
JÓ HA TUDOD… 

 

Tizenhét kulcs a boldog házassághoz  

Isten nagyszerű könyvéből (3-4) 
 

 

3. Ne feledd el, hogy Isten kötött össze benneteket a házasságban 
 

„Annakokáért elhagyja a férfiú atyját és anyját,… úgyhogy többé nem kettő, 

hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza” (Mt 

19:5-6). 
 

Válasz: Már-már eltűnt a szerelem az otthonotokból? Az ördög (ez a mániákus 

otthonromboló) a felelős ezért. Ne feledd el, hogy Isten 

kötött össze benneteket a házasságban, és az a szándéka, 

hogy maradjatok együtt és legyetek boldogok. Ha 

szeretnétek engedelmeskedni az Ő isteni törvényeinek 

(parancsolatainak), Isten boldogságot és szerelmet hoz az 

életetekbe. „Istennél minden lehetséges” (Mt 19:26). Ne 

csüggedjetek el. Isten, aki szeretetet ébreszt a misszionárius 

szívében egy leprás bennszülött iránt, könnyen szeretetet ébreszt bennetek is 

egymás iránt, ha engedtek Neki. 

 

4. Őrködj gondolataid felett: ne engedd, hogy érzékeid tőrbe ejtsenek 
 

„Mert amiként gondolkodik a szívében, olyan ő” (Péld 23:7, King James Biblia). 

„Ne kívánd a te felebarátod feleségét” (2Móz 20:17). „Minden féltett dolognál 

jobban őrizd a te szívedet, mert abból indul ki minden élet” (Péld 4:23). „Amik 

csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, 

amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek…, ezekről gondolkodjatok” (Fil 4:8). 
 

Válasz: A helytelen gondolkodásmód lerombolhatja 

a házasságodat. Az ördög effajta gondolatokkal 

próbál csapdába ejteni: „A házasságunk tévedés 

volt.” „Nem ért meg engem.” „Ezt nem tudom 

tovább elviselni.” „Ha szükséges, bármikor 

elválhatunk.” „Hazamegyek az anyámhoz.” 

„Rámosolygott arra a nőre.” Állj le ezekkel a 

gondolatokkal, mert rámegy a házasságod, ugyanis 

a gondolataid és az érzékszerveid kormányozzák a 

tetteidet. Kerüld minden olyannak a megnézését, 

kimondását vagy meghallását, amik − s ne keveredj olyanok társaságába, akik − 

tisztátlanságot vagy hűtlenséget sugallnak. Azok a gondolatok, amiket nem 

uralunk, olyanok, mint egy üresbe rakott jármű hegyről lefelé. Bármi megtörténhet, 

és a vége mindig katasztrófa. 
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