2018-as évi for-
rásanyagaival, melyeket dr. Katia G. Reinert, a Generál Konferencia Egész-
ség és Mértékletesség Osztályának társigazgatója írt. „SEBET EJTŐ SZA-
VAK: Az érzelmi visszaélés traumája” című prédikációja, valamint „AZ ÉR-
ZELMI BÁNTALMAZÁS: Mit tehetünk mi?” című szemináriuma bemutatja, 
micsoda erővel bírnak a szavak, akár mások gyógyítására, akár szeretteink 
megsebzésére használjuk. A pszichológiai visszaélések okozta érzelmi se-
bek talán nem láthatók, hosszú távon viszont éreztetik hatásukat. 

Ön vagy egy számára kedves személy talán érzelmi szempontból kiszol-
gáltatott helyzetben élhet, vagy talán éppen ön az, aki a bántalmazó sze-
repét tölti be. Tudja, hogyan ismerje fel az érzelmi visszaélés jeleit? Ismeri 
a visszaélő személy tipikus jellemzőit? Tudja, hogyan húzzon határvona-
lat a visszaélés megállítására? Tudja, mit nem szabad tennie, ha segíteni 
akar valakinek, akit bántalmaztak? Kész átadnia magát Istennek, és meg-
engedni neki, hogy megújítsa a szívét és az elméjét, miközben az áldozat 
vagy a bántalmazó helyzetéből szeretne kiutat találni? A kérdésekre a vá-
laszokat megtalálják ebben a forráscsomagban. 

Amikor segítségre, kegyelemre, szeretetteljes jóságra, érzékeny és hű-
séggel teli szavakra van szükségük, bízzanak Istenben! Ő minden helyzet-
ben gondoskodni fog! 

Igazi Férjként Jézus ezt mondja: „Mert én tudom az én gondolataimat, 
amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem 
háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek” (Jer 29:11). 

Mint aki igazán szeret bennünket, Jézus ezt mondja: „Neveden hívtalak 
téged, enyém vagy” (Ésa 43:1). 

Kívánjuk, hogy e csomag üzenete hozzon reménységet és gyógyulást 
az embereknek, akiket Jézushoz vezetünk szeretet, kegyelem, jóság és 
együttérzés által. 

Női Misszió Osztály 
A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája
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A szerzőről:
Katia G. Reinert, PhD, MSN, RN, CRNP, FNP-BC, PHCNS-BC

Prédikáció: Sebet ejtő szavak: Az érzelmi visszaélés traumája
Szeminárium: Az érzelmi bántalmazás: Mit tehetünk mi? 

Dr. Katia G. Reinert orvosi asszisztens és népegészségügyi szakasszisz-
tens a Baltimore-i Shepherds Klinika belgyógyászati osztályán, továbbá a 
Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája Egészség és Mérték-
letesség Osztályának társigazgatójaként szolgál. Legutóbb az Észak-ameri-
kai Hetednapi Adventista Egyház Egészség és Mértékletesség Osztály igaz-
gatójaként dolgozott. 

Dr. Katia G. Reinert alapképzésben részesült a Washingtoni Adventista 
Egyetem orvosi asszisztensképző karán, mesteri képzést kapott az Ame-
rikai Katolikus Egyetem orvosi asszisztensképző karán, népegészségügyi 
szakterületen, ahol főként a sebezhető lakosság kezelésének kérdését ta-
nulmányozta. A Baltimore-i Johns Hopkins Egyetem orvosi asszisztens-
képző karán doktori címet szerzett a családon belüli erőszak interdiszcipli-
náris kutatásának területén. 

Dr. Reinert 15 évig dolgozott a Washingtoni Adventista Kórházban nő-
vérként az intenzív osztályon, majd foglalkozás-egészségügyi asszisztens-
ként, szociális gondozóként, főnővérként, valamint az Adventista Egész-
ségügyi Rendszer koordinátoraként. Megválasztották a Substance Abuse 
and Mental Health Service Administration (SAMHSA) in the U.S. Depart-
ment of Health and Human Services nevű szervezet tagjává (Az Egyesült 
Államok Egészségügyi és Humán Erőforrások Szolgálata Szerfüggőséggel 
és Szellemi Egészséggel Foglalkozó Igazgatósága). Különösképpen érdekli 
a megelőző orvoslás és az életmód-változtatás általi gyógyítás, valamint 
a testi, szellemi és érzelmi egyensúlyhiány kezelése. 

Dr. Reinert szemináriumokat tartott, cikkeket publikált a fent említett 
témákkal kapcsolatban, ugyanakkor részt vett olyan, a bizalomra épülő tár-
saságok tevékenységeiben, amelyek célja az emberek, a családok és a kö-
zösségek egészségének javítása. 

Brazíliában született, szeret biciklizni, túrázni, utazni, és szívesen fedezi 
fel a világot és a természeti tájak szépségét.
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A szombati program vázlata

Meghívás az imádatra

Bibliaszöveg: Efézus 4:29 – „Semmi rothadt beszéd a ti szátokból  
ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre,  

hogy áldásos legyen a hallgatóknak.”

Ének: 

Ima:

A hálaadományok begyűjtésére  
szolgáló szöveg felolvasása:

Zene:

Interaktív olvasás: „A béke” 

Különleges zeneszám:

Prédikáció: SEBET EJTŐ SZAVAK: Az érzelmi visszaélés traumája

Záróének: 310 „A békém vagy”

Befejező ima:
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Interaktív olvasás

„A béke”

„Íme, mily jó és mily gyönyörűséges,  
amikor együtt lakoznak az atyafiak!” 

„Kérlek azonban titeket atyámfiai,  
a mi Urunk Jézus Krisztus nevére,  

hogy mindnyájan egyképpen szóljatok,  
és ne legyenek köztetek szakadások,  

de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben  
és ugyanazon véleményben.” 

„Azért tehát törekedjünk azokra,  
amik a békességre és az egymás épülésére valók.” 

„A felülről való bölcsesség pedig először tiszta,  
azután békeszerető, méltányos, engedelmes,  

irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes,  
nem kételkedő és nem képmutató.” 

„Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak,  
akik békességben munkálkodnak.” 

„Épüljetek, vigasztalódjatok,  
egy értelemben legyetek, békességben éljetek;  

és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek.”

(Zsoltárok 133:1; 1Korinthus 1:10; Róma 14:19;  
Jakab 3:17–18 és 2Korinthus 13:11.)



9enditnow – 2018

Prédikáció

SEBET EJTŐ SZAVAK:  
Az érzelmi visszaélés traumája

Írta: Katia G. Reinert

Igerész
A ma reggelre szolgáló igerész Efézus 4:29 versében található. Meghí-

vom önöket, nyissák fel Bibliájukat, és elmélkedjenek e szavak felett: 
„Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak 

amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.” 

Bevezető 
Az enditnow-szombat, az Erőszak Megelőzésének Napja alkalmából a 

Hetednapi Adventista Egyház világszinten egyesül annak érdekében, hogy 
mindenkit tudatosítson a visszaélés és az erőszak mindenféle formáját 
ille tően. Felemeljük a szavunkat annak érdekében, hogy fényt derítsünk 
a visszaélés bármilyen formájára, amely nőket, férfiakat, fiúkat, lányokat 
és idős, sebezhető személyeket foszt meg emberi méltóságuktól. Miért oly 
fontos erőfeszítéseket tennünk az enditnow-szombat sikere érde kében? 

Az első ok 
Az első ok, hogy felemeljük a szavunkat az erőszak ellen az, hogy világ-

szinten Isten számos gyermeke veszti életét, vagy szenved az egészségére 
és a jólétére nézve negatív következményeket az erőszak és a visszaélések 
miatt. 

Az egészségügyi hatóságok1 szerint naponta 1,3 millió ember hal meg 
a világon az erőszak valamely formája következményeként: csoportos erő-
szak (bandák vagy háborúk), önmagának okozott erőszak (öncsonkítás, 

1. Rapport OMS „Global Status report on violence prevention” 2014. www.who.int/violence_in-
jury_prevention/violence/status_report/2014/report/report/en/ 
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öngyilkosság), személyek közötti erőszak (idetartozik a családon belüli erő-
szak is). Ezek a halálesetek az évi elhalálozások 2,5%-át teszik ki világszin-
ten. A XXI. század első 15 évében közel 6 millió ember vesztette életét a vi-
lágon az erőszakos cselekedetek miatt. 

A halálesetek mellett naponta sokan esnek áldozatául a nem halálos ki-
menetelű erőszaknak is. Ők a személyek közötti erőszak túlélői (fizikai, sze-
xuális és pszichológiai visszaélés vagy mellőzés). A nem halálos kimenetelű 
személyközi erőszak sokkal megszokottabb az emberölésnél, mindazonál-
tal komoly következményeket von maga után. A személyközi erőszak túl-
élőinek sebei nem minden esetben láthatóak a környezet számára, az ál-
dozatok azonban mélyen átérzik a sérelmeket, a következmények csonkí-
tóak lehetnek számukra, és hosszú távon éreztethetik a hatásukat. 

A második ok 
A második ok arra, hogy felemeljük a szavunkat az erőszak bármilyen 

formája ellen az, hogy Isten kezei és lábai vagyunk ebben a világban, és az 
Ő szeretetét és gyógyító erejét képviseljük. 

Jézus is arra hív bennünket, hogy szeretettel és tisztelettel járjunk el 
egymással, és így szól: „Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást sze-
ressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről 
ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást sze-
retni fogjátok” (Jn 13:34-35). 

Ugyanakkor arra hív bennünket, hogy legyünk a gyógyulás és a támo-
gatás ügynökei egymás számára: „Végezetre mindnyájan legyetek egyér-
telműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek” (1Pt 3:8). 

Következésképpen a mi kötelességünk együttérzéssel támogatni a visz-
szaélések túlélőit, és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a visszaélés és 
az erőszak bármilyen formájának megelőzése érdekében. 

