
JÓ HA TUDOD… 

 

Tizenhét kulcs a boldog házassághoz  

Isten nagyszerű könyvéből (1-2) 

 
 

Amint azt már valószínűleg hallottad, ma a házasságoknak csaknem válással 

végződik, a válások nyomában pedig keserű házasfeleket és összezavart 

gyermekeket látunk. Ne hagyd, hogy veled is ez történjék! Akár nehéz napokat 

élsz át a házasságodban, akár boldog házaséletnek örvendesz, esetleg még nem 

vagy házas, csak gondolkodsz rajta, íme, néhány ingyenes, de bizonyítottan 

hasznos tanács arra, hogyan lehet házasságod tartós. Ezek egyenesen attól az 

Istentől származnak, aki szerezte és megszentelte a házasságot! Ha próbálkoztál 

már egyebekkel is, miért ne adnál egy esélyt Istennek is? Kövesd a tanulmányban 

elősorolt kulcsokat, és megerősítheted otthonod talapzatát.  

1. Alapíts önálló otthont!  

 

„Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik 

feleségéhez: és lesznek egy testté” (1Móz 2:24). 

 

Válasz: Isten szabálya pontosan meg van határozva. A 

házasságra lépett párnak el kell hagynia apját és anyját 

és önálló otthont kell alapítania, még ha a pénzügyi 

helyzetük csak egy egyszobás lakást tesz is lehetővé. A 

férjnek és a feleségnek együtt kell döntésre jutnia 

ezekben az irányelveknek. Ezután a feleségnek és 

férjnek is rokonai tudtára kell adni a döntést. 

Eltökélteknek kell maradniuk, mindegy, milyen 

ellenállást tapasztalnak a részükről. Válások ezreit 

lehetne elkerülni, ha e szabályt gondosan betartanák. 

2. Ne hagyj fel az udvarlással! 

 

„Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a 

szeretet sok vétket elfedez” (1Pt 4:8). „az ő férje …dicséri őt” (Péld 31:28). „aki 

pedig férjhez ment, [arra] visel gondot, mi módon kedveskedhessék a férjének” 

(1Kor 7:34). „Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban 

egymást megelőzők legyetek” (Róm 12:10). 

 

 

 

Válasz: Folytasd (esetleg jobb, ha úgy mondjuk, éleszd fel újra) az udvarló bókok 

szokását a házassági kötelékben is. A sikeres házasságok nem a véletlen művei, 

munkálkodni kell értük. Ne vegyétek egymást úgy, hogy már megvagytok 

egymásnak, különben az ebből fakadó egyhangúság meg fogja ölni a 

házasságotokat. Engedjétek, hogy növekedjék közöttetek a szeretet azáltal, hogy 

kifejezitek a szeretetet egymás irányában, különben halódásnak indul, és 

eltávolodtok egymástól. A szeretetet és a boldogságot nem abban fogjátok 

meglelni, ha a magatok számára keresitek, hanem abban, ha megadjátok 

egymásnak. Töltsetek azért annyi időt együtt, amennyit csak lehetséges, ha azt 

akarjátok, hogy jól haladjon a szekér. Tanuljátok meg lelkesen köszönteni 

egymást. Üdüljetek együtt, menjetek látogatóba együtt, vásároljatok, nézelődjetek, 

étkezzetek együtt. Ne feledkezz meg az apró bókokról, biztatásokról és 

szeretetkinyilvánításokról. Lepjétek meg egymást kis ajándékokkal vagy 

szívességekkel. Próbáljátok egymást „túlszeretni”. Ne vegyetek ki többet a 

házasságból, mint amennyit beletesztek. Nem önmagában a válás, sokkal inkább a 

szeretet hiánya a házasság legnagyobb rombolója. Ameddig adsz neki esélyt, a 

szeretet mindig győzni fog. 

 

Forrás: www.amazingfacts.org 

 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/kjv1900/1%20Pet%204.8

