
SZERELEM - SZERETET – BARÁTSÁG 

 
 
Bevezetés: 

Esküvőnkön eskü helyett ezt mondtuk egymásnak és a Jóistennek:  

Gábor / Mariann szeretlek, szeretetből megyek Hozzád / veszlek feleségül.  
Hozzád halálomig hű leszek. Nem hagylak el soha!  
Arra törekszem, hogy Veled egyre szentebbül éljek.    
Istenem, kérlek, tarts meg minket szeretetedben!  
Segíts, hogy szeretetünket tovább is tudjuk adni! Amen. 

Ez 26 éve volt. Öt gyermekünk van. Három lány és két fiú. 25, 24, 22, 19, 19 évesek. 
Két nagylányunk autista. Még mindannyian együtt lakunk.                                                     
Igyekszünk boldogan élni, többnyire sikerül is. Amikor éppen nem érezzük egymás 
szerelmét, akkor nehezebbé, örömtelenebbé válnak hétköznapjaink.  

 
Szerelem: 

Állapot és feladat egyszerre. Akarjunk kívül-belül tetszeni egymásnak és ezért ne 
fáradjunk el tenni is!!! Csodálatos életérzés, amikor feldobott állapotban, a hibák iránt 
vakon tekintünk a párunkra. Nagyon tetszett, ahogyan erről Dr. Glovitzki Eszter a 
BNT-n beszélt. Ez a szerelmes állapot azonban magától nem marad fenn.                                                        

Minél hamarabb, lehetőleg már a párkeresés idejében jó a tudatosságunkat is 
elővenni és arra készülni, hogy a szerelem olyan dolog, amit táplálni kell közös 
élményekkel, figyelmességgel, áldozatvállalással, tréfával, biztatással, ajándékokkal, 
közös ünnepekkel, utazással…  Képesek vagyunk erre együtt? Érdemes ezt időben 
megválaszolnunk. Ha elhúzzuk, az sokéves zsákutcában járást eredményezhet. 
Elszaladhat számos fiatal évünk. A válaszadást nagymértékben hátráltathatja, ha a 
testi kapcsolatban hamar előrefutunk, ill. közösen töltött időnk aránytalanul nagy 
részét töltjük összebújva. Miért…??? 

§ veszítünk a döntési szabadságunkból; hiába érezzük, hogy valami nem 
megfelelő, a testi örömök összekötnek – nehezebb szakítani 

§ kényelmessé tesz; minek házasodni, minek tervezgetni, így is milyen jó 
§ jobb, ha azután születik meg gyermekünk, miután határozott igent mondtunk 

egymásnak közös életünkre 
Fejlődnünk, haladnunk kell egymás megismerésében a jó döntéshez! 

  Minket ezek segítettek: 

• időbeosztás 
• egymás családjának, barátainak megismerése 

• közösen végzett munka, szolgálat, segítés. Lássam a másikat, lásson a másik 
fáradtan, probléma megoldás közben, nehéz helyzetben, nemcsak „jólfésült 
állapotban” 



• közösen gondban lenni valakiért, valakikért. 

• példamutató párok, családok meglátogatása 

• levelezés, szép gondolatok, egymás iránti érzelmek leírása- ünnepeinkkor 
most is szoktunk egymásnak írni 

• közösen lelkivezetőhöz járás 

• lelkiismeretvizsgálat – együtt jól tesszük-e a dolgunkat? 

• szentmisére járás 

• lelkigyakorlatokon együtt részt venni 

• közös imádkozás, külső zajoktól mentes beszélgetés 

• közös utazás 

• egymásra szánt idő 

• …  a sor folytatandó! 
 
Szempontok, témák, átbeszélnivalók: 

• viszonyunk a kényelemhez? 

• viszonyunk a bulizáshoz? 

• viszonyunk az alváshoz? 

• viszonyunk a pénzhez? 

• viszonyunk a munkához, tanuláshoz? 

• mit gondolsz a hűségről? 

• mit gondolsz a gyermekvállalásról?  

• milyen családban tudod elképzelni magatokat? 

• miért kell hálát adni és hogyan? 

• … folytatandó! 
 

Nem mindenben kell egyformának lennünk! DE:  
A KÜLÖNBÖZŐSÉGÜNK TUDOTT, ELFOGADOTT, TISZTELT LEGYEN! 

Fiatalon házasodni szerintünk jó. (23 és 22 évesek voltunk) 

- fiatalos lendület, erő, jó fizikai adottságok 
- nincs még önállóan felépített egzisztencia, én szereztem, te szerezted, stb., 

közösen tiszta lappal indulás van. 
- ha szerető családokból érkeznek a felek, ahogy a szülők támogatták a saját 

gyermeküket, úgy sokszor készek a fiatal házasok közös életét is támogatni 
amíg tanulnak  

Keresztény embernek talán az egyetlen dolog amiben önzőnek kell lennie, az a 
párválasztás: a „legjobbat kell megtalálni, megtartani!” 



Szeretet: 

Ø Hitünk lényege. 
Ø Minden kapcsolatunk alapja kell, hogy legyen. Fel kell tennünk a kérdést, 

magamnak kívánnám-e ezt a viszonyulást – ez segít rokoni, baráti és 
távolabbi kapcsolatainkban. 

Ø Cselekedetekben mutatkozhat meg.  
Ø Bocsánatot kell tudni kérni 
Ø Meg kell tudni bocsátani 
Ø A szeretet-kapcsolatok örömtelivé tesznek 

Szerelmesnek lenni, másokat szeretni akkor tudunk, ha saját magunkat szeretjük, 
elfogadjuk – ismerjük. Legyen rendben Istennel a kapcsolatunk – imádkozzunk, 
gondolkodjunk, hogyan lehetünk jobbak!  

 
Barátság: 

Barátaink színesítik, támogatják állandó szeretetükkel, feltétel nélküli elfogadásukkal, 
megértésükkel, érdeklődésükkel, bátorításukkal, bajban mellettünk levésükkel, 
segítségükkel életünket. Minden állapotunkban, nehézségeket, álmosságot is 
legyűrve fontosnak tartottuk-tartjuk barátságainkat.  

Egy jegyesi, házastársi kapcsolatban a barátságok száma megtöbbszöröződik, mert 
vannak az én barátaim, a te barátaid, a közösen szerzett barátaink és mindehhez 
egy nap továbbra is 24 óra marad. Egy-egy kapcsolatunk fenntartása jóval több 
áldozatot kíván meg, mint azelőtt. Kevesebb időben, fáradtabb állapotban kerülhet 
sor a találkozásokra. Elnézőbbnek, türelmesebbnek kell lennünk a barátainkkal, ill. 
nekik velünk.                                             

Fontos, hogy egyre szorosabbá váló párkapcsolatunkban megadjuk a szabadságot 
társunknak, hogy a saját baráti kapcsolatait ápolja, fenntartsa!  Ezekből is mindketten 
gazdagodhatunk.  

Több mint 30 éves a közösségünk. Egymás életének a kísérése imában, közös 
beszélgetésekben, kéthetenkénti találkozásokban – különleges megélése a 
barátságnak.  

 

Kovács Mariann (konduktor) és Papp Gábor (könyvelő) 

Elérhetőségeink: Gábor: joborgabor [kukac] gmail [pont] com 

Mariann: ko [pont] marjanka [kukac] freemail [pont] hu 