AZ ERŐSZAK MINDENKIRE KIHAT 
Mindamellett, hogy az erőszak mindenkit érint, úgy tűnik a nők, gyer-

mekek és az idős személyek nagyobb mértékben szenvednek el fizikai, sze-
xuális és pszichológiai bántalmazásokat.2 

• Négyből egy felnőtt vallja azt, hogy gyermekkorában fizikai bántal-
mazás áldozata volt. 

2. Ibid. 
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• Ötből egy nő vallja azt, hogy gyermekkorában szexuálisan zaklatták. 
• Három nőből egyet fizikailag vagy szexuálisan bántalmazott az in-

tim társa élete egy adott pillanatában. 
• Tizenhét idős személyből egy visszaélésről tett jelentést az utóbbi 

hónapban. 
• A nők a férfiakhoz képest magasabb arányban vannak kitéve a nemi 

erőszaknak, fizikai bántalmazásnak és zaklatásnak. 
Habár a fizikai és szexuális zaklatás következményei valóságosak, egy-

fajta visszaélésről kevesebb szó esik – és ezt sajnos gyakran alá is becsü-
lik –, ez pedig a pszichológiai visszaélés. Valaki ezt mondhatja: „De ő soha-
sem ütött meg engem. Lehetséges, hogy a magatartása valóban önkényes, 
bántó?” Hát… igen, lehetséges! 

A pszichológiai visszaélés valódi és tartós következményeket eredmé-
nyez. A fizikai bántalmazások okozta sebek begyógyulhatnak, az érzelmi 
visszaélések okozta sebek azonban nem láthatók, és több időre van szük-
ség a gyógyuláshoz. Az érzelmi zaklatás tönkreteheti az önbecsülést, szé-
gyenérzetet vált ki, és alacsony önértékelést eredményez. 

Az erőszak megelőzésének szombatján a pszichológiai/érzelmi visz-
szaélésre összpontosítunk. Az érzelmi zaklatás legszokványosabb formája 
a verbális visszaélés. 

Mary története 
Mary tudta, hogy beszéde van a férjével, de bátorságot kellett gyűjte-

nie ahhoz, hogy el is mondja Johnnak mindazt, ami a lelkét nyomja. Végül 
a tudomására hozta, hogy szeretne visszamenni az iskolába, hogy tovább 
folytassa tanulmányait. 

„Még mindig ebben sántikálsz?” – kiáltotta John. – „A legutóbbi kurzu-
sok vizsgáit sem tetted le, nyilvánvaló, hogy ezúttal sem fog sikerülni! Nem 
vagy elég okos ehhez! Sosem fog sikerülni! Jobb, ha nem pazaroljuk a pén-
zünket az ostobaságaidra!” 

E beszélgetés során a felek ugyan nem használták az öklüket, a férj 
mégis sebeket ejtett a felesége lelkén. Ez nem egy megszokott, házastár-
sak közötti társalgás, hanem a családon belüli érzelmi visszaélés klasszikus 
példája volt. Szomorú, hogy a Maryéhez hasonló férjek talán nem is gon-
dolnak arra, hogy visszaélnek a feleségük szeretetével és bizalmával, és 
még kevésbé tudják, hogy mit kellene tenniük ilyen helyzetben. 
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Megfontolandó kérdések: 
• Ha a Mary helyében lennél, felismernéd az érzelmi bántalmazást? 
• Mit tennél, ha pszichológiai visszaélés áldozata lennél? 
• Mit mond a Biblia és a Prófétaság Lelke ezzel kapcsolatban? 

Amint feltesszük magunknak ezeket a kérdéseket, tisztáznunk kell a 
tényt, hogy bár a nők a férfiakhoz képest magasabb arányban esnek a sze-
xuális és fizikai visszaélés áldozatául, az Egyesült Államokban végzett ta-
nulmányok kimutatták, hogy az érzelmi bántalmazás esetében az arányok 
mindkét nem esetében azonosak. 

PSZICHOLÓGIAI AGRESSZIVITÁS 
Egy az Egyesült Államokban végzett friss kutatás keretében3 8079 férfi 

és 9970 nő válaszolt az őket az utóbbi tizenkét hónapban ért bántalmazá-
sokra vonatkozó kérdésekre, valamint azt is megkérdezték tőlük, hogy éle-
tük során érte-e őket bármiféle visszaélés. A résztvevők közel fele (több 
mint 48%-a) jelentette, hogy volt már része pszichológiai agresszióban, ki-
fejezett agresszió vagy kényszerítő ellenőrzés formájában. 

A nemek közötti különbségek az érzelmi bántalmazás formájában vál-
tak nyilvánvalóvá. Több nő tapasztalta meg a kifejezett agressziót társa ré-
széről, mint férfi, azonban mindkét nem jelezte a kényszerítő ellenőrzés 
megtapasztalását a társa részéről (10-ből 4 személy). 

Az igazság az, hogy a férfiak és a nők egyaránt magas arányban alkal-
maztak érzelmi vagy verbális bántalmazást a társukkal szemben. 

A tanulmány leleplezi az érzelmi bántalmazás különböző formáit is. Az 
agresszió leggyakoribb kifejezési formái mindkét nem tekintetében az eh-
hez hasonló verbális megnyilatkozások: „csúnya”, „kövér”, „bolond” vagy 

3. CDC National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 2010 Summary Report (Országos 
tanulmány a családon belüli és nemi erőszakról). Retrieved March 2, 2018. https://www.cdc.gov/
violenceprevention/pdf/nisvs_report2010-a.pdf. A tanulmány alapjául szolgáló kutatás keretében, 
amelyet 2010-ben végeztek az Egyesült Államok 50 államában, 18049 személy (9970 nő és 8079 
férfi) válaszolt az élete folyamán bekövetkezett visszaéléseknek való kitettségre, valamint az utóbbi 
12 hónapban elszenvedett visszaélésekre vonatkozó kérdésekre. A megkérdezett nők 48,4%-a és 
a férfiak 48,8%-a (majdnem fele) jelentette, hogy része volt pszichológiai agresszióban, határozott 
agresszió vagy kényszerítő ellenőrzés formájában. A nemek közötti különbség az érzelmi bántal-
mazás típusában mutatkozik meg. Keve sebb férfi (32%, vagy 10-ből 3) jelentette a határozott ag-
resszió megtapasztalását a társa részéről, mint nő (40%, vagy 10-ből 4), a kényszerítő ellenőrzés 
arányai azonban hasonlóak voltak (42,5% a férfiak és 41,1% a nők esetében – közel 4 a 10-ből). 
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„ ostoba”, valamint a megalázás, sértegetés és gúnyolódás egyéb szóbeli 
megnyilvánulásai. A pszichológiai agresszió leggyakoribb típusa, amit férfiak-
kal és nőkkel szemben egyaránt gyakorolnak, a kényszerítő ellenőrzés, 
amely révén a partner minden percben tudni akarja, hol van a házastársa. 

A nőktől gyakrabban követelik meg, hogy jelentsék férjüknek, hol tar-
tózkodnak, a férfiakat viszont sokkal gyakrabban sértegetik. Szintén a férfiak 
vallották, hogy tanúi voltak olyan szituációknak, amikor a társuk annyira 
dühös lett, hogy már veszélyesnek tűnt számukra. 

Az érzelmi bántalmazás előfordulása az adventisták soraiban 
Mi a helyzet az adventisták körében? Ismerősnek tűnnek ezek a maga-

tartásbeli megnyilvánulások? Otthonotokban vagy tág családi körötökben, 
a barátaitok közt is előfordulnak? 

Bár nincsenek adataink az adventisták körében gyakorolt érzelmi visz-
szaélésekről, dr. Katia Reinert elemezte a gyermekkori érzelmi bántalma-
zások előfordulását, amelyhez 10283 észak-amerikai hetednapi adventista 
felnőttet kérdezett meg. A megkérdezettek a 2-es számú Adventista Egész-
ségügyi Tanulmány4 alanyai voltak (a tanulmány az adventisták egészségét 
vizsgálta). A megkérdezett nők 39%-a és a férfiak 35%-a jelentette, hogy 
volt része érzelmi bántalmazásban 18 éves kora előtt a szülei – az apja 
vagy anyja – részéről. Ez a bántalmazás negatív hatást gyakorolt fizikai és 
mentális egészségére, kortól, nemtől, társadalmi helyzettől és jövedelem-
től, valamint a választott életmódtól függetlenül (egészséges táplálkozás 
és testmozgás). A tanulmány eredménye aggasztó, és kérdéseket vet fel 
a szülői magatartással kapcsolatban, amely sok esetben hátrányos a gyer-
mekre nézve, és hosszútávon negatív hatással kell számolnunk. 

Az érzelmi bántalmazás meghatározása5 
Az érzelmi és verbális bántalmazás lehet bármilyen bánásmód, amely 

csorbítja valakinek az identitását, méltóságát és önértékelését. Más sza-

4. Reinert, K. Campbell, J., Bardeen-Roche, K., Sharps, P., & Lee, J. (July 15, 2015), Gender and 
Race Variations of the Intersection between Religious Involvement, Early Trauma and Adult 
Health. Journal of Nursing Scholarship, 47(4), 318-327. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic-
les/PMC4969318/ A 10283 résztvevő közül 6946 nő és 3333 férfi volt. 
5. A Fraser Health Authority szerint érzelmi bántalmazásra akkor kerül sor, amikor „egy személyt 
verbálisan támad, sérteget egy hozzá közel álló személy, kiabál rá, fenyegeti, meg alázza.” Kanadá-
ban a The Vancouver Coastal Health Authority ekképpen határozza meg az érzelmi bántalmazást: 

„Bármilyen bánásmód, mely sérti az identitástudatot, a méltóságot vagy az önértékelést.” 
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vakkal: az érzelmi visszaélés az a kifejezés és/vagy magatartás, amely irá-
nyító, lealacsonyító, büntető vagy manipuláló. Ez magába foglalja a sérte-
getéseket vagy a megfélemlítés, az elszigetelés vagy az irányítás érdeké-
ben tett próbálkozásokat. Ugyanakkor gyakran jel, mely arra mutat, hogy 
könnyen bekövetkezhet a fizikai bántalmazás. 

