
Esküvőre
készültök, 

vagy 
házasságra

? 

7 
jó tanács  

jegyeseknek 

a lehetséges konfliktusforrásokra is 
kitér és megoldási javaslatokat is ad.

 Imádkozzatok közösen, és együtt 
járjatok templomba! Ez lesz házassá-
gotok alapja. A közös ima erősíti ösz-
szetartozásotokat, és lehetővé teszi, 
hogy megnyissátok egymás előtt a szí-
veteket. Úgyhogy máris elkezdhetitek!

 Hosszú távon gondolkodjatok! 
Ami az esküvői kiadásokat illeti, csá-
bítónak tűnhet az egyedi készítésű 

menyasszonyi ruha vagy egy drága 
gyűrű. Később azonban, amikor autó- 
vagy lakásvásárlásra kerül sor, mindez 
komolytalannak tűnik. Az adósság is 
hatalmas feszültséget tud okozni a há-
zasságban. Tehát: legyetek megfontol-
tak a vásárlásban! 
 
 
Ne siettessétek az esküvőt!

Forrás: Magyar Kurír



Íme néhány ötlet:

 Mindennek megvan a maga ideje, 
mondja az Írás, és ez vonatkozik a je-
gyességre is. Akárcsak az évszakok vál-
takozását, a jegyesség idejét sem lehet 
és nem is szabad siettetni. Együtt akar-
játok nyakatokba venni a világot, s ez 
nem megy egyik napról a másikra – fő-
leg ha közben lázasan szervezitek éle-

tetek legnagyobb társas eseményét. 
Úgy érdemes tehát kitűzni az esküvő 
dátumát, hogy bőven legyen időtök a 
kapcsolatotok ápolására. 

 Legyetek türelemmel – és szabja-
tok megfelelő határokat! A szexuá-
lis kísértést mindenki megtapasztalja, 
akár házasságban él, akár egyedül. Így 
próbálja a Sátán tönkretenni Isten aján-

A házasságok több mint fele 
kudarccal végződik.  
Mit tehet egy jegyespár azért, 
hogy sikerüljön a házassága?  
... nagyon sokat! 

dékát – és azután sem adja fel, hogy az 
ember az oltárnál kimondta a boldogí-
tó igent. Ha most nem állsz ellen, le-
het, hogy később sem fogsz! Akkor 
sem lesz könnyebb! Amúgy pedig ami 
igazán értékes, arra megéri várni.

 Ismerjétek meg egymás családját! 
A mai rohanó világban a legtöbben tá-
vol élnek szeretteiktől. A házasság si-
keréhez viszont közösségre és családra 
van szükség. Tehát: látogassátok őket! 
Telefonáljatok! Küldjetek nekik ajándé-
kot! És bátran menjetek kerítést javíta-
ni! Ma nagyobb szükség van a család-
ra, mint valaha. 

 Beszélgessetek boldog házaspá-
rokkal! Keressetek olyan házaspáro-
kat, akiknek öt, tíz, húsz éve volt az es-
küvőjük – és figyeljetek, füleljetek, ta-
nuljatok! Akinek sikerült végigmennie 
ezen a rögös úton, jól ismeri a problé-
mákat, és sok hasznos tanáccsal szol-
gálhat.

 Keressetek jó jegyesfelkészítést! A 
felkészülés segít, hogy jobban meg-
értsétek a társas viselkedésmintákat 
– amelyeket általában a családból ho-
zunk magunkkal –, mégpedig jóval az-
előtt, hogy a kapcsolatotokban prob-
lémák jelentkeznének. A jó felkészítés 


