
KILKA ZASAD SZCZĘŚLIWEGO MAŁŻEŃSTWA

Oto kilka rad, aby wasze małżeństwo było szczęśliwe:

Przede wszystkim pamiętaj, że sam ślub nie ma w małżeństwie prawie żadnego znaczenia. 
Nawet jeśli w dniu ślubu poszło coś niezgodnie z planem, to nadal koncentruj się na małżeństwie.

Życie małżeńskie:

- Na pierwszym miejscu zawsze stawiajcie Chrystusa, na drugim wasze małżeństwo,
  na kolejnych miejscach wasze dzieci,  rodziców itd.

- Mężowie, nigdy nie rezygnujcie z bycia głową waszej rodziny.

- Żony, szanujcie swoich mężów i pozwalajcie im decydować.

- Nie zniechęcaj się, gdy odkryjesz, że nie jesteś doskonały i że twój małżonek też nie jest doskonały.

- Gdy się pomylisz (co się każdemu często zdarza), to nie zwalaj winy na swoją drugą połowę,
  tylko jak najszybciej osądź samego siebie i proś o przebaczenie Boga i swojego współmałżonka.

- Bądźcie szybcy we wzajemnym wybaczaniu i puszczaniu konfliktów w niepamięć.

- Pamiętaj o błędach popełnionych w przeszłości i nigdy o nich nie zapominaj. 

- Nigdy nie wypominaj współmałżonkowi błędów z przeszłości.

- Dziękuj Bogu za dobre rzeczy, które widzisz u swojego współmałżonka, oraz za wszystko,
 co on dla ciebie robi. Okazujcie sobie też wdzięczność.

- Proś Ducha Świętego, aby napełnił cię miłością Chrystusową (Rz 5:5).

- W napiętych sytuacjach domowych umieraj dla samego siebie i reaguj jak Chrystus.

- Staraj się całkowicie wyeliminować ze swojego domu narzekanie i szmeranie,
 bo to wyniszcza każde małżeństwo.

- Nie kochaj pieniędzy ani rzeczy materialnych, tylko ich używaj, bo inaczej one cię zrujnują.

- Gdy Bóg w jakiś sposób błogosławi wasz dom, to oddawajcie Mu za to chwałę

- Wykształcajcie w sobie nawyk łagodnego rozmawiania ze sobą.

- Nie pozwalaj, aby w waszym domu plotkowano o niepowodzeniach innych osób,
 ale uczcie się na ich błędach i traktujcie je jako ostrzeżenia dla samych siebie.

- Bądźcie absolutnie wierni swoim współmałżonkom i nawet przez chwilę nie porównujcie
 ich z nikim innym. Bądźcie sobie wierni, nawet w myślach.



- Pamiętaj, że Bóg ustanowił was jednym ciałem, abyście byli wyrazem czystej miłości i wierności
   wobec siebie. Tak trzeba postępować zawsze.

- Ufaj Bogu, aby przeprowadził cie przez każdą trudną sytuację.

- Doceniaj społeczność z Bożym ludem w waszej lokalnej społeczności.

- Pamiętaj, że droga do szczęśliwego małżeństwa jest długa, ale nawet 1000-kilometrową wędrówkę
   pokonuje się „krok po kroku”. Więc nie oglądaj się wstecz i zawsze idź do przodu.

- Pamiętaj, że jest z tobą Pan, który zawsze jest gotowy, aby ci pomóc.

Ta lista nie jest kompletna. Ale może ci pomóc w zrobieniu pierwszego kroku do chwalebnego 
małżeństwa skoncentrowanego na Chrystusie. Niech Pan Cię zachęca, abyś nigdy nie ustawał w 
dążeniu do doskonałości. 
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