A szeretet visszatartása, a kommunikáció, a támogatás vagy a pénz 
megvonása közvetett ellenőrző és hatalomfenntartó módszer. A pasz-
szív-agresszív magatartás ellenségeskedést leplez. A passzív agresszor „bá-
ránybőrbe bújt farkas”. 

A visszaélő magatartást tanúsító fél megparancsolja társának, hogy 
hova menjen, kivel beszéljen, vagy még azt is, hogy mit gondoljon. Egy do-
log kijelenteni: „Ha megvásárolod az ebédlőkészletet, nem engedhetjük 
meg magunknak a nyaralást”, és más zárolni a hitelkártyákat. A kémkedés, 
nyomon követés és a társad személyének, terének és dolgainak elözön-
lése szintén visszaélés, mivel nem veszi figyelembe a személyes korlátokat. 

A fizikai abúzustól eltérően, az érzelmi bántalmazás nem rendelkezik 
látható tünetekkel, és gyakran nehezen felismerhető. Talán eszedbe sem 
jut, hogy visszaélnek veled, ha fizikailag nem bántalmaznak. Az érzelmi és 
verbális bántalmazás rövid- és hosszútávon is hatást gyakorolhat a szen-
vedő alanyra, és a következmények ugyanolyan súlyosak lehetnek, mint 
a fizikai visszaélés esetében. 

Egy érzelmileg bántalmazott személy gyakran érzi magát láthatatlan-
nak és jelentéktelennek, ami sokkal nehezebben gyógyuló sebet ejthet 
a fizikai tettlegességnél. Egy családi tanácsadó6 így magyarázza ezt: „A fizi-
kai visszaélés ezt mondja: ’Nem érdemled ezt meg!’ Az érzelmi bántalma-
zás és a mellőzés viszont ezt mondja: ’Te nem is létezel!’” 

Hogyan ismerjük fel az érzelmi bántalmazást 
Ahhoz, hogy felismerjük a visszaélésszerű kapcsolatot, fontos megkü-

lönböztetnünk a visszaélést a normális konfliktustól. A konfliktus megszo-
kott dolog egy házasságban vagy bármilyen más kapcsolatban, és nem 
jelent feltétlenül visszaélést. Az embereknek rendelkezniük kell saját vé-
leménnyel, és szabadon ki kell tudniuk nyilvánítani az álláspontjukat. A lé-
nyeg, hogy hogyan fejezik ezt ki. 

6. Karin Gregory, a Focus on the Family Canada tanácsadója. 
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Egy szakember elmondása szerint nem jelent érzelmi visszaélést az, ha 
elválsz a társadtól. Nem jelent érzelmi visszaélést a társaddal való vesze-
kedés. Nem jelent érzelmi visszaélést, ha valaki fájdalommal reagál arra, 
amit tettél. Az emberek saját felfogásuk szerint reagálnak, ezért a reak-
cióik nem határozhatják meg a magatartásodat. Az sem számít érzelmi 
visszaélésnek, ha őszintén elmondod, mit gondolsz. Lehet, hogy a kije-
lentésed tapintatlan, de nem minősül érzelmi visszaélésnek. Még egyszer 
hangsúlyozom: csupán az, hogy valaki fájdalommal reagál a mondottakra, 
nem jelenti azt, hogy ezt a személyt érzelmileg bántalmazták.”7 

Az érzelmi visszaélésben létezik egy szándékos uralkodási törekvés, egy 
dinamikus hatalmi demonstráció, amit az uralkodni, irányítani akaró sze-
mély szándékosan választ, hogy ez úton ellenőrzése alatt tarthassa a má-
sik személyt. 

Az érzelmi visszaélésnek olykor fizikai jelei is vannak. A feszültség miatt 
összeszorulnak az arcizmok, a szív gyorsabban dobog. A test e jelzései arra 
utalnak, hogy valami baj van. Minden alkalommal, amikor megpróbálsz 
normális beszélgetést folytatni egy probléma vagy konfliktus megoldása 
érdekében, úgy érzed, a másik támad téged. 

Végül saját magatartásod bizonyítja, hogy érzelmi visszaélés áldozata 
vagy. Úgy érzed, minden alkalommal elnézést kell kérned a férjed viselke-
dése miatt? Úgy érzed, meg kell változnod, hogy teljesíthesd a férjed kéré-
seit? Az indokolatlan kifogások és az önhibáztatás az érzelmileg bántalma-
zott feleség jellegzetes tulajdonsága. 

Az áldozat így gondolkodhat: „Meg kell változtatnom ezt a dolgot ma-
gamon, mert sohasem vagyok elég jó a társamnak… Mit tehetek, hogy 
megoldjam ezt a problémát?” 

Ha tudni szeretnéd, hogy a társad érzelmileg visszaél-e veled szemben, 
íme, egy teszt, amit akár most is elvégezhetsz. Készen állsz? Ha a férjed/
feleséged vagy egy számodra fontos személy az alábbiakat teszi veled, ér-
zelmileg bántalmaz téged:8 

• Mindig tudni szeretné, mit csinálsz, és állandó kapcsolatban akar 
lenni veled. 

7. https://www.psychologytoday.com/blog/traversing-the-inner-terrain/201609/when-is-it-
emotional-abuse 
8. https://www.womenshealth.gov/relationships-and-safety/other-types/emotional-and-ver-
bal-abuse
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• Kéri a telefonod PIN-kódját, az e-mailed és a közösségi oldalad jel-
szavát. 

• Nagyon féltékeny, és folyton azzal vádol, hogy megcsalod. 
• Megakadályoz abban, vagy elbátortalanít attól, hogy a barátaiddal 

vagy a családoddal találkozz. 
• Megpróbál megakadályozni abban, hogy dolgozz vagy iskolába járj. 
• Oly módon feldühödik, hogy megijedsz tőle. 
• Ellenőrzése alatt tart minden anyagi forrást, tudni akarja, hogyan 

költöd a pénzt. 
• Megakadályoz abban, hogy felkeresd az orvost. 
• Megaláz mások előtt. 
• Sértő módon szólít meg (mint például: „ostoba”, „ronda”, „kurva”, 

„kövér”). 
• Azzal fenyeget, hogy megsebez téged, vagy a szeretteidet, kedvenc 

állataidat. 
• Azzal fenyeget, hogy feljelent, és elmondja, milyen törvénytelen 

dolgokat cselekszel. 
• Azzal fenyeget, hogy kárt tesz magában, amikor haragszik rád. 
• Ilyen dogokat mond: „Ha én nem kaphatlak meg, akkor senki sem 

fog megkapni téged”. 
• Helyetted dönt olyan dolgokban, amelyekben neked kellene dönte-

ned (mit vegyél fel, mit egyél). 

Hogyan reagálnál a pszichológiai bántalmazásra? 
Fontos, hogy a bántalmazóval kedvesen, de határozottan nézz szembe. 

Íme, a tanácsadók által ajánlott öt válaszadási lehetőség az érzelmi vissza-
élés áldozatai számára: 

1. Tanulmányozd az érzelmi bántalmazás taktikáit, és tanulj meg kate-
gorikusnak lenni! 

Tudd, kivel van dolgod! A manipulálók ismerik a gyenge pontjaidat. 
Fontos megértened, hogy a bántalmazó szándéka az, hogy irányítson, ezért 
is kerüli az értelmes beszélgetéseket. A bántalmazást manipulációs takti-
kaként használja, és általa arra törekszik, hogy a hatalmába kerítsen. Ha 
a tartalomra összpontosítasz, és megpróbálsz ésszerűen válaszolni, tagadni 
a vádakat és magyarázkodni, csapdába esel. A bántalmazó győzelmet ara-
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tott ezen a ponton, és elhárította magáról azt a felelősséget, amit a verbá-
lis bántalmazás miatt éreznie kellene. 

2. Szabj egészséges határokat! 
Maga Jézus Krisztus is szükségét érezte annak, hogy határokat szabjon 

az életében. Nekünk is hasonlóképpen kellene tennünk. Isten saját egyé-
niséggel látott el bennünket, és vele együtt megadta nekünk a jogot, hogy 
magunk kezeljük a „saját udvarunkon” belüli dolgokat. Tehát nem kell fél-
nünk szembeszállni a visszaéléssel! Szabjuk meg a határokat annak függ-
vényében, hogy mennyi bántalmazást vagyunk képesek elviselni. Emelje-
tek korlátokat a kapcsolatotokban. Tartsátok ellenőrzés alatt a helyzetet, 
és most inkább magatokra gondoljatok, mint a férjetekre/feleségetekre. 
Ha például a házastársatok őrült sebességgel közlekedik, inkább mondjá-
tok ezt neki: „Hagyd abba ezt a vezetési stílust, vagy többé nem utazom 
veled!”, mintsem, hogy kérleljétek őt: „Kérlek, nem vezetnél lassabban?” 

Bizonyos esetekben a verbális bántalmazással ajánlatos erőteljes ki-
jelentésekkel szembeszállni: „Állj le!”, „Ne beszélj így velem!”, „Ez meg-
alázó!”, „Ne gúnyolj!”, „Ne emeld fel velem a hangod!”, „Ne beszélj velem 
ilyen hangnemben!”, „Nem felelek a parancsodra!”. Ily módon megszabsz 
egy határt, és a bántalmazód tudtára adod, hogyan szeretnéd, hogy bán-
jon veled, hogy visszanyerd az erőd és a méltóságod. Ha a bántalmazó ezt 
mondja: „És akkor mi van?”, te válaszolj ekképpen: „Nem folytatom to-
vább ezt a beszélgetést!” 

