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Flört?! Tanítás a párkapcsolatokról 
Figyelem! Ez a tanítás istenfélő embereknek szól! 

 

Bevezetés 

 

Péld 30, 18-19 „ …a férfi útja a leánnyal.” Ez csodálatos előttem – nem értem… 

 

Ez a téma mindenkit érdekel! Amikor a beszélgetéseinkben erre a témára terelődik a szó, 

minden fül odafordul. Táborokban, konferenciákon a szálláson zajló elalvás előtti témák 

örökzöldje – fiúk és lányok körében ugyanaz… 

 

Csak támpontokat, néhány kapaszkodót tudok adni, mert minden kapcsolat más, mindegyik 

különleges és ez benne a szép. Isten örvendezik a szerelmeseken és mindegyik sztori egyedi. 

Az enyém is az, amit el fogok mondani, hozzáfűzve támpontokat és szempontokat, DE nem 

az a célom, hogy felállítsak valamiféle etalont, amihez mindenkinek tartani kell magát – 

inkább csak némi útravalót adok neked arra az útra, amit neked kell bejárnod és társadnak 

(akit Isten ad) a házasságig és utána… 

 

Az én sztorim Orsiig: 

 

Megtérés előtt:   

- plátói és romantikus szerelmek, be nem teljesedett álmok 

- aztán beteljesedett álmok, de azzal, hogy beteljesedtek meg is szűntek (érdekes) 

- a házasságot abszolút hülyeségnek tartottam 

- paráznaság, test vezetése 

- bár általában félénk voltam a lányokkal, nem volt sok barátnőm 

 

Megtérés után: 

- Isten elkezdett tanítani a szerelemről és a házasságról – radikálisan megváltozott a 

véleményem ezekről 

- Imádkozás feleségért, sokszor megáldottam leendő feleségemet imában. Azt mondjam az 

Úrnak: adj hamar feleséget, mert szétszakadok, így nem lehet élni – ez 1991-ben volt. 

Eltelelt egy hét, egy hónap, két hónap… nincs feleség. Nem értettem, hogy miért nem 

jön, hiszen minden összevág: hívő vagyok, jó fej, házasodni akarok, nem 

paráználkodni… Miért nem jön? (Irónia: Akkor Orsi 13 éves volt…) 

- Két éven belül abbahagytam az intenzív imádkozást a feleségemért. Gondoltam, ha nem, 

nem. Nem is kell. Nem is foglalkoztam a lányokkal: Isten minden időmet kitöltötte – 

CEBI, szolgálatok, missziók. ’95-ben egy Bulgáriai missziós úton: döntés krízis – 

cölibátus vagy házasság. Isten szólt: ne az életformát keresd, hanem engem! 

- FONTOS! Használjátok ki az időt Istennel, amíg egyedül vagytok. !! 

- ’98-ban elérkezett az idő, hogy döntsek. Úgy éreztem, hogy az életemnek ezt a 

„kalandozó” szakaszát feléltem és készen vagyok nagyobb felelősséget vállalni vagy a 

cölibátus vagy a házasság útján. A házasság mellett döntöttem és elindultam.  

- Innen kezdődik történetünk Orsival. Nekem nem volt keresztényként mással 

kapcsolatom, csak vele. Ez szép, de nem etalon. Vannak, akik átmennek a bozóton, amíg 

eljutnak az igaziig – de az ő harcuk éppen olyan szép. Mielőtt tovább mennék a 

történetben vizsgáljunk meg egy-két dolgot. 
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Tartalom 

 

Mi a szerelem? 

 

A világ plátói, romantikus és testi szerelemről beszél.  

 

Plátói: távoli, elérhetetlen ideál 

Romantikus: Ámor belém lőtte a nyilát, kész vagyok. Nem tehetek róla, beleszerettem. Ki 

vagyok szolgáltatva, nem tehetek semmit.  

Testi: A szerelem egy ösztön kifejeződése. A cél a kielégülés. Gyomrommal a jó ételeket 

szeretem, nemi szervemmel pedig a jó nőket. Ez a fajta szerelem személytelenné válik – 

mindegy ki vagy, a jelszó: éld ki, elégítsd ki. 

 

Mit mond a Biblia a szerelemről? 

