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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

23. hitelv

Házasság és család
„Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek,
ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk
mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden
tekintetben, mert ez kedves az Úrban” (Kol 3:18-20).
A juh három pici báránynak adott életet – de sajnos, ez túl sok egy anyának. Az erősebb testvérek eltolták a vézna, gyenge újszülöttet a tejtől. Az
anya is csak a kettővel foglalkozott, és úgy tűnt, nem gondol azzal, hogy a
leggyengébb éhen fog pusztulni.
A pásztor rátalált egy másik anyajuhra is, aki ott állt az elpusztult báránykája felett, és úgy bégetett, mint akinek rögtön megszakad a szíve. A gyászoló anyától elvette a kis tetemet, majd odavitte neki a másik anyajuh
éhező kicsinyét. De az, amikor megszagolta, elfordult tőle. Az éhező bárányka próbált közel férkőzni hozzá, de ő ellökte. Nem az övé volt.
A pásztor tudta, hogy ha nem cselekszik gyorsan, akkor hamarosan
mindketten elpusztulnak – az anya is meg a bari is. Ezért gyorsan megnyúzta az elpusztult kis báránykát, bőrét méretre vágta, beborította vele a kis
éhezőt, és óvatosan odakötözte piciny lábaihoz. Azután újra odavitte a síró
anyához, aki mihelyst megérezte a bőrének a szagát, közelengedte magához a kis éhező bárányt. Elfogadta és gondozta. Így a barika is növekedhetett, nem volt már többé kivetett, hanem szeretett juhocska. Mindenhova követte az örökbefogadó anyát. Hamarosan képes volt ugrándozni, és már a
hamis bundát is le lehetett venni róla.
Érezted-e valaha, hogy nem szeretnek, félreértenek, voltál-e magányos,
elfeledett, akire még a családtagok sem gondolnak? Ha a földi pásztor képes odavinni egy kitaszított báránykát egy bánkódó anyajuhhoz, akkor biztos, hogy Jézus is képes közelebb vinni azokhoz, akik úgy tűnik, mintha elutasítanának téged.
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Elöljáróban
Jézus azt mondta: „Mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek
ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza” (Mk 10:6-9).
Peter Marshall a házasságról szólva egyszer kijelentette: „Amikor igazán
szerelmesek leszünk, az nem csupán fizikai vonzalom. Ha csak az, akkor
nem tart sokáig. Ideális körülmények között ez lelki vonzalom is. Isten megnyitotta a szemünket, és megengedte, hogy belelássunk valaki másnak a
lelkébe. A belső emberbe leszünk szerelmesek… ezért Isten a legnagyobb
érték a romantika számára. Ő gondolta ezt ki először. Vond be Őt a házasságod minden részébe, és akkor felemeli azt a világias szintről valami kivételes, csodálatos és maradandó szintre.”