3. Erősítsd az önértékelésed és az önbecsülésed 
A visszaélés lassan megsemmisítheti az önbecsülést. Egy kapcsolatban 

általában a bántalmazó és az áldozat is egyaránt megtapasztalta gyermek-
korában a szégyent, és emiatt csorbult önértékeléssel vált felnőtté. Jusson 
eszedbe, hogy ez nem a te hibád. A Biblia számos csodálatos igeverset tar-
togat számodra, mely eszedbe juttatja, milyen értékes vagy. „Mert örökké-
való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmas-
ságomat. Újra felépítelek téged…” (Jer 31:3). 

Krisztus akkor is eljött volna a földre, ha egyedül éretted kellett volna 
meghalnia. Te vagy az Ő szeme fénye. Beszélj! Beszélj a férjeddel/felesé-
geddel tisztelettudóan, de légy becsületes, és inkább vállald a sebezhető-
séget, minthogy mindent magadban tarts, és emiatt elkeseredj és felhábo-
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rodj. Ha a férjed/feleséged nem akar megváltozni és kerüli a békülést még 
azután is, hogy beszéltél vele és elmondtad a véleményed, mondd el neki, 
hogy tisztelnie kell téged, máskülönben el fogsz távolodni tőle. 

4. Azonnal kérj segítséget egy szaktanácsadótól! 
Ha közvetlen veszélyben vagy, hívd a rendőrséget vagy a segélyhívó 

számot! Ha nem fenyeget közvetlen veszély, beszélj egy megbízható bará-
toddal, családod egyik tagjával, egy pszichoterapeutával, a bántalmazot-
tak menhelyének egyik önkéntesével, vagy hívd a családi erőszak áldoza-
taiért működtetett telefonszolgálatot. 

A bántalmazóval való szembeszállás, különösen a hosszútávú kapcsola-
tokban, nagy kihívást jelenthet. Gyakran szükséges támogató csoport, te-
rapeuta vagy tanácsadó segítsége, hogy kitartóan szembeszállhass a visz-
szaélés elkövetőjével. E segítség nélkül megtörténhet, hogy ne lásd tisz-
tán a helyzeted, hibásnak érezheted magad, és elhatalmasodhat feletted 
a kapcsolat elvesztése vagy a megtorlás miatti félelem. Miután visszanye-
red az erőd és az önbecsülésed, többé senkinek sem fogod megengedni, 
hogy visszaéljen veled. 

Ha a visszaélés megszűnik, a kapcsolat javulhat, de a valóságban az 
igazi, tartós változás érdekében mindketten hajlandóak kell, hogy legyetek 
megkockáztatni a változást. Esetleg vegyétek figyelembe az egyéni vagy 
a párterápia nyújtotta lehetőséget is. 

Figyelem: Ebben a stádiumban nem ajánlott a párterápia. Az áldozat 
nem érezheti magát biztonságban, ha bántalmazója jelenlétében kell el-
mondania a terapeutának a teljes igazságot. A visszaélés nem az áldozat 
hibája! A bántalmazónak kell elgondolkodnia azon, amit tett, mielőtt el-
menne a párterápiára. 

A feleség hogyan mondhatná el biztonságban a sérelmeit a terápián, 
tudva, hogy a hazafelé vezető úton a férje megtorlásképpen újra sérte-
getni fogja, megszégyeníti és érzelmileg megalázza? A párterápia nem le-
het biztonságos és hatékony, ha a bántalmazás tovább folytatódik. 

Ha a visszaélés elkövetője hajlandó beismerni, hogy szüksége van se-
gítségre, van remény a változásra. Ha nem, akkor meg kell kérdezned ma-
gadtól: mivel vagyok hajlandó a továbbiakban együtt élni, és mi az, amit 
többé nem vagyok hajlandó elfogadni? Ha ez a személy nem változik meg, 
te nem változhatsz meg helyette, és őt sem változtathatod meg. Neki kell 
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meghoznia a változásra vonatkozó döntést! Ebben az esetben újra meg 
kell erősíteni a határokat. 

5. Istennél keresd a vigasztalást, a gyógyulást és a bölcsességet! 
A Szentlélek a mi Vigasztalónk, aki bölcsességben és igazságban fog ve-

zetni bennünket. Képes Isten gyógyító szeretetével felmelegíteni a szívün-
ket. Megtaníthat arra, milyen szavakat szóljunk. Maga Jézus is elszenvedte 
a bántalmazás mindenféle formáját, beleértve a lélektani és érzelmi bán-
talmazást is. A közte és köztünk levő különbség abban áll, hogy Ő elszen-
vedte az összes bántalmazást, és nem védekezett ellene, ahogy azt mi ter-
mészetszerűen tesszük. Az általa érzett szomorúság sokkal mélyebb volt 
annál a fájdalomnál, amit mi érzünk, mivel mi gyakran megpróbálunk vé-
dekezni a fájdalommal szemben. Ő azonban nem ezt tette. 

Ellen G. White a következőket írta a Jézus élete című könyvben: 
Jézus ezt mondja: „Ismerem könnyeiteket: én is sírtam. Ismerem a fáj-

dalmat, mely túlságosan mély, semhogy emberi fül számára kibeszélhető 
lenne. Ne gondold, hogy elhagyott és elfeledett vagy. Ha bánatodra egyet-
len húr sem rezdül egyetlen emberi szívben sem, nézz rám és élsz!”9 

BÉKÉT ADÓ vagy SEBET EJTŐ SZAVAK 
A Biblia arra tanít, hogy szavainkban erő van. Szavaink tanácsolhatnak, 

békét és gyógyulást hozhatnak, de bánthatnak, életre szóló sebeket is ejt-
hetnek. Íme Efézus 4:29 versének négyféle fordítása. Meghívlak, vizsgáljuk 
meg figyelmesen: 

New Living Translation: „Ne használjatok csúnya vagy bántó nyelveze-
tet. Bármi, amit mondotok, legyen jó és nyújtson segítséget, hogy szavai-
tok bátorításul szolgáljanak azok számára, akik hallják.” 

New International Version: „Semmilyen ártó szó ne hagyja el a száto-
kat, hanem csak ami mások épülésére szolgál, szükségeiknek megfele-
lően, hogy hasznos lehessen azok számára, akik hallják.” 

The Message Bible: „Vigyázzatok, hogyan beszéltek! Semmi ártó vagy 
szennyes beszéd el ne hagyja a szátokat! Csak azt mondjátok, ami segít! 
Minden szavatok legyen egy ajándék.” 

9. Ellen G. White, Jézus élete, 483. o. 
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New King James Version: „Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne 
származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldá-
sos legyen a hallgatóknak.” 

A szavak ereje 
Szavaink legyenek ajándékok mások számára, békét és áldást nyújtsa-

nak az embereknek, építsék őket. Tisztelettel beszéljünk, normális hang-
nemben, bátorítva az embereket, különösen azokat, akiket szeretünk. 

Nábál és felesége, Abigail története szembeállítja az építő, gyógyító 
szavakat a tisztelet hiányát kifejező, másokat megsebző szavakkal. 

1Sámuel 25:2-38: „Volt egy ember Máonban, akinek jószága Kármel-
ben vala… Azt az embert pedig Nábálnak, és feleségét Abigailnak hívták, 
aki igen eszes és szép termetű asszony volt; a férfi azonban durva és rossz 
erkölcsű vala (1Sám 25:2-3). 

[Olvassátok el a teljes részt a Bibliából, és emlékezzetek Nábál Dávid-
hoz intézett szavaira, ugyanakkor Abigail Dávidnak adott válaszára is.] 

A Biblia úgy írja le Nábált, mint aki bolond, kegyetlen és az ő útjaiban 
gonosz. Amint sokan mások, akik bántó szavakat szólnak és később meg-
bánják, Nábál ittas állapotban volt. 

Dávid és emberei segítettek Nábál szolgáinak: éjszaka őrizték a nyáját. 
Dávid úgy érezte, megérdemli, hogy szolgáival együtt részt vegyen a ju-
hok nyírásának ünnepén. Dávid illedelmes kérésére válaszként Nábál (ne-
vének jelentése: „bolond”) tiszteletlenül beszél Dáviddal. „Kicsoda Dávid 
és kicsoda Isainak fia?” (10. v.). E sértés célja az volt, hogy Dávid láthatat-
lannak érezze magát. Emellett Nábál kijelenti, hogy Dávid jelentéktelen, 
amikor figyelmen kívül hagyja a jövendőbeli királyt, és azt állítja róla, hogy 
szökevény rabszolga. 

Amikor az egyik szolga megtudja, hogy Dávid dühös és Nábál felé tart 
400 férfi kíséretében, tájékoztatja Abigailt a félelmetes hírekről. Elmondja 
neki, hogy Nábál megsértette Dávidot. Úgy tűnik, Nábál verbálisan bán-
talmazta a saját szolgáit, mert a szolga aljas embernek nevezi Nábált, 
majd megjegyzi, hogy senki sem mer beszélni vele. Nem volt szokatlan, 
hogy maguk a szolgák beszéltek ezzel a megértő nővel – a jóságos és bölcs 
Abigaillal. A szolga megadja neki a tiszteletet, és arra kéri, hogy tegyen va-
lamit. 
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Abigail nyomban eldönti, hogy mit fog tenni, anélkül hogy megkér-
dezné a férjét. Talán szeretne elkerülni egy szóharcot. Több mint valószínű, 
hogy Nábál nem csupán a szolgáit bántalmazza érzelmileg, hanem a fe-
leségét és a háztartásban élő többi személyt is. Úgy tűnik, kerülik a bán-
talmazás kockázatát, és anélkül hoznak döntéseket és cselekszenek, hogy 
őt is beavatnák. Később Abigail magára vállalja a hibát és bocsánatot kér. 
Nem keres kifogásokat a férje bolondságáért, talán arra utalva ezzel, hogy 
vigasztalnia kell azokat, akikben férje kegyetlen kitörései sebet ejtettek. 

