Mit tegyünk, ha házastársunk nem keresztény?
„Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha
megmentheted-e a feleségedet?” 1Kor. 7. 16
Akár hitetlen emberként kerültél össze, és utólag tértél meg, akár te hívő voltál, de hitetlen
társat választottál magadnak, tudjuk, hogy ez nem Isten akarata szerinti kapcsolat.
Ámos 3,3-ban olvassuk „Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?”
Hívő és nem hívő két egymással ellentétes gondolkodásuk – a világi vagy Isten útját követik.
és kibékíthetetlen szellemi hatalom uralma alatt áll. Ezért a közös élet ezekben a helyzetekben
nagyon nehéz, és küzdelmekkel teli, ami a helyzetek túlnyomó átlagában válással végződik.
De NEM ez Isten akarata, még az ilyen helyzetben sem.

Isten tanácsai, hogy mit tegyünk
1. Tanuld meg szeretni a társad, feltétel nélkül!
Tanuld meg elfogadni a társad úgy, ahogy van. Ne akard saját erődből megváltoztatni. Nem
tudnád amúgy sem. Szeresd öt, anélkül, hogy viszont várj bármit is cserébe. Nem könnyű, de
ha emellett döntesz, akkor Isten segíteni fog
2. Ne erőltesd rá a hitedet, kérd Istentől, hogy Ő győzze meg!
Ne olvasd a Bibliád fennhangon, ne prédikálj, ne fenyítsd, ne ERŐLTESD a társad arra, amire
még nincs kész lelkileg, mert csak még jobban eltávolítod őt az Úrtól. Légy szelíd és alázatos
és hagyd, hogy a te jó példád. Szeretet, megbocsátás, ima, Bibliai tanulmányozása, hálaadás
stb. az ige megélése.
3. Lehet könnyű az együtt élés, ha tudod, hogyan járj szeretetben
A bántásokat a hited miatt, a szidalmakat, fenyegetéseket ne viszonozd és ne sértődj meg,
hanem szeretettel viszonozd. Főzz finom ételt, tégy apró kedvességeket, figyelmességeket. Idő
és türelem szükséges, és semmiképpen se engedd, hogy az érzelmeid diktáljanak, mert azok
kezdetben nem fognak együttműködni veled. De ha gyakorlod a rosszra jóval való fizetést, egy
idő után az érzelmeid is követni fogják a cselekedeteidet.

4. Hunyj szemet a rosszra, nagyítsd fel a jót!
Minden ember hívő vagy hitetlen, van jó és rossz tulajdonsága. Az Úr azt akarja, hogy a jót
nézzük a társunkban, nem a rosszat, mert az Úr is így néz ránk. Nagyítsd a jót, amit látsz a
párodban, és hunyj szemet a rosszra. Ez segíteni fog, hogy szeretni tudd őt. Írd le egy pappírra,
hogy mit szeretsz benne, és miért őt választottad, majd adj hálát Istennek érte minden nap.
Mond el ezt a társadnak is, és dicsérd őt.
5. Imádkozz azért, amit nem tudsz megváltoztatni!
Amíg te akarod őt megváltoztatni, kudarcot fogsz vallani. Csalódott és frusztrált leszel. Bízd
ezt Istenre és imádkozz érte, hogy Ő változtassa meg azzá az emberé, akivé Ő elképzelte és
megalkotta. Isten az Ő Atyja is, és nála senki nem szeretheti őt jobban. Csak Ő tud a szívére
beszélni.

6. Soha ne add fel!
Imádkozz akkor is, ha még nem látod a változást. Amíg imádkozol, Isten munkálkodik, és amíg
szeretetben jársz, lehetőséget adsz Istennek, hogy meggyőzze őt arról, hogy mi a megbocsátás,
mi a kegyelem, mi az amire neki is szüksége van, és kié.
Bizonyság tételem
Saját tapasztalatból írom ezeket, a párom most sem osztozik a hitemben, mégis nagyon
szeretem őt. Vannak küzdelmeim, de Isten hatalmas munkát végzett bennem, és látom a
változást a férjemben, hogy őt is elkezdte megváltoztatni. És Isten számára nem csak a végső
cél a fontos, hanem a folyamat is.
Az ígéret mindig ugyanaz "Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom
testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek." - Ezékiel 36:26