Mérlegelésre
1. Isten alapította a családot. Miért?
Isten azért helyezett bennünket családba, hogy növelje a boldogságunkat és fejlessze társas viszonyunkat. Ha nem élsz családban, akkor is örömre
és közösségre találhatsz Isten keresztény családjának tagjaként.
2. Olyan valakivel kell összeházasodnom, aki ugyanabban hisz, amiben
én. Miért?
Azok a társak, akik közös hitet és életet gyakorolnak, kevesebb problémával küzdenek, több közös céljuk van, és tudják segíteni egymást ezek elérésében. „Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?” (Ám 3:3).
3. A válás nem szerepel Isten tervében. Miért?
A házasság szent, mivel Isten pecsételte meg az egyesülést. Isten azt
akarja, hogy a házasság felbonthatatlan legyen mindhalálig. Krisztus azt
mondja, hogy Mózes megengedte a válást, „__________________________
________________________________ miatt” (Mt 19:8).
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Gyakorlati alkalmazás
1. Mit mondott Isten Ádám teremtésével kapcsolatos tervéről?
1Móz 1:26: „Alkossunk __________________ a _______________________,
hozzánk ________________________: __________________________ a tenger
________________, az ég ____________________, az ____________________,
az egész ________________ és mindenen, ami a földön ________________.”
2. Miért akarta Isten, hogy Ádámnak társa legyen?
1Móz 2:18: „Nem jó az embernek _____________________________ lenni,
___________________________ hozzáillő ______________________________.”
Ellen White így magyarázza: „Isten Évát egy bordából teremtette, amelyet Ádám oldalából vett ki, jelezve, hogy nem uralhatta fejként Ádámot,
nem taposhatta lábbal őt mint alsóbbrendűt, hanem mellette kellett állnia
mint vele egyenlő, akit Ádám szeret és véd” (Pátriárkák és próféták, 20. old.).
3. Hogyan alapította meg Isten az első otthont?
1Móz 2:24: „Ezért a ________________________ elhagyja apját és anyját,
_________________________ ______________________________, és lesznek
____________ testté.” Az „egy test” kifejezés a test, az értelem és az érzelem
bizalmas kötelékét jelenti.
4. Milyen tanácsot ad Pál arról, hogy kit ne válasszunk házastársul?
2Kor 6:14: „Ne legyetek a ______________________ __________________
igában, mert mi __________________ egymáshoz az ____________________
és a _______________________________, vagy mi _________________ van a
világosságnak a ____________________________?”
Az igazi egység megköveteli a hitben, az értékekben, szokásokban és
életvitelben való egyetértést.
5. A válás lehetőség-e a keresztény számára?
Mt 19:6: „Amit tehát az __________________ ________________________,
_______________ azt el _____ _________________________.”
6. Milyen korlátozást állított fel Jézus a válással kapcsolatban?
Mt 19:9: „Aki __________________ feleségét – a ______________________
esetét kivéve –, és mást vesz __________________, az __________________.”
7. Ha a válás nem lehetséges, akkor milyen más megoldás mérlegelhető az össze nem illő pároknál?
1Kor 7:10, 11: „Az asszony ________ váljon el a ____________________. Ha
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azonban elválik, maradjon ________________________ nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se ___________________ el a ____________________.”
8. Mit mond Isten a szülői felelősségről?
Péld 22:6: „_______________ a gyermeket a neki _____________________
módon, még ha ________________________, akkor sem _________________
__________ attól.”
9. Olvasd el az 5Móz 6:7-9 verseit, és sorold fel, hogy mit vár el Isten a
szülőktől a gyermekeik irányában!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Milyen kötelességeik vannak a gyermekeknek a keresztény otthonban?
2Móz 20:12: _____________________________________________________
11. Olvasd el az 1Kor 13:4-8 verseit! Sorold fel a szeretetnek azt a hat tulajdonságát, amely megragadott téged:
a. A szeretet __________________
b. A szeretet _________________
c. A szeretet __________________
d. A szeretet _________________
e. A szeretet __________________
f. A szeretet _________________

Kulcsszavak
Szövetség: elkötelezettség a házasságban a férj és a feleség között,
hogy szeretik egymást és hűségesek maradnak egymáshoz.
Agapé-szeretet: önzetlen, áldozatkész, másik-központú szeretet. Ugyanolyan, mint ahogy Isten szereti a bűnösöket.
Család: társas közösség férj és feleség között, amelyet igaz szeretet köt
össze. A gyermekek a család részét képezik.
Homoszexualitás: szexuális vágy vagy magatartás azonos nemű személy irányában.
Szeretet: mélységesen gyöngéd, szenvedélyes ragaszkodás egy másik
személyhez.
Házasság: Isten által rendelt intézmény, amelyben egy férfi és egy nő
szeretetben és házasságban egyesül, hogy otthont alapítson.
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A különbség
Elhagyni és ragaszkodni: a házassági kapcsolat (ragaszkodás) még a
szülő–gyermek kapcsolatot (elhagyni) is felülmúlja.
Házasságtörés: házas személy szexuális kapcsolata a házasságon kívül.
Paráználkodás: házasság előtti szexuális kapcsolat két házasulatlan személy között.
Vérfertőzés: szexuális kapcsolat közeli rokonok között.