Abigail szavainak ereje 
Isten Lelkével betöltekezve Abigail jóságos szavakkal és az étel „aján-

dékával” fogadja Dávidot. Legértékesebb ajándéka azonban nem az étel, 
hanem bölcs és tanácsadó szavai. Beszéde békét és kegyelmet áraszt, bá-
torítja és építi a hallgatót, és megfelel a szükségleteknek. Ezt maga Dávid 
is elismeri (33. v.), és a Prófétaság Lelke is megerősíti. 

Ellen G. White a következőket írta a Pátriárkák és próféták c. könyvben: 
Abigail szavai „csak olyan valakinek az ajkáról hangozhattak el, aki ré-

szesült a felülről származó bölcsességből. Abigail kegyessége virágillatként 
öntudatlanul megmutatkozott arca kifejezésében, szavaiban és mozdula-
taiban. Isten Fiának lelkülete lakozott benne. Szavai, amelyek teljesek vol-
tak kegyelemmel, jósággal és békességgel, mennyei befolyást árasztottak. 
Jobb belátásra bírta Dávidot, és reszketett, amikor arra gondolt, mi lehe-
tett volna a következménye meggondolatlan szándékának… Dávid szenve-
délyének lángja kialudt befolyásának és érvelésének hatására.”10 

A szerető szavak ereje 
Ellen G. White a következőket írta az Idők jelei 1892. november 14-i 

számában (Boldog otthon, 198. old.): 
„Sok családban nagyon hiányzik az egymás iránti szeretet kifejezése. 

Nem érzelgősségre van szükség, hanem szeretetre, a gyengédség szeplőt-
len, tiszta, méltó módon való kifejezésére. Sokan korlátlanul ápolják a szív 
keménységét, szóban és cselekedetben a jellem sátáni oldalát nyilvánít-
ják ki. A gyengéd szeretetet mindig ápolni kell a férj és feleség, a szülő és 

10. Ellen G. White, Pátriárkák és próféták, 667. o. http://www.whiteestate.org/books/pp/pp65.
html.
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gyermek, a fitestvér és nőtestvér között. Meg kell gátolni minden elhamar-
kodott szót, hogy az egymás iránti szeretet hiányának még a látszata se áll-
jon fenn. A családban mindenkinek az a kötelessége, hogy jókedvű legyen 
és kedvesen beszéljen.”11 

A tisztelettudó szavak ereje 
Ellen G. White ezt írta a Boldog otthon 106. oldalán: 

„Se a férj, se a feleség ne keressen érvet az egymás feletti uralkodásra. 
Az Úr lefektette azt az alapelvet, amelynek vezetnie kell e dologban. A férj-
nek úgy kell szeretnie feleségét, amint Krisztus szereti az egyházat. A fe-
leségnek tisztelnie és szeretnie kell férjét. Mindkettőnek gyakorolnia kell 
a kedvesség lelkületét, mivel elhatározták, hogy sohasem szomorítják és 
bántják meg egymást. Egyik fél se kényszerítse a másikat, hogy úgy cse-
lekedjen, ahogy ő akarja. Ezt nem tehetitek meg, hanem tartsátok meg 
egymás szeretetét. Az önfejűség megnyilatkozása megsemmisíti az otthon 
békéjét és boldogságát. Ne engedjétek, hogy házasságotok állandó civa-
kodás legyen. Ha így tesztek, mindketten boldogtalanok lesztek. Legyetek 
kedvesek a beszédben, gyengédek a tettben, és adjátok fel saját kívánsá-
gotokat! Vigyázzatok szavaitokra, mert azok nagy befolyást gyakorolnak 
a jóra vagy a rosszra! Ne engedjétek, hogy hangotok éles legyen!”12 

Ez a mi feladatunk. Otthonunk legyen a menny szeglete, ahol Isten és az 
angyalok lakozhatnak. És itt jön a jó hír! Még akkor is van remény, amikor a 
kapcsolatok nem egészségesek, és láthatók az érzelmi visszaélés  nyomai! 

Az engedelmesség és egység szavainak ereje 
A nagy Orvos lábnyomán c. könyv 362. oldalán Ellen G. White ezt írja: 
„Krisztus segítségével az ember elérheti a mennyei ideált. Amire em-

beri bölcsesség nem képes, azt elvégzi Isten kegyelme azokért, akik biza-
lommal és szeretettel átadják magukat neki. A gondviselő Isten össze tud 
kapcsolni szíveket mennyből származó kötelékekkel. A szeretet nem csu-
pán becéző, hízelgő szavakból áll. A mennyei szövőszéken szőtt szálak fino-
mabbak, mégis erősebbek, mint a földi szövőszéken szőhetők. És az ered-
mény nem hitvány kelme, hanem minden igénybevételt és próbát kibíró 

11. Ellen White, Idők jelei, Nov. 14, 1892, AH 198.2 https://m.egwwritings.org/en/book/ 
128.877#896 
12. Ibid. Boldog otthon, AH 106.4 https://m.egwwritings.org/en/book/128.459  



23enditnow – 2018

szövet. Szívet a szívvel a szeretet aranyszálai kötik össze, és ez a kötelék 
eltéphetetlen.”13 

Isten hozzád intézett Szavának ereje 
Ha felismered, hogy nem működő, visszaélésszerű kapcsolatban élsz, 

jusson eszedbe, hogy a bibliai igazságok összefüggésében tekints magadra. 
Talán nem leszel képes másokkal beszélgetni erről. Nincs is ezzel semmi 
baj. Ne hidd el azt, amit a bántalmazó rólad mond, hanem inkább arra 
össz pontosíts, amit Isten mond rólad: „… neveden hívtalak téged, enyém 
vagy” (Ésa 43:1). Íme, néhány rád vonatkozó csodálatos bibliai igazság: 

Zsolt 139:13-14: „Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem 
anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. 
Csodálatosak a te cselekedeteid! És jól tudja ezt az én lelkem.” 

Ef 2:10: „Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus 
Jézus ban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azok-
ban járjunk.” 

Jer 29:11: „Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőle-
tek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gon-
dolata, hogy kívánatos véget adjak nektek.” 

Bármikor visszaélnek veled, jusson eszedbe, hogy nem a te hibád! 

FELHÍVÁS 
Mindannyiunk, férfiak és nők, fiatalok és idősek, keressük Istennél 

a bölcsességet! 
Tegyünk úgy, mint Abigail és Dávid, és alázattal engedjük meg Istennek, 

hogy tanítsa meg, hogyan viszonyuljunk egymáshoz neki tetsző módon, 
hogy az Ő jellemét tükrözzük. 

Nagyon fontos, hogy szavaink és tetteink Őt magasztalják, miközben 
megosztjuk egymással az Ő szeretetét. Ily módon a világ tudni fogja, hogy 
Jézus Krisztus igazi tanítványai vagyunk. 

BEFEJEZŐ IMA

13. Ibid. A nagy Orvos lábnyomán, 362. Old., AH 112.4 https://m.egwwritings.org/en/book/ 
128.488 
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Szeminárium

AZ ÉRZELMI VISSZAÉLÉS:  
Mit tehetünk mi?

Írta: Katia G. Reinert

Mary története 
Ma reggel Maryről beszélgettünk. A férje, John, tisztségviselő volt a 

gyülekezetükben, de verbálisan bántalmazta őt, és elbátortalanította ab-
ban, hogy befejezze iskolai tanulmányait. Marynek még így is nehezére 
esett elmondani, hogy bántalmazták. 

A férje jól ismerte a Bibliát, és bátran hirdette keresztény hitét. Együtt 
tanulmányozták a Szentírást, együtt imádkoztak és bibliai tanulmányo-
kat tartottak az otthonukban. Az Istent félő és Istenben bízó arc mögött 
azonban egy uralkodó természet rejtőzködött. Évek hosszú során keresztül 
tönkretette Mary biztonságérzetét és önbizalmát. 

„Dolgok törtek össze körülöttem, megfenyegettek, érzelmi játékokat 
játszottak velem – kést tartottak a nyakamhoz és fegyvert a fejemhez!” 

– mondta Mary. – „Még a Bibliát is felhasználták ellenem fegyverként, min-
dig a szövegösszefüggésből kiemelve, tudják önök, de mindemellett fel-
használták ellenem.” 

John Maryt okolta a kitörései miatt, és Mary évek hosszú során keresz-
tül lenyelte a hazugságot, miszerint részben ő a felelős mindezért. „Vala-
mit biztosan elrontottam, ha a dolgok nem működtek egy olyan kapcsolat-
ban, amelyben Isten is jelen volt, nem igaz? Minden erőmmel próbáltam 
kegyes életet élni… A Biblia pedig azt mondja, hogy rendeljem alá magam 
a férjemnek. Talán Isten is azt szeretné, hogy szenvedjek egy keveset, hogy 
szentebb legyek. Mindemellett a férjem nem is volt annyira gonosz, néha 
egészen szerető és kedves is tudott lenni.” 

John bántalmazta Maryt, de ez fordítva is történhetett volna. A nők 
ugyanolyan mértékben bántalmazzák érzelmileg a férfiakat. Szóval, változ-
tassuk meg a történetet. El tudod ezt képzelni? Mary lekezelően mondja 
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férjének: „Nem térhetsz vissza az iskolába! Soha nem szeretted az iskolát! 
És eszed sincs hozzá!” 

Íme, néhány kérdés, amit szeretnénk feltenni ma délután: 
• Milyen technikákat használnak az érzelmi bántalmazók szavaik, kö-

zömbösségük és tetteik által? 
• Mi az önértékelés az érzelmi bántalmazás számára? 
• Melyek az érzelmi visszaélés hatásai? 
• Hogyan kellene viselkedniük a keresztényeknek a bántalmazott sze-

mélyekkel? 
• Mi történik, ha érzelmileg bántalmazol egy személyt, akit szeretsz? 

