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23. Házasság és család

A
hÃ¡zassÃ¡got, mely a fÃ©rfi Ã©s nõ kÃ¶zÃ¶tt Ã©letre szÃ³lÃ³ egysÃ©g szeretetkapcsolatban,
Isten alkotta az Ã‰denben Ã©s JÃ©zus megerõsÃ-tette. Mivel a keresztÃ©ny szÃ¡mÃ¡ra a
hÃ¡zassÃ¡g Isten Ã©s a hÃ¡zastÃ¡rs felÃ© elkÃ¶telezettsÃ©g, ezÃ©rt csak azonos hitû
tÃ¡rsak kÃ¶zÃ¶tt kÃ¶ttessen. E kapcsolat a kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶s szeretetre, megbecsÃ¼lÃ©sre,
tiszteletre Ã©s felelõssÃ©gre Ã©pÃ¼l, mely Krisztus Ã©s egyhÃ¡za kÃ¶zÃ¶tti szeretet,
szentsÃ©g, meghittsÃ©g Ã©s Ã¡llandÃ³sÃ¡g kapcsolatÃ¡t tÃ¼krÃ¶zi. JÃ©zus a vÃ¡lÃ¡srÃ³l azt
tanÃ-totta, hogy hÃ¡zassÃ¡gtÃ¶rÃ©st kÃ¶vet el az, aki elvÃ¡lik hÃ¡zastÃ¡rsÃ¡tÃ³l - kivÃ©ve
a parÃ¡znasÃ¡g miatti vÃ¡lÃ¡st -, Ã©s mÃ¡ssal hÃ¡zasodik Ã¶ssze. Noha nem minden
csalÃ¡di kapcsolat eszmÃ©nyi, de a SzentlÃ©lek vezetÃ©sÃ©vel Ã©s a gyÃ¼lekezet
gondozÃ¡sÃ¡val a hÃ¡zasfelek kÃ¶zÃ¶tt szeretetkÃ¶zÃ¶ssÃ©g jÃ¶het lÃ©tre, ha teljesen alÃ¡rendelik
magukat egymÃ¡snak Krisztusban. Isten megÃ¡ldja a csalÃ¡dot, Ã©s azt akarja, hogy a
csalÃ¡dtagok a teljes Ã©rettsÃ©gre segÃ-tsÃ©k egymÃ¡st. A szÃ¼lõk tanÃ-tsÃ¡k meg
gyermekeiket Isten szeretetÃ©re Ã©s a neki valÃ³ engedelmessÃ©gre. PÃ©ldÃ¡jukkal,
szavaikkal, tanÃ-tsÃ¡k õket arra, hogy Krisztus szeretõ, nevelõ, Ã¶rÃ¶kkÃ© gyengÃ©d
Ã©s gondoskodÃ³, aki azt akarja, hogy az Õ testÃ©nek - Isten csalÃ¡djÃ¡nak tagjaivÃ¡ legyenek. A csalÃ¡d nÃ¶vekvõ Ã¶sszetartÃ¡sa az utolsÃ³ idõk evangÃ©liumi
Ã¼zenetÃ©nek egyik ismertetõjele. (1MÃ³z 2:18-25; Mt 19:3-9; Jn
2:1-11; 2Kor 6:14; Ef 5:21-33; Mt 5:31-32; Mk 10:11-12; Lk 16:18; 1Kor 7:10-11;
2MÃ³z 20:12; Ef 6:1-4; 5MÃ³z 6:5-9; PÃ©ld 22:6; Mal 4:5-6)

Az otthon egyik dÃ¶ntõ
feladata, hogy helyreÃ¡llÃ-tsa az emberben Isten kÃ©pmÃ¡sÃ¡t. A csalÃ¡dban az apa, az
anya Ã©s a gyermekek teljesen kibontakozhatnak, Ã©s teljesÃ-thetik az egymÃ¡ssal
valÃ³ Ã¶sszetartozÃ¡sra, szeretetre Ã©s bensõsÃ©ges kapcsolatra irÃ¡nyulÃ³ igÃ©nyÃ©t.
Itt egyÃ©nisÃ©ggÃ© formÃ¡lÃ³dnak a csalÃ¡dtagok, Ã©s kifejlõdik az egÃ©szsÃ©ges Ã¶ntudat.
Az otthon az a hely, ahol Isten kegyelmÃ©bõl az igazi keresztÃ©nysÃ©g elvei a
gyakorlatban megvalÃ³sulhatnak, Ã©s Ã©rtÃ©kei egyik nemzedÃ©kbõl a mÃ¡sikba
Ã¡tvihetõk.

A csalÃ¡d nagy boldogsÃ¡g, de
rettenetes sÃ©rÃ¼lÃ©sek szÃ-nhelye is lehet. A harmonikus csalÃ¡di Ã©let bemutatja a
keresztÃ©nyi elveket a gyakorlatban, Ã©s bizonysÃ¡got tesz Isten jellemÃ©rõl.
Sajnos e jellemvonÃ¡sok nagyon ritkÃ¡n lÃ¡thatÃ³k a mai csalÃ¡dokban. Sok csalÃ¡d
inkÃ¡bb az Ã¶nzõ emberi szÃ-v gondolatait Ã©s szÃ¡ndÃ©kait tÃ¼krÃ¶zi - veszekedÃ©st,
lÃ¡zongÃ¡st, versengÃ©st, haragot, helytelen viselkedÃ©st, sõt mÃ©g kegyetlensÃ©get
is. Ezek a jellemvonÃ¡sok nem szerepeltek Isten eredeti tervÃ©ben. JÃ©zus ezt
mondta: â€žKezdettõl fogva nem Ã-gy volt" (Mt 19:8).

Â
Kezdetben

A szombat Ã©s a hÃ¡zassÃ¡g
kÃ©t olyan ajÃ¡ndÃ©k, amelyet Isten az emberi csalÃ¡dnak kezdetben adott. Ezekkel
az ajÃ¡ndÃ©kokkal a pihenÃ©s Ã©s egymÃ¡shoz tartozÃ¡s Ã¶rÃ¶mÃ©t kÃ-nÃ¡lta, tekintet nÃ©lkÃ¼l
idõre, helyre Ã©s kultÃºrÃ¡ra. E kÃ©t intÃ©zmÃ©ny megalapÃ-tÃ¡sÃ¡val Ã©rte el tetõpontjÃ¡t
Isten fÃ¶ldi teremtÃ©se. Ez volt a befejezÃ©s, az emberisÃ©gnek a teremtÃ©skor adott
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rendkÃ-vÃ¼l jÃ³ ajÃ¡ndÃ©kok kÃ¶zÃ¶tt a legjobb. A szombat alapÃ-tÃ¡sÃ¡val Isten idõt
adott az embernek a pihenÃ©sre Ã©s megÃºjulÃ¡sra, idõt a vele valÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©g Ã¡polÃ¡sÃ¡ra.
Az elsõ csalÃ