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ο ένας τον άλλον ως δώρο του Θεού. Εάν πιστεύετε ότι ο Θεός προόρισε τον ένα
για τον άλλον, τότε ποτέ δεν θα σκεφθείτε τον χωρισμό σας.
2. Να μην σκεφθείτε το γάμο εάν δεν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος
στη γη που θα μπορούσε να γίνει σύντροφος της ζωής σας.
3. Μην αφήσετε το γάμο σας με την ιδέα ότι ο ένας υπερτερεί του άλλου.
4. Μπροστά στο Θεό είστε και οι δύο ίσιοι, αν και ο ένας προς τον άλλον
συμπληρώνουν αλλήλους.
5. Να δέχεστε ο ένας τον άλλον όπως είσαστε και όχι όπως θα θέλατε να ήσασταν.
6. Να μη θεωρείτε το γάμο σας σαν μια χρυσή ευκαιρία για να αλλάξετε τον
σύντροφό ή την σύντροφό σε εκείνο που νομίζετε ότι θα έπρεπε να είναι. Και όμως
πρέπει να είστε πάντοτε πρόθυμοι να δέχεστε συμβουλή και συστάσεις για αλλαγή.
7. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να συμμορφώνεστε ο ένας προς τον άλλο, και οι δύο
μαζί σε ένα είδος ζωής συνδέσμου παρά χωρισμού. Να αναγνωρίζετε πάντοτε ότι
βρίσκεστε σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει.
8. Να μην είστε εξαιρετικά ευαίσθητοι.
9. Να μην είστε όμως ούτε και αναίσθητοι. Η αναισθησία ως προς το πως
αισθάνεται ο σύντροφος ή η σύντροφός της ζωής σας δημιουργεί ένα τεράστιο
χάσμα στις γαμήλιες σχέσεις
10. Να μη συμμερίζεστε το αίσθημα του συντρόφου σας, με κανέναν άλλο.
11. Ποτέ να μην χάνετε την αμοιβαία σας εμπιστοσύνη. Να συμμερίζεστε τα
μυστικά σας. Πάντοτε να λέτε την αλήθεια ο ένας στον άλλο.
12. Ποτέ να μην περιμένετε να πάρει ο άλλος την πρωτοβουλία στην ένδειξη της
αγάπης και του ενδιαφέροντος για τον άλλο.
13. Να ζητάτε πάντοτε συντροφιά την ο ένας του άλλου, χωρίς όμως να μην είστε
πρόθυμοι να χωριστείτε εάν αυτό το απαιτήσει το καθήκον.
14. Να έχετε μαζί ώρες ξενασίας και δημιουργικής απασχόλησης.
15. Ποτέ να μην φθάνετε στα άκρα. Πολλές φορές οι πολιτικές, κοινωνικές ακόμα
και θρησκευτικές τοποθετήσεις που υποστηρίζονται με απόλυτα, δημιουργούν
προβλήματα που φθάνουν μέχρι τον χωρισμό.

16. Να μη χρησιμοποιείτε τη σιωπή σαν όπλο εναντίον του συντρόφου ή της
συντρόφου σας. Πάντοτε να είστε πρόθυμοι να κουβεντιάζετε.
17. Να διατηρείτε πάση θυσία την αμοιβαία εκτίμηση ο ένας προς τον άλλο.
18. Να μην επιτρέπετε στους συγγενείς και στους φίλους σας να κακολογούν το
σύντροφό ή τη σύντροφό σας.
19. Να ζητάτε μαζί να κάνετε κάτι για το Θεό, χωρίς να περιμένετε να
«πληρωθείτε» γι αυτό.
20. Να προσευχόσαστε και να μελετάτε το Λόγο του Θεού μαζί.