Hajlandó vagy elismerni a hibádat és megváltoztatni a magatartásod? 
• Mi történik akkor, amikor te vagy a túlélő? Hajlandó vagy segítsé-

get kérni? Tudod, kihez fordulj segítségért? 
• Melyek a hasznos források az érzelmi bántalmazás elviselői számára? 

MIÉRT NEHÉZ FELISMERNI AZ ÉRZELMI BÁNTALMAZÁST?14 
Az érzelmi visszaélés sok esetben nehezen felismerhető, mivel egyrészt 

a bántalmazó módszerei kifinomultak lehetnek, másrészt pedig azért, mert 
a bántalmazó gyakran hibáztatja az áldozatát. Úgy viselkedhet, mintha a 
leghalványabb fogalma se lenne arról, hogy miért haragszol. Emellett, le-
het, hogy múltbeli kapcsolataidban is bántalmaztak érzelmileg, tehát 
szokva vagy ehhez a magatartásformához, ezért nehezebben ismered fel 
a helyzetedet. Idővel a bántalmazó megsemmisíti az önbecsülésedet, és 
eléri, hogy hibásnak érezd magad, kételkedj magadban, és többé ne bízz 
a saját ítélőképességedben. 

A kapcsolat más vetületei mindazonáltal jól működhetnek. A bántal-
mazó a visszaélés szakaszai között lehet szerető, kedves társ, ezért hajlamos 
vagy tagadni a veled szemben elkövetett visszaélést, és megpróbálod gyor-
san elfelejteni. Lehet, hogy előtte nem volt egészséges kapcsolatod, amivel 
összehasonlíthatod a mostanit, és ha a visszaélésre az intimitás keretein 
belül kerül sor, még tanúk sincsenek, akik megerősítenék a tapasztalatodat. 

14. https://www.psychologytoday.com/blog/toxic-relationships/201704/forms-emotional-and-
verbal-abuse-you-may-be-overlooking 
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A BÁNTALMAZÓ SZEMÉLYISÉGE15 
Sok férfi és nő azt feltételezi, hogy ha a társuk nem bántalmazta őket fizi-

kai lag, akkor sohasem voltak bántalmazva. Ez nem feltétlenül igaz. Élhetsz 
kimerítő kapcsolatban – a társad megsemmisíti az önbecsülésedet és a bol-
dogságodat –, és megtörténhet, hogy fel sem ismered a valós helyzetedet. 

A bántalmazó személyek rendszerint szeretnének irányítani és ural-
kodni, és a verbális bántalmazást használják ennek elérésére. Önzők, tü-
relmetlenek, ésszerűtlenek, érzéketlenek, engesztelhetetlenek, hiányzik 
belőlük az együttérzés, és gyakran féltékenyek, gyanakvóak és uralkodók. 
Az irányítás kézben tartása érdekében egyes bántalmazók „túszokat ejte-
nek”, ami azt jelenti, hogy megpróbálhatják elszigetelni az áldozatukat a 
barátaiktól és a családjuktól. Hangulatuk gyorsan megváltozhat: a szórako-
zást kedvelő, romantikus férj hamar szomorúvá és dühössé válhat. Egyesek 
haraggal, mások hallgatással büntetnek, vagy mindkettővel. Általában ezt 
mondják: „Vagy azt teszed, amit én mondok, vagy eltűnsz a szemem elől!” 

A férfi bántalmazók jellemzői16 
• Az „Igényes”. Önigazult, könnyen feldühödik és rendkívül kritikus, 

gyakran túlértékeli a család fenntartásához való hozzájárulását. 
• A „Helyes”. Saját meglátását felsőbbrendű hatalomnak tekinti, és 

semmibe veszi a felesége érzelmeit. Ugyanakkor felesége racionális 
logikáját abszurdnak állítja be, olyannyira, hogy a felesége még azt 
is megbánja, hogy van saját véleménye. 

• A „Kínai Csepp”. Képes úgy bántalmazni szóban a feleségét, hogy 
fel sem emeli rá a hangját. E csendes támadások feldühíthetik a fe-
leséget, azt a látszatot keltve, mintha a feleség lenne a bántalmazó. 

Kutatások szerint ezek a jellemzők egy eltorzult hitrendszer megnyilvá-
nulásai. Jill Cory és Karen McAndless-Davis a When Love Hurts: A Woman’s 
Guide to Understanding Abuse in Relationships (Amikor a szeretet megse-
bez: Útmutató a nők számára, hogy megértsék a kapcsolatbeli visszaélést) 
című könyvében leírja, hogy a bántalmazó férfiak fontosnak, felsőbbren-
dűnek és dicséretre méltónak képzelik magukat. 

15. Ibid. 
16. https://www.focusonthefamily.ca/content/words-that-bruise-are-you-emotionally-abusive 
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„A férfi visszaélésszerű taktikákat alkalmaz azért, hogy érvényesítse 
 saját hitrendszerét”, írják a szerzők. „A visszaélésszerű taktikák lehetősé-
get adnak neki arra, hogy irányítson és több hatalma legyen, mint a felesé-
gének. Egy bántalmazó férfi a visszaélés minden formáját felhasználja, ami 
a „győzelméhez” szükséges, valamint ahhoz, hogy elérje, amit szeretne. 

Mindenesetre, ahogy azt már korábban említettük, a férfiak ugyan-
olyan mértékben szenvednek el visszaélést a nők részéről, mint a nők a fér-
fiak részéről. 

A női bántalmazók jellemzői 
• Gyermekkorában verbálisan bántalmazták, saját családjában tanúja 

volt bántalmazásnak, vagy egyik előző partnere bántalmazta őt. 
• Alacsony az önbecsülési értéke. 
• Vulkanikus temperamentuma van, amit akár jelentéktelen frusztrá-

ciók és veszekedések is aktiválhatnak. 
• A hatalom vagy az irányítás érzete a férje beleegyezésétől függ, va-

lamint attól, hogy hogyan teljesíti a felesége kéréseit. Csupán akkor 
érzi magát a „kormánynál”, ha a partnere teljes mértékben passzív, 
és lemond minden kívánságáról és határozatáról. 

• Szigorú elvárásai és elképzelései vannak a házassággal, a partner-
séggel és a férfiakkal kapcsolatban, és nem hajlandó kompromisz-
szumokra. Elvárja, hogy a férfi az elvárásainak megfelelően visel-
kedjen, és olyan legyen, amilyennek ő elképzeli. Talán a szülei há-
zasságát veszi ehhez összehasonlítási alapul. Követeli, hogy a férfi 
változzon meg, és teljesítse az elvárásait. 

• A kapcsolat nehézségei miatt a partnerét hibáztatja. Nem dühödne 
fel, ha a férfi olyan lenne, amilyennek ő szeretné. Nem inna, ha 
a férfi nem tenné boldogtalanná. Tagadja a tanácsadás szükségét, 
mert „ő semmit sem hibázott, mindenben a férfi a hibás”. Talán a 
nő nem akarja, hogy a férje szaktanácsadásra járjon, mert fenye-
getve érzi magát egy külső személytől, aki a férfi „pártját fogná”. 

• A visszaélők rendkívül birtokló és féltékeny személyek. Csillapítha-
tatlan vágyat éreznek arra, hogy a párjukat irányítsák/ellenőrizzék. 
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• A visszaélő személy gyakran felszínes kapcsolatokat tart fenn más 
emberekkel. Fő kapcsolata, ha nem az egyedüli, a férjével/barátjá-
val való kapcsolat. 

• Elmondható róla, hogy olyan, mint akinek két személyisége van – 
vagy kedves, vagy rendkívül kegyetlen és sértő. A hangulatától füg-
gően önző vagy nagylelkű. 

• A visszaélő nők egyik fő jellemzője a mások megvezetésének képes-
sége. Kedvesek, nyugodtak, elragadóak és meggyőzőek lehetnek. 

• A férje, partnere általában szimbólumértékű személy a számára. A bán-
talmazó nő nem úgy viszonyul a társához, mint egy személyhez, ha-
nem mint egy szimbólumhoz, aki egy számára fontos személyt jel-
képez. Ez különösen akkor igaz, ha dühös. Azt feltételezi, hogy a 
férfi ugyanúgy gondolkodik, érez vagy cselekszik, mint az a számára 
fontos személy – gyakran az édesapja (esetleg egy másik családtag, 
vagy tekintéllyel bíró személy). 

Kultúránk túlzottan és ésszerűtlenül elfogadja az „én majd megváltoz-
tatom” filozófiát, mely szerint a nő kiválasztja, majd akarata szerint „ala-
kítja” a férjét „Házasodj össze a férfival ma, és holnap változtasd meg 
a szokásait!” – verssor a Guys & Dolls musicalből. 

Minden bizonnyal azok a házastársak, akik egyformán szeretik egymást, 
közösen elhatározhatják, hogy megváltoztatják fizikai SZOKÁSAIKAT, hogy 
tetsszenek egymásnak, azonban egyik fél sem követelheti meg a másik-
tól, hogy akarata ellenére megváltoztassa az ÉLETMÓDJÁT, SZEMÉLYISÉ-
GÉT, HOBBIJAIT vagy a KARRIERJÉT. 