 

1. Nem plátói szerelemről beszél. Olvass bele az Énekek énekébe 

2. Nem romantikus szerelemről beszél. Sorsunk Isten kezében van és nem „Ámor” 

kezében 

3. Nem testi szerelemről beszél. Az ember nem csak anyag. Nem olyan, mint az állatok. 

Lelke és szelleme van. Isten képére vagyunk megteremtve és a házasságban is Istent 

tükrözzük. A Bibliai szerelem és szex bele van ágyazva Isten szeretetébe, ami először 

is – feltétlen elfogadás, feltétlen odaadás, független a pillanatnyi hangulatoktól, 

független a másik hozzáállásától, nem „én” hanem „te” központú és ezért személyes 

 

A Biblia a szerelmet a halálhoz és a kemény sírhoz hasonlítja (Énekek 8, 6). Isten szerelme is 

a halálban és a sírban lett nyilvánvalóvá számunkra (Róm 5, 8). A Bibliai szerelem erős és 

tartós. Miért? Rajz: körök – (agapé, tett, elkötelezettség) (érzelem) (szex) 

 

 

Ismerkedés 

 

Négy fázis a kapcsolatunkban:  

Ismerkedés – Együtt járás – Eljegyzés – Házasság 

 

Repülés hasonlat – át fogja hatni a tanítást. Sok tekintetben a repülés hasonlít a házassághoz 

és az ahhoz való eljutáshoz. Túl hosszú az út, nem mindegy, hogy ki ül mellettem a gépben. 

Mégis, az első és legfontosabb kérdés, hogy ki vezeti a gépet?  

- ellenőrző listák (checklists) 

- rázós felhő, eltűnnek a referencia pontok – műszerrepülés 

- a felhő fölött mindig süt a nap. 

A párválasztás döntését meg kell előzze az a döntés, hogy ki vezeti az életemet! Ki lesz az 

életem vezére? Ki lesz az életem célja? A házasság önmagában nem cél, hanem életállapot 

útban a cél felé. A házasság messze túlmutat önmagán – Krisztus és az Egyház kapcsolatának 

prófétai kiábrázolása, Isten szeretetének jele. Ha azt gondolod: majd ha megházasodom, 

boldog leszek – tévedsz!! Most kell boldognak lenni, abban az állapotban, amiben vagy! Ha 

most nem tudsz boldog lenni – ne várj sokat a házasságtól sem! A boldogságot nem ebben 

kell keresni. Isten a boldogság forrása. Őt megtaláltuk. Úrrá és vezérré tettük az életünkben. 

Hagytuk, hogy átitasson. Róm 12, 1-2.  
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Ő felelősséget vállalt és kezeskedik értünk. Életünk és kapcsolataink kezdenek az Ő művévé 

válni. Így van ez a házasság kérdésével is. NYUGI! Miért aggódsz? Hiszen a Kezében 

vagyunk! 

 

Ok. Akkor végül is kit válasszak? És hogyan? Ez életem második legfontosabb döntése! 

 

Van két rossz megközelítés a hívők között: 

1. „Túl világi” – a párválasztás az én dolgom. Isten ne szóljon bele. (Kérdés: végül is, 

akkor ki ül a volánnál?) 

2. „Túlvilági” – A házasságok az égben köttetnek. (Akkor miért nem mész fel oda és 

kötöd meg ott?) Ez nagyon kegyesen hangzik, de a Biblia nem erről szól.   

 

Ádám esete 

 

Titka: Istenben és az Ő jelenlétében élt. 

 

1. A megoldást Istenre bízta 

2. Isten biztatására keresésre indult   IMÁDKOZÁS + KERESÉS 

3. Felismerte a párját 

 

1. Ő ismer engem. Ismeri erőségeimet és gyengeségeimet. Ismeri szükségeimet. Ismeri 

múltamat. Ismeri életemet. Ő akar teljes életet adni nekem! Nem a házassághoz 

ragaszkodom, hanem Istenhez! 

2. Nem ülök tétlenül! Nyitott szemmel járom az utam és keresem a párom Isten 

biztatására. Ádám sokáig keresett, de nem talált hozzá illő társat. (Elefánt, 

szarvasbogár, kakadu) 

3. Amíg felismerte a párját. Csontomból való csont, testemből való test. Ő olyan, mint 

én. Ez én vagyok! Ő Isten ajándéka nekem. Vagyis, az ajándék minőségével 

kapcsolatban nem az ajándékban, hanem az Ajándékozóban bízom. Az ajándékozó 

nekem jót akar! Nem esek kétségbe az ajándék minőségével kapcsolatban – bízom az 

ajándékozóban.  

 

Tudja Isten, hogy kit szánt neked társadul? Természetesen! De, te sem fogod megúszni 

keresés nélkül! 

 

A romantikus szerelem ebben a fázisban nem mindig a legjobb tanácsadó. A szív sok embert 

becsapott már és Jeremiás próféta szerint csalárdabb mindennél. Amikor szerelmes leszel 

valakibe, valóságtorzítás léphet fel a szívedben – tudatbeszűkülés, projekció. Legyél józan, 

tartsd nyitva a szemed. Dávid és Betséba. (Én esetem a hajléktalan lánnyal) 

 

Igei vezetés (felnyitom, rábökök). Nem javaslom…  

Próféciák (túlbuzgó testvérek) Esetem Zsuzsával 

Jelkérés (ha piros ruhában jön ő az…). Legyünk józanok és vigyázzunk ezekkel. Túl nagy a 

tét. Isten vezetése ezeken keresztül is megnyilvánulhat, de azért ne dobjuk el a józan 

eszünket!! 

Itt van Izsák és Rebeka esete – ok. De nem etalon… esetükből elsősorban azt tanulhatjuk 

meg, hogy az egész folyamatot áthatotta az imádság és Isten jelenléte.  
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Akkor hogyan találhatom meg a páromat? 

 

Istennek teljesen elkötelezett élettel, békében imádkozva nyitott szemmel járok. Vannak 

emberek, akik kiemelkednek a tömegből. Általában többen. Elkezdek beszélgetni, ismerkedni 

velük – nem túl világi és nem túlvilági módon, hanem normálisan, bevonva az egészbe az 

Urat. Figyelem Istent, figyelem magamat, figyelem a másikat. Főleg közösségben, 

társaságban találkozunk, esetleg sétálunk, együtt ebédelünk, stb. Ebben a fázisban még nem 

vagyunk elköteleződve egymás felé és ezt ki is fejezzük, nehogy a másik többet gondoljon a 

dologról, mint ami. Beszélgetünk, ismerkedünk. Kicsoda a másik ember valójában? Ilyen 

kapcsolatot a szívedben egyszerre több emberrel is táplálhatsz. Ha nem ismered a választékot, 

akkor hogyan válassz? Ez egy laza, szabad időszak.  

Azért fontos ez, mert ha már az elején továbblépek és érzelmileg elköteleződve 

összegabajodom a másikkal, akkor sokkal nehezebb az elválás, amikor kiderül, hogy mégsem 

működik. Tehát lazán. Nem elköteleződve rögtön! 

Fiúk: ha egy lány szóba áll veletek, az még nem azt jelenti, hogy ő lesz a feleségetek! 

Lányok: ha egy fiú rátok néz, nem azt jelenti, hogy ő lesz a férjetek! 

 

Elszállt fiúk felemelt kézzel dicsőítenek és nem veszik közben észre a társukat! Miért? Mert 

csukva van a szemük! 

 

Joe ezer kérdése. Repülő bejárása beszállás előtt. Megrángatni, ellenőrizni, hogy minden 

mechanikus rész a helyén van-e. Csapok, pöckök, biztosítékok.  

Néhány szempont: 

Ugyanaz-e az útirányunk? Keresztény-e? Követi-e Krisztust?  

(18-30 évesen más mint 30 vagy 40 fölött. Itt már lehet gondolkodni másképp is…) 

Hozzám illő? Érdeklődésben, műveltségben, életcélban? Isten szolgálatában? Hozzáállás 

karrierhez, pénzhez? Gyermekek kérdésében? Férj – feleség szerep? Milyen a családja? 

Fontos: Nem hasonmás kell, hanem aki harmonizál velem! 

Fontos kérdés: 

- El tudom képzelni, hogy ő lesz a gyermekeim anyja/apja? 

- Fel fogom tudni vállalni minden körülmények között? 

 

Tehát: legyek szabad az ismerkedésben. A félelem, amit esetleges előző csalódások rejtettek a 

szívembe megbénít és bebörtönöz. Isten szeretete felszabadít. Ne legyen az ismerkedésünk 

görcsös. Legyen szabad az Úrban. Első találkozásunkkor nem kell megbeszélnünk a 

gyermekeink neveit! Beszélgessünk, ne féljünk egymástól.  

Mind a közösségben való találkozás, mind a kettesben való találkozás fontos, de más a 

funkciójuk. Ebben a fázisban inkább közösségben találkozunk.  

 

Funkciók: 

1. Közösségben: Hogyan viselkedik testvérek/barátok között? Milyen kapcsolatban van 

Istennel? (Ez a fórum nem alkalmas mély beszélgetésekre.) 

2. Látnod kell, hogyan viselkedik amikor kettesben vagytok. He ő lesz a párod így 

fogjátok eltölteni az idő nagy részét.  

 

Ha formálódik valami benned, nyugodtan mondd ki. Jobb tiszta vizet önteni a pohárba, mint 

évekig sínylődni.  

- Fiúk: Legyetek bátrak! Beszélgessetek a lányokkal! Oszoljon a köd! 

- Lányok: Ne nyomuljatok túlságosan. Úgyis észrevenni rajtatok a vonzalmat. A szerelem 

olyan mint a füst: látszik. 
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Érdemes kikérni a barátok, keresztény vezetők és a szülők tanácsát is. Kincset ér a jó tanács 

és sokszor a minket körülvevő emberek jobban látják az életünket mint mi magunk.  

DE – ne felejtsd el: ez a te ügyed, ez a te életed! A vezetők fennhatósága nem terjed ki erre a 

területre, tehát nem szólhat bele hatalommal, nem keverheti a kártyákat, nem uralhat le, nem 

lehetnek elvárásai. Legfeljebb jó tanácsot adhat, amire érdemes odafigyelni, mert valószínűleg 

már ő is túl van a bozóton (ha már házas). (Mother of God Community. Peter Hocken 

példája… csupa jóidulatból sok élet ment tönkre.) 

Péld 11, 14; 12, 15; 13, 10.  

Orsi és én – hogyan történt ez a fázis. (A jó mindig ellensége a legjobbnak! Veszélyes 

ellensége!) 

Repülő hasonlat: A bejárás. 

 

Együtt járás 

 

Óriási döntés született! Legjobb tudásunk szerint – Isten félelmében – úgy döntöttünk, hogy a 

másik az, akit életre szóló társamul szán az Úr. Ezzel új szakaszába lépett a kapcsolatunk, 

elkezdődött az együtt járás ideje.  

Repülő hasonlat: beszállunk a gépbe, checklists, motorindítás, kigurulás. A kapitányi székben 

ott ül Jézus.  

Együtt járni azt jelenti, hogy egy irányba megyünk – mégpedig a házasság felé. Ez már több, 

mint ismerkedés – járni, csak céllal érdemes. Valaki akkor tud járni, ha tudja, hogy hova 

megy! Akkor járjatok együtt, ha el akartok valahova jutni! 

 

Itt már megjelenik az érzelmi elköteleződés. Az együtt járás célja, hogy előkészítsétek és 

megalapozzátok a következő nagy döntést. Valóban képes leszek évtizedeket eltölteni vele? 

Terheket hordozva stb.? 

Ehhez mélyebben meg kell ismerni egymást. Ebben a fázisban kezded el megismerni a másik 

lelkét/bensejét. Szellemileg/lelkileg ok. Testileg ok. (ezt anélkül is meg tudom mondani, hogy 

levetkőzne!!). De milyen a lelke, milyen a jelleme, belső világa? Kicsoda ő valójában? 

Milyen az ízlése? Hogyan gondolkodik a számodra fontos dolgokról. Mik a céljai? Fontos 

neki is, ami neked fontos? Ebben a fázisban tapasztaljátok ki egymást egy kicsit jobban. 

Otthon, munka közben, tanulás közben, társaságban, közösségben, kettesben, veszélyes 

helyzetben. Rugalmas-e? Tud-e szeretni és szeretet elfogadni? Imádkozik-e? Érzelmileg 

stabil? Szolgáló szívű? Tud kommunikálni? Szereti az embereket? Alkalmazkodó?  

„Nyaralás és telelés” együtt.  

Fontos kérdés: 

- Segít engem ez a kapcsolat Istent teljesebben szeretni, megismerni és az Ő akaratát 

erősebben követni? 

 

Ezen a ponton lép be a szex-konfliktus!  

Idealista elképzeléseim és a gyakorlat különbsége:  

- Odamegyek valakihez és megkérem a kezét… 

- Első csók az esküvőn… 

 

Meddig lehet elmenni a szexben ezen a ponton? Meddig mehetünk el esküvő előtt? 

Megfoghatom a kezét? Átkarolhatom a derekát? Megcsókolhatom? 

Ha azt akarod, hogy megmondjam neked: csalódni fogsz. Sokan megpróbálták ezt 

mesterségesen szabályozni és dobozba zárni, de szerintem Isten nem ilyen.  
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