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Moč spoštljivega govorjenja
Več kot leto dni sem spodbujal ženo, naj govori spoštljivo in to spoštovanje tudi pokaže svojemu
možu. Šlo je za težavni zakon, ki mu je manjkalo dobre volje. Poglejmo, kaj je napisala po enem letu:
»Dragi dr. Eggerichs, mislila sem, da bi radi vedeli, da je na novega leta dan, natančno eno leto po
tem, ko sem prisluhnila vašim učenjem in se udeležila delavnic, moj mož izrekel: »Ljubim te.« Moje srce
je prekipevalo, zato nekaj časa nisem mogla storiti ničesar drugega, kot uživati ta trenutek; sklenila pa
sem to povedati tistim, ki so mi pomagali, da se je sprememba sploh zgodila. Še enkrat se lepo zahvaljujem za vaše učenje in spodbudo. S spoštovanjem, B. H.«

Spoštovanje deluje!
Dobre stvari se zgodijo, ko razumemo sporočilo v Efežanih 5:33: »Vsak naj ljubi svojo ženo kakor
samega sebe in žena naj spoštuje svojega moža.«
Čeprav mož morda ne zasluži spoštovanja in žena ne čuti nobenega spoštovanja, se zaničevalno
govorjenje nikoli ne dotakne človeškega duha tako, da bi trajno in pozitivno delovalo.
Sveto pismo razodeva, da je ženino spoštovanje za moža tako močno kot moževa ljubezen do žene.
Ravno zato v Pismu Efežanom 5:33 piše, kar piše.
Mož mora občutiti, da je spoštovan, takšen kot je, prav tako mora žena čutiti, da je ljubljena takšna,
kot je. Ko je moževa potreba po spoštovanju potešena, se odzove. Čeprav je možev odziv manj sentimentalen kot ženin, je globina moževega odziva podobna.

Častnik v Iraku
Pravkar sem prejel elektronsko pošto od žene, katere mož je specialec v Iraku. Spoznal sem, da z
njim ni govorila spoštljivo. Poslala mu je elektronsko sporočilo, v katerem je izrazila svoje spoštovanje in
priznala svojo napako nespoštovanja. Od moža ni pričakovala, da se bo globoko odzval. Bil je zelo zaseden in čutila je, da bi lahko neposredni pogovor pokvaril, kar je hotela doseči. Toda kasneje je povedala:
»Skoraj me je odneslo… dobil je moje e-sporočilo in mi povedal, koliko mu pomeni. Pet ur sva govorila
po telefonu, čeprav se mi je kdaj prej zdelo, da ni imel časa. Od takrat so najini pogovori drugačni; na
njegovo pobudo se slišiva zgodaj zjutraj, vsaj toliko, da se poveževa… to je bila njegova ideja, ne moja.
Prepričana sem bila, da vaše ideje ne bodo delovale… Hvaležna sem, da so vajine besede odprle moje
oči za resnico, ki je nikoli nisem razumela. Hvala vam. P. S.«
Mimogrede, to deluje tudi pri neposlušnem možu. Preverite 1 Peter 2:1,2. Spoštovanje je tako močno, da deluje na katerega koli moškega duha.

Tukaj naštevamo tisto, kar se lahko zgodi, če uporabite spoštovanje v besedah, obrazni mimiki
in tonu:
• Skozi spoštljivi govor lahko:
• ponovno navdihnete trenutke bližine, čeprav ste sredi stresa,
• odprete moževega duha, ko se počuti spoštovan od vseh razen vas,
• nasprotujete zgrešenemu dojemanju, da se trudite biti njegova mati,
• povrnete upanje, da vidite moža enakega sebi, ne slabšega kot sebe,
• okrepite njegov upadajoč ego sredi zunanjih okoliščin, ki mu jemljejo pogum.
Ali bo vaš zakon dobil oceno odlično 10? Čeprav Sveto pismo trdi, da sta ljubezen in spoštovanje
dosegljiva v zakonu (Efežani 5:33), pa tudi pravi, da poročeni izkusijo stisko (1 Korinčanom 7:28).
Spoštljiv govor ni čudežna formula, ki, ko zamahnemo, poškropi čudežni prah čez moža in ženo ter
ju vodi v zakonski raj. Bodimo realni. Ko se dva nepopolna človeka poročita, te nepopolnosti ne izginejo. Toda učinkovit način, s katerim se spopadeta taka težavna temperamenta in karakterja, je skozi
ljubezen in spoštovanje. Moževa ljubezen omehča ženino nespoštljivo vedenje, ženino spoštovanje pa
omehča moževe neljubeče odzive.
Če gre zakon ravno skozi boleče dogodke, govorjenje o spoštovanju morda ne ozdravi žalosti. Neka
žena je izrazila spoštovanje svojemu možu, »a se sploh ni odzival. Bila sem nekoliko razočarana, toda
Gospod mi je spregovoril in mi pokazal, da so ga moje besede v preteklosti tako zelo ranile, da besede
potrditve niso mogle priti do njegovega srca, ker se je naučil, kako naj zaščiti svoje srce pred menoj.
Moje besede so postale cenene. Moral je videti to vsebino tudi v dejanjih!« Ali zato Peter poudarja
spoštljivo vedenje, ko je zakon na robu (1 Peter 3:1, 2)?
Pozneje je ta žena sporočila: »Rekel je, da vidi velikansko razliko v meni in mojih dejanjih ter besedah. Te stvari so ga spodbudile, da se je tudi on spremenil. On me je vselej ljubil tako globoko in
čudovito. Celo najino intimno življenje je bistveno bogatejše. Moja zver postaja sedaj spet moj princ.«
Pričnite s spoštljivim govorjenjem!
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