Fontos megértenünk, hogy a bántalmazók nem reményvesztett embe-
rek, és a maguk során nekik is lehetnek fájdalmas tapasztalataik. A kuta-
tások azt mutatják, hogy a bántalmazott személyek hajlamosak mások 
bántalmazására. A visszaélésszerű magatartás tehát olykor a félelem és a 
szégyen érzéséből eredhet, ami valószínűleg a házasság előtt elszenvedett 
bántalmazás következménye. Az illető személy szükségét érzi annak, hogy 
a bántalmazás révén ellenőrzés alatt tartsa a szégyenérzetét. „Soha többé 
nem leszek az a félénk gyerek! Soha többé nem leszek sebezhető, ezért te-
hát irányítani fogok!”17 

17. https://www.focusonthefamily.ca/content/words-that-bruise-are-you-emotionally-abusive 
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MELYEK AZ ÉRZELMI VISSZAÉLÉS SORÁN HASZNÁLT TECHNIKÁK?18 
1. Szavak által történő érzelmi bántalmazás 
• Az arrogáns. Az a személy, aki figyelmen kívül hagyja a véleménye-

det, és arra kényszerít, hogy mindig elfogadd az övét. 
• A személy, akinek mindig igaza van. Az a személy, akinek mindig 

igaza kell, hogy legyen, és mindig az övé az utolsó szó, legyen szó 
bármilyen félreértésről. 

• A bíró és az esküdtszék. Az a személy, aki kemény ítéleteket mond 
feletted és a magatartásod felett, hogy szégyent vagy bűntudatot 
ébresszen benned. 

• A tévedések mestere. Az a személy, aki ehhez hasonló megjegyzé-
sekkel támadja a társát: „Bolond vagy! Hogy gondolkozhat valaki 
ennyire ostobán?” Ezekkel a kijelentésekkel az a célja, hogy érték-
telenné tegye a döntéseidet és az érzéseidet. 

• A szarkasztikus. Az a személy, aki a maró gúnyt használja fel a régi 
problémák kiásására ahhoz, hogy nézőpontját rád erőszakolja, vagy 
hogy leértékeljen téged. 

• A nagy vádoló. Az a személy, aki valótlan vagy nem létező hibákat 
használ fel ahhoz, hogy irányítani tudja a magatartásodat. 

• A történész. Az a személy, aki azt mondja, hogy megbocsátott ne-
ked, de azután továbbra is felhozza a régi problémákat újra meg 
újra azért, hogy szégyenkezz és elfogadd az ő döntéseit és érzéseit. 

2. Tettek általi érzelmi bántalmazás 
• A főparancsnok. Az a személy, aki szeretné életed minden vetületét 

irányítani – a gondolatoktól kezdve a tettekig – merev, katonai ma-
gatartás és elvárások által. 

• A hangoskodó. Az a személy, aki a kiabálást, a sikoltozást és a gúny-
neveket használja fel fegyverként, hogy irányíthasson téged. 

• A megfélemlítő. Az a személy, aki a megfélemlítést, a rettegést, a ha-
ragot és a túlzott fenyegetést használja fel célja elérésére. 

• A körhinta. Az a személy, akinek a hangulata és a magatartása egyik 
végletből a másikba ingadozik, kizárva a kapcsolatból a biztonság és 
a stabilitás érzését. 

18. National Association for Christian Recovery. http://www.nacr.org/abusecenter/verbal-and- 
emotional-abuse
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• A „példaképekkel” rendelkező személy. Az a személy, aki másokat 
mindig különbeknek tart, mondván: „Miért nem lehetsz te is olyan, 
mint…” Ezzel azt akarja a tudtodra adni, hogy nem éred fel annak 
a szintjét, akihez hasonlít téged. 

• Szerepcsere. A kapcsolatbeli szerepek zavarossá és fordítottá vál-
nak, a szülő átveszi a gyermek szerepét, míg a gyermek magára ve-
szi a szülő felelősségeit, vagy egyenesen a gyermeket helyezik az ér-
zelmi partner szerepébe. 

• Isten haragja. Az a személy, aki tévesen használja fel a Bibliát célja 
el  éré sére, és egyenlőségjelet tesz a saját és az Isten véleménye közé. 

• A manipulátor. Az a személy, aki elhiteti veled, hogy elveszted az 
eszedet vagy az emlékezetedet. Ez akkor fordulhat elő, amikor a 
manipulátor tagadja egy bizonyos esemény megtörténtét, bolond-
sággal, túlzott érzékenységgel vádol, és egy teljesen más eseményt 
ír körül, mint amire te emlékszel. Amikor az emlékeidet ellenőrzöd, 
úgy érzed, hogy a bántalmazótól függsz, és kapcsolatban kell ma-
radnod vele. A manipulálás időt igényel, és az elején észre sem ve-
szed, hogy manipulálnak téged.19 

3. A közömbösség mint érzelmi bántalmazás 
• A hiányzó szülő. Az a szülő, aki fizikailag eltávolodik az életedhez 

fűződő bármilyen kapcsolattól. 
• A hiányzó gondozó. Az a szülő, aki érzelmileg eltávolodik az életed-

hez fűződő bármilyen kapcsolattól. 

MELYEK AZ ÉRZELMI VISSZAÉLÉS HATÁSAI? 
Az érzelmi vagy szóbeli bántalmazás hosszútávon befolyásolhatja a testi 

és szellemi egészséget, krónikus fájdalomérzethez, depresszióhoz, szoron-
gáshoz vezethet.

• Ellenőrizheted az esemény emlékét: „Valóban megtörtént?” (mani-
pulálás) 

• Megváltoztatod a magatartásod attól félve, nehogy megsértsd a 
társadat, vagy agresszívebben vagy passzívabban cselekszel, mint 
ahogy azt más körülmények között tennéd. 

19. https://www.womenshealth.gov/relationships-and-safety/other-types/emotional-and-ver-
bal-abuse 
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• Szégyelled vagy hibásnak érzed magad. 
• Folyton attól félsz, nehogy megsértsd a társadat. 
• Tehetetlennek és reményvesztettnek érzed magad. 
• Manipulálva, kihasználva és irányítva érzed magad. 
• Nem kívánt személynek érzed magad. 
Társad magatartása miatt úgy érzed, minden tőled telhetőt meg kell 

tenned, hogy helyreállítsd a békét, és véget vess a bántalmazásnak. Ez bé-
nító stresszt eredményezhet. 

MIT JELENT AZ ÖNÉRTÉKELÉS AZ ÉRZELMI BÁNTALMAZÁS 
SZEMPONTJÁBÓL?20 

Szakíts néhány percet arra, hogy a következő kérdéseken elmélkedj. 
Lehetséges, hogy a társad úgy viselkedett, mintha ezek a dolgok rendben 
lennének, még ha nyilvánvaló is, hogy nincsenek rendben. 

1. Úgy érzed, nem tudod megbeszélni a társaddal azt, ami zavar? 
2. A társad gyakran bírál, megaláz vagy aláássa az önbecsülésedet? 
3. A társad kigúnyol, amikor kifejezed az érzéseidet? 
4.  A társad megpróbál elszigetelni a barátaidtól, a családodtól vagy 

különböző csoportoktól? 
5.  A társad korlátozza a munkához való jogodat, vagy az anyagi forrá-

sokhoz való hozzáférésedet? 
6.  Lopott-e tőled valaha a társad? Adósságokat halmoz fel, amelyeket 

neked kell kifizetned? 
7.  Kapcsolatotok hatalmas érzelmi szakadék és nagyon szoros közel-

ség között ingadozik? 
8.  Fogolynak érzed-e magad néha a kapcsolatodban? 
9.  A társad dobott-e el, vagy tett-e tönkre valamit, ami a tied volt? 
10.  Félsz a társadtól? 

HOGYAN KELLENE VISZONYULNIA A KERESZTÉNYNEK 
EGY OLYAN BARÁTHOZ, AKIT BÁNTALMAZNAK? 

Ha egy barát/barátnő eljön hozzád és részleteket oszt meg veled az 
életéből, tudd, hogy teljes szívéből megbízik benned. Lehetséges, hogy 

20. http://www.lilaclane.com/relationships/emotional-abuse/male-victim-abuse.html 
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meg van rémülve. Barátodnak/barátnődnek kétségbeesett szüksége lehet 
a segítségre, és úgy döntött, hogy neked mondja ezt el, jóllehet fennáll 
annak a veszélye, hogy titka felfedésével számára rosszabbra fordulnak a 
dolgok. Jegyezd meg: ha a bántalmazás súlyos, ajánlott körültekintően fel-
mérni a veszélyt.21 

Az általános útmutatás az ilyen esetekre: 
• Ismerd el a fájdalmát és azt is, hogy a fájdalma valóságos. Talán 

ő nem hiszi, hogy ami vele történik, az valóban annyira rossz. Más-
tól kell ezt hallania. 

• Tégy fel hasznos kérdéseket. Próbálj meg több információt szerezni. 
Például: mióta zajlik ez, és milyen természetű bántalmazásra került 
sor. De tudd, hogy mikor kell visszavonulnod, ha a beszélgetés túl-
ságosan fájdalmassá válik a számára. 

• Vigyázz, hogy ne hibáztass. Előfordulhat, hogy túl hosszú ideig hi-
báztatták azért, hogy a dolgok idáig fajultak, ezért ne mondd azt, 
hogy ha ő megváltozna, akkor a másik fél sem viselkedne így. Bár 
minden kapcsolatban „kettőn áll a vásár”, elegendő idő lesz később 
arra, hogy felfedd, mi az ő része a rosszul működő kapcsolatban. 

• Ne utasítsd arra, hogy egyszerűen tegyen többet. Valószínű, hogy 
ő már gondolt minderre – hogy imádkozzon többet, szolgáljon töb-
bet, értékeljen jobban, főzzön ízletesebben, gyakrabban kezdemé-
nyezze az együttlétet –, és lehet, hogy a változás nem tartott többet 
néhány napnál vagy hétnél. (Ezt nevezik a mézes hetek szakaszá-
nak… amikor úgy tűnik, a dolgok jó irányba haladnak, de a változás 
nem tartós). 

• Ne próbálj meg egymagad segíteni rajta. Állapítsd meg, milyen 
segítségre van szüksége, legyen szó akár egy lelkész látogatásáról, 
akár egy keresztény tanácsadóról. 

