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Néhány tanács egy boldog házassághoz. 

Mindenekelőtt: emlékezz arra, hogy az esküvőd napja 1%-nál is kisebb mértékben 
számít, mint a házasság maga. Ezért összpontosíts a házasságodra még akkor is, ha a 
dolgok nem pontosan úgy mennek, mint ahogyan azt az esküvőd napján eltervezted. 

Az egész házasságod alatt: 

- Tedd mindig Krisztust az első helyre! Minden más a második legyen: a 
gyermekeid a harmadikok, a szülők pedig a negyedikek. 

- Férjek: sose adjátok fel, hogy ti vezessétek az otthonotokat, mint annak a feje! 

- Feleségek: becsüljétek meg a férjeteket állandóan és engedjétek meg neki, 

hogy ő legyen a vezető! 

- Sose csüggedj el – különösen, amikor felfedezed, hogy nem vagy tökéletes és 

hogy a társad sem az!  

- Ha hibát követtek el (ami mindkettőtökkel sokszor meg fog történni) gyorsan 

kérjetek bocsánatot Istentől és egymástól, azonnal. Ne ítéljétek el magatokat! 

- Legyetek gyorsak a másiknak való megbocsátásban és aztán vessetek 

mindent a hátatok mögé!  

- Sose emlékeztessétek egymást a múltbeli tévedésekre! 

- Emlékezzetek a múltbeli kedvességekre és sose felejtsétek el azokat! 

- Legyetek hálásak Istennek a jó dolgokért, amit egymásban láttok és 

mindazért, amit a házastársad megtesz érted és fejezzétek ki a hálátokat is 

ezért a házastársatok felé! 

- Imádkozzatok egymásért, hogy a Szent Szellem töltsön be titeket Krisztus 

szeretetével (Róma 5:5)! 

- Haljatok meg önmagatoknak otthon a feszült helyzetekben – és úgy 

reagáljatok arra, ahogyan Krisztus is tenné! 

- Vessétek ki a zúgolódást és panaszkodást az otthonotokból, mert különben 

szép lassan teljesen le fogja rombolni a házasságotokat! 

- Éljetek a pénz adta lehetőségekkel és az anyagi dolgokkal, de ne szeressétek 

azokat, mert azok tönkretesznek titeket! 

- Amikor Isten valamilyen módon megáldja az otthonotokat, mindenért 

egyedül neki adjatok hálát! 

- Fejlődjetek a szelíd magaviseletben az egymással való beszélgetésben! 

- Ne pletykáljatok az emberek hibáiról az otthonotokban, hanem tanuljatok az 

ő hibáikból, legyen az figyelmeztetés számotokra! 
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- Legyetek teljesen hűségesek a házastársatokhoz! Sose hasonlítsátok össze a 

házastársatokat mással, még egy pillanatra sem! Legyetek hűségesek 

egymáshoz, még gondolataitokban is! 

- Emlékezzetek arra, hogy Isten megszentelte a testetek fizikai egyesülését, 

hogy az a tiszta és hűséges szeretet kifejezése legyen egymás felé! 

Vigyázzatok rá, hogy ez mindig így maradjon! 

- Bízzatok Istenben, mert Ő teljes egészében látja minden nehéz helyzeteteket! 

- Értékeljétek a közösséget Isten embereivel a helyi gyülekezetben! 

- Emlékezzetek arra, hogy a jó házassághoz vezető út hosszú, de az „ezer 

mérföldes utazásotokban egyszerre csak egy lépést tehettek meg!” Így tudtok 

folyamatosan előre haladni. 

- Emlékezzetek arra, hogy az Úr mindig a ti oldalatokon áll és mindig kész 

segíteni nektek! 

- Ez a lista nem teljes, de segíthet nektek abban, hogy egy jó kezdetet 
vegyetek Krisztus megdicsőítésének irányába. 

 

- § - 
  

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a 
CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com  

  

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com) 

 