Õszintén hiszem
1989-ben egy 8,2 erősségű földrengés majdnem a földdel tette egyenlővé Örményországot, elpusztítva 30 000 embert kevesebb mint négy perc
alatt. A pusztítás után a zűrzavarban egy apa rohant a fia iskolájá felé. Az
épület összeomlott, csupán egy törmelékhalom maradt belőle.
Megrendülten emlékezett vissza a fiának adott ígéretére: „Nem számít,
mi történik, mindig ott leszek veled!” Könnyek folytak a szeméből, ahogy
nézte a romhalmazt. Reménytelennek tűnt a helyzet, de a fiának adott ígéret ott visszahangzott gondolataiban. Összpontosítani próbált, és eszébe jutott, hogy a fia tanterme az épület jobb hátsó sarkában volt. Odarohant és
elkezdett ásni a romok között.
Egymás után jöttek a kétségbeesett szülők, sírtak, zokogtak. Az egyik jó
szándékú apa próbálta visszatartani a férfit, és együttérzően azt mondta: –
Már túl késő! Mindnyájan meghaltak. Nem tudsz segíteni. Menj haza! Többen is hozzátették: – Nézz szembe a valósággal! Nem tudsz semmit tenni.
Így csak rosszabb lesz a dolog!
Az apa viszont csak azt hajtogatta: – Akartok segíteni nekem, vagy
nem? Azután tovább folytatta az ásást, a kövek, romok eltakarítását.
A tűzoltóparancsnok is el akarta távolítani a romok közeléből: – Tűzveszély van, bármikor berobbanhat a törmelék. Jöjjön le, veszélyben van! Mi
majd rendezzük a dolgokat. Menjen haza!
De a szerető apa csak ezt hajtogatta: – Nem akar inkább segíteni?
A rendőr megragadta: – Maga most zaklatott, felindult és veszélyeztet
másokat. Menjen haza, és hagyja, hogy mi intézzük a dolgokat!
De a férfi újra csak azt mondta: – Inkább segítsen!
Senki sem segített neki, mégsem adta fel, nem hagyta abba az ásást. 8
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óra, 12 óra, 24 óra, 36 óra. Tudnia kellett, hogy él-e vagy hal-e a fia. A 38.
órában, amikor kihúzott egy nagy követ, hangokat hallott. Felkiáltott: –
Armandó! Azután meghallotta az édes hangot: – Apa, én vagyok. Mondtam a gyerekeknek, hogy ne aggódjanak. Mondtam nekik, hogy ha életben vagy, akkor megmentesz engem – és ha megmentesz engem, akkor
őket is megmented. Azt ígérted, hogy bármi is történjék, te mindig ott leszel
velem. És nem hagytál cserben, apa!
– Hogy vagytok, milyen állapotban vagytok? – kérdezte az apa.
– Tizennégyen maradtunk meg a harmincháromból. Sebesültek, éhesek
és szomjasak vagyunk, de örülünk, hogy itt vagy. Amikor az épület összeomlott, akkor egy háromszögletű dúc keletkezett, és az mentett meg bennünket.
– Kússz ki, fiam, a lyukon!
– Nem, apa! Először a többiek menjenek ki, mert tudom, hogy te kimentesz engem. Nem számít, mi történik, te mindig ott leszel velem!
Úgy szeretsz, mint Isten – feltétel nélkül és áldozatkészen? El tudod-e
mondani Istennel: „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz
hűségesen” (Jer 31:3)?
Gondold végig alaposan az alábbi döntéseket! Jelöld meg a négyzetekben azokat, amelyeket őszintén hiszed:
 Hiszem, hogy a házasság egy életre szóló elkötelezettség férfi és
nő között.
 Hiszem, hogy két olyan ember léphet házasságra, akik közös hitet
vallanak.
 Hiszem, hogy a keresztény szülőknek szeretni és tisztelni kell gyermekeiket, és arra tanítani, hogy szeressék Istent és az embertársaikat.
 Hiszem, hogy az otthonomnak – és nekem is – példaképnek kell
lenni mások számára.

Imádságom
Drága Atyám!
Köszönöm neked, amit a Biblia a házasságról, a családi életről és a szülői felelősségről kijelentett nekem. Segíts, hogy minden szükséges változtatást megtegyek az életvitelemben, hogy naponta visszatükrözhessem Krisz-
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tust! A Szentlélek ereje által tégy képessé arra, hogy minden tettemben hasonló legyek Jézushoz! Ámen.
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