• Ajánld fel, hogy elmész bármilyen találkozóra. Barátod/barátnőd 
szégyellheti magát vagy megrémülhet. A visszaélésből kivezető első 
lépések ijesztőek lehetnek, és az áldozatnak támogatásra van szük-
sége. 

• Ne tanácsold elhamarkodott döntések meghozatalára. Nem se-
gít, ha ezt mondod: „Nem tudom, hogy tudtad ezt annyi ideig elvi-

21. https://www.dangerassessment.org/ 
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selni?!”, vagy: „A helyedben azonnal ügyvédhez fordulnék!” Lehet, 
hogy az ilyen hozzászólások leblokkolják. A barátodnak/barátnőd-
nek kis és biztos lépéseket kell megtennie az egészség és a gyógyulás 
irányába. És lehet, hogy te még ránehezíted a helyzetre a múltadat 
vagy az érzelmi sebeidet, holott valójában az esetek nem ugyanazok. 

• Járj utána a dolgoknak a barátoddal/barátnőddel együtt. Az áldo-
zatok gyakran érzik magukat elszigetelve. A segítségkéréshez gyak-
ran bátorság kell; több segítséget kérni még több bátorságot igé-
nyel, mint amivel ő rendelkezik, és ha te nem támogatod őt, lehet, 
hogy nem fog veled újra beszélni az esetről. 

• Irányítsd a barátodat/barátnődet a Szentíráshoz. Ossz meg vele 
olyan bibliaverseket, amelyek azt mutatják, hogy a barátod/barát-
nőd értékes Isten szemében, és amelyek biztosítanak Isten gyógyító 
hatalmáról, és arról, hogy Ő a mi erőnk. Állandóan emlékeztetned 
kell arról, hogy szeretve van, hogy értékes, és Isten gondoskodik róla. 

• Imádkozz! Imádkozz vele együtt! Bízd a barátodat/barátnődet  Istenre, 
és továbbra is hozd őt Krisztus elé, kérve, hogy az isteni gyógyulás 
áradjon rá. 

Ezek a gondolatok egy rendkívül vitatott témának csupán a bevezető-
jét képezik. Ha te, vagy valaki, akit nagyon szeretsz, ilyen helyzetben van, 
kérlek, keress segítséget! Lehet, hogy nincs kék folt a szeme alatt, de a szív 
minden nap apránként megtörik. 

ZÁRÓ KÉRDÉSEK 
Mi lenne, ha te volnál az, aki érzelmileg (szóban) bántalmaz? Hasz-

náltad már ezeket a technikákat a másokkal való visszaélés érdekében? Ha 
igen, hajlandó vagy beismerni és szakember segítségét kérni a magatartá-
sod megváltoztatására? Hajlandó vagy Isteni segítségét kérni? 

Tételezzük fel, hogy te vagy az érzelmi bántalmazás elszenvedője. 
Hajlandó vagy kedvesen, de határozottan szembeszegülni a bántalmazó-
val, és egészséges határokat szabni? Hajlandó vagy szakember segítségét 
kérni? Hajlandó vagy gyógyulást és bölcsességet keresni Istennél e helyzet 
kezelésében? 

Imádkozom, hogy sikerüljön! 
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Ellen G. White tanácsa  
a rosszul működő kapcsolatban 

élő párok számára

Boldog otthon, 107. o.:
Mindenki inkább adjon, mint követeljen szeretetet! Ápoljátok maga-

tokban a nemesebb jellemvonásokat, és igyekezzetek meglátni egymás 
jó tulajdonságait! Csodálatos ösztönzést és örömöt jelent, ha értékelnek 
bennünket. A megértés és megbecsülés arra serkent, hogy igyekezzünk 
tökéletesek lenni; és a szeretet maga is fokozódik, miközben nemesebb 
célokra sarkall. 

Boldog otthon, 111–112. o.
A szeretet nem létezhet anélkül, hogy ne nyilvánuljon meg látható 

cselekedetekben, ahogyan a tűz sem tartható fenn tüzelőanyag nélkül… 
Méltóságodon alulinak érezted, hogy gyengédséget nyilváníts ki kedves 
cselekedetekkel, és arra az alkalomra várj, hogy meggyőzd feleségedet 
szeretetedről a gyöngédség szavaival és kedves figyelmességeddel. Válto-
zékony vagy érzelmeidben, és nagyon befolyásolnak a körülmények… Ami-
kor elhagyod az üzletedet, hagyd ott a gondjaidat, tanácstalanságodat és 
bosszúságaidat is. Menj haza a családodhoz vidám arccal, rokonszenvvel, 
gyengédséggel és szeretettel. Ez sokkal jobb, mintha feleséged miatt pénzt 
kell kiadnod orvosra és gyógyszerre. A vidámság egészség lesz a testednek 
és erő a lelkednek. 

Életetek nagyon nyomorúságos volt… C. testvér, méltóságodon aluli-
nak tartod, hogy kinyilvánítsd a szeretetedet, és kedvesen, szeretettel be-
szélj. Azt gondolod, hogy a gyengéd szavak a lágyság és a gyengeség jelei, 
ezért szükségtelenek. De helyükbe ingerült szavak, a viszály, a küzdelem és 
a bírálat szavai kerülnek… 

Nem rendelkezel a megelégedettség lelkületének elemeivel. Bajaidnál 
időzöl; a tőled messze levő, képzeletbeli szűkölködés és szegénység mered 



35enditnow – 2018

feléd; szenvedsz, gyötrődsz és küzdesz. Állandóan aggódsz, és hangulatod 
nyomott. Nem ápolod Isten iránti szeretetedet és szíved háláját minda-
zon áldásokért, amiket jóságos mennyei Atyád rád árasztott. Te csupán az 
élet kellemetlenségeit látod. A világias őrület a sűrű sötétség komor felhő-
jébe burkol téged. Sátán ujjong feletted, mert nyomorúságot akarsz, hol-
ott béke és a boldogság áll rendelkezésedre. 

A kölcsönös türelem és szeretet nélkül semmilyen földi hatalom nem 
tud megtartani téged és a férjedet a keresztény kapcsolat közösségében. 
A házasságban való társas kapcsolatod legyen meghitt, gyengéd, szent és 
emelkedett, mely lelki erőt áraszt életetekbe, hogy az legyetek egymás 
számára, amit Isten Igéje megkíván. Amikor eléritek azt a lelki állapotot, 
amit Isten megkíván tőletek, megtaláljátok a mennyet idelent és Istent az 
életetekben.

— VÉGE —
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Tevékenység

ESETTANULMÁNYOK

Hogyan válaszolj egy bántalmazónak, egészséges határokat szabva?

Válassz egy szemináriumi csoporttársat, és beszéld meg vele a verbá-
lis bántalmazásra adott lehetséges válaszokat. Egyikőtök legyen a bántal-
mazó, a másik pedig az áldozat (a túlélő), majd cseréljetek szerepet.

1. Van úgy, hogy humorral elháríthatod a verbális bántalmazást. Ez 
egyenlővé tesz a bántalmazóddal, és megfosztja őt attól a hatalom-
tól, amelyre a te lealacsonyításod által törekszik.

2. Az elmondottak ismétlése szintén jó hatással van, ha az ismétlést 
higgadtan felállított korlát követi. 

Bántalmazó: „Ostoba vagy!” 
Túlélő: „Azt mondtad, hogy nem tudom, mit teszek?” 
Bántalmazó: (a sértés kihívó ismétlésével válaszol) „Igen, ostoba vagy.” 
Túlélő: (higgadt válasszal folytatja a beszélgetést) „Nem értek egyet ve-

led.”, vagy: „Nem így látom a dolgokat”, vagy: „Pontosan tudom, mit teszek.” 

3. Bizonyos esetekben a verbális bántalmazást erőteljes kijelentések-
kel lehet fogadni. 

Bántalmazó: „Ostoba vagy!” 
Túlélő: „Azt mondtad, hogy nem tudom, mit teszek?” 
Bántalmazó: „Igen, ostoba vagy.” 
Túlélő: „Hagyd abba!”, „Ne beszélj így velem!”, „Ez lealacsonyító!”, „Ne 

csúfolj!”, „Ne emeld fel rám a hangod!”, „Ne beszélj velem ilyen hangnem-
ben!”, „Nem válaszolok a parancsodra!”, stb. 
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4. Ily módon meghúzod a határt azáltal, hogy a tudtára adod: hogyan 
szeretnéd, hogy kezeljenek, és visszanyered az erődet. 

Bántalmazó: (sértő vagy parancsoló kijelentést tesz) 
Túlélő: (választ egyet az erőteljes kijelentések közül) 
Bántalmazó: „Különben mi lesz?” 
Túlélő: „Nem folytatom tovább ezt a beszélgetést!” 

5. Jellegzetes módon a verbálisan bántalmazó személy még erőszako-
sabbá válhat. Ebben az esetben továbbra is ugyanúgy kell kezelned a bán-
talmazást. 

Bántalmazó: (sértő vagy parancsoló kijelentést tesz) 
Túlélő: (választ egyet az erőteljes kijelentések közül) 
Bántalmazó: (fenyegetően visszaválaszol) 
Túlélő: „Ha tovább folytatod, kimegyek a szobából!”, és menj is ki, ha 

a bántalmazó nem hagyja abba. 

Ha a továbbiakban is korlátokat állítasz fel, a bántalmazó megérti 
az üzenetet, hogy a manipulálás és a visszaélés nem vezet eredményre. 
A kapcsolat vagy jó irányba fordul, vagy sem, és a még mélyebb problé-
mák felszínre törnek. Bárhogy is legyen, újra felépíted az önbizalmad és 
az önbecsülésed, és fontos képességeket sajátítasz el a korlátok megsza-
básához. 

– VÉGE – 

Bántalmazás esetén a következő telefonszámot hívhatod Románia te-
rületén: 

021.25.25.117, Casa ADRA (ADRA-ház)
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Imatémák
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