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2. óra

Párválasztási tanácsok
Beszélgessünk a fiatalokkal a témáról, mert akkor van egyedül esély arra, hogy beépüljön a
helyes értékrend a gondolkozásukba!
1. Párválasztási tanácsok lányoknak


A fiúknál ún. kettős mérce van: egy fiú ugyanúgy viselkedik az ismerkedésben a
lánnyal akkor is, ha komolyak a szándékai, és akkor is, ha csak „szórakozni” akar.
Az esetleges „behízelgésre” érdemes fokozottan odafigyelni.



Érdemes figyelni: meghív-e a szüleihez? Figyelje meg alaposan az édesanyjával
való kapcsolatát. Hasonló módon fog bánni a feleségével is.



„Húzd meg a kocsiját” teszt: figyelje meg a lány, hogyan viselkedik a fiú
problémahelyzetekben! „De miattam majd megváltozik” önigazolástól, a
megmentő szerep felvállalásától óvjuk a lányokat! „Mint a megromlott és kerítés
nélkül való város, [olyan] a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén!” (Péld
25,28)
„Jobb a hosszútűrő az erősnél; és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki
várost vesz meg.” (Péld 16,32)



Mit ért el eddig az életben?



Vannak-e tervei, céljai? Ha vannak, milyenek azok?



Mennyire hasonló az értékrendünk? „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában;
mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a
világosságnak a sötétséggel?” (2Kor 6,14)
„Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” (Ám 3,3)



A fiú (leendő férj) legfontosabb feladata, hogy felkeltse, elnyerje és fenntartsa a
lány (leendő feleség) leggyengédebb érzéseit.

2. Párválasztási tanácsok fiúknak


Nemesíteni fogja-e a jellememet, vagy az ellenkező irányba fog hatni?! „És monda az
Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek neki segítő társat, hozzá illőt.”
(1Móz 2,18) Ez egyben türelem és hit kérdése is!
„Megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól.” (Péld 18,22)
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„Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az
igazgyöngyöket.” (Péld 31,10)


Tud-e terheket vinni? (háztartás, gyermeknevelés, stb..)



Milyen kapcsolatot tud kialakítani az édesanyával? Tud-e segíteni abban, hogy az
anya-fiú kapcsolat jobb legyen? Ennek hátterében az áll, hogy a férfi meg akar felelni
az édesanyjának és a feleségének is, mert teljesítmény alapon élik az életet. Ha a
leendő feleség jó kapcsolatra tud jutni a férfi édesanyjával, azzal egy hatalmas teher
kerül le a férfi válláról. „Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és
ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.” (1Móz 2,24)



Csupán a külső, testi adottságok szemlélése nagyon veszélyes!
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