10 BOŽJIH ZAPOVIJEDI ZA LJUBAV
PRVA ZAPOVIJED:
Poštujte i visoko cijenite jedno drugo! ( Jer gdje ti je blago, tu će ti
biti i srce-Matej 6:21) Doista, ako svoga partnera tretirate kao blago,
dragocjenost koja vam je darovana, i poštujete ga umjesto da ga
kritizirate, brak će vam cvjetati!
DRUGA ZAPOVIJED:
Nikad ne idite u postelju ljutiti! ("Neka sunce ne zađe nad vašom
srdžbom!" -Efežanima 4:26) Bijes i ljutnja su ubojice ljubavi. Ako ste
tijekom dana imali neki prijepor, izgladite ga prije večeri i u postelji
ponovno budite sretni i strasni. U suprotnom bi vam brak mogao biti
ugrožen.
TREĆA ZAPOVIJED:
Opraštajte jedno drugome! "Opraštajte jedan drugome, kao stoje i
Bog vama oprostio u Kristu!" -Efežanima 4:32) Ljudi smo sa svim
svojim pogreškama i potrebama, i često griješimo. Tvrdoglavost i
ustrajanje u ljutnji guše brak, dok ga ljepota i dobrota praštan)a čine
stabilnim, a partnere zadovoljnima i zaljubljenima!
ČETVRTA ZAPOVIJED:
Blagoslivljajte često vašu jedinstvenost i zahvaljujte na njoj!"
("Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja
predivna!" -Psalmi 139-14) Nerijetko nakon braka pokušavamo
partnera promijeniti i prilagoditi sebi, izbrisati njegovu divnu
jedinstvenost u svemiru. Činite upravo suprotno, uživajte u njegovoj
različitosti i dinamici koju ona unosi u vaš život Ne suprotstavljajte
im se - blagoslovite ih i njegujte kao i svoje specifičnosti!
PETA ZAPOVIJED:
Očekujte najbolje u životu... Od Boga! ("Samo je u Bogu mir, dušo
moja, samo je u njemu spas T -Psalmi 62:2)Ljudi postaju jadni jer
očekuju užitak, te ispunjenje i rješenje svojih problema od drugih
ljudi, često od poslovnih, a još češće od bračnih partnera. U braku ne
smijemo sve očekivati od partnera, sve svaljivati na njega. Bog kroji
naš život, a partner nam pomaže da kroz ovaj život lakše prolazimo.
ŠESTA ZAPOVIJED:
Dodirujte se često! "Pozdravite jedan drugoga svetim cjelovom!"

Korinćanima II 13:12) Istraživanja pokazuju kako žena dnevno treba
osam do dvanaest nježnih dodira za svoje duhovno zdravlje. Slično
je i s muškarcima. Nježni dodiri - zagrljaj, držanje za ruke, poljubac
kad dođete kući i slično dio je bračne ljubavi, intimnog odnosa i
razumijevanja, pa onda i opće sreće.
SEDMA ZAPOVIJED:
Rabite Božji dar komunikacije! ('Tako je i jezik malen ud, ali se može
ponositi velikim stvarima. Pazite, kakve li male vatre, a koliku šumu
zapali!" -Jakov 3:5) Osjećaje je često teško opisati, a još teže izraziti.
Ponekad se ljudi boje razgovarati o svojim osjećajima, boje se
pokazati ih izraziti, izreći. Prevladajte to, razgovarajte s partnerom o
svim svojim osjećajima, i lijepim i ružnim, jer bolja komunikacija
znači i bolji intimni život, bolji i ispunjeniji odnos!
OSMA ZAPOVIJED:
Njegujte jedno drugo kao najljepši ružin grm! ('Tako su i muževi
dužni ljubiti svoje žene kao svoja tijela. Tko svoju ženu ljubi, ljubi
samog sebe! -Efežanima 5:28) Ruže trebaju četiri stvari kako bi rasle
i mirisno cvjetale: sunce, vodu i zrak. Sunce je sigurnost. Voda je
temelj komunikacije. Zemlja je zajedništvo. Zrak fizički dodir. Činite
te četiri stvari i vaš će brak biti poput najljepšeg ružina grma.
DEVETA ZAPOVIJED:
Otkrijte izgubljeno blago u teškim vremenima! C Smatrajte
potpunom radošću, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje! Jakov
1:2) Dijeliti krizne trenutke i biti zajedno u teškim vremenima
neizmjerno je blago, kojega moramo biti svjesni i cijeniti ga,
spoznati u tome svoju snagu i temelj za ljepšu budućnost Ne krivite
jedno drugo kad vas bude iskušavala nesreća, uzmite to kao od
Boga danu mogućnost da ojačate svoju ljubav i shvatite kolika je
snaga u njoj. A iz toga zajedništva uvijek će izniknuti nova sreća i
prosperitet
DESETA ZAPOVIJED:
Sjetite se početka ljubavi! ('Prema tome, sjeti se odakle si pao, obrati
se i opet počni činiti prva djela!" -Otkrivenje 2:5) Znate kako
izgledaju pogledi dvoje koji su se tek zaljubili? Taj sjaj nikad ne
smije nestati iz vašeg oka, kao ni način ponašanja, prepun onih
sitnica, malih pažnji, uzbuđujućih nagovještaja i otkrića. Ne vjerujte
u ono "više nema povratka", to je uvijek moguće. Vratite se u
prošlost kako biste osvježili sadašnjost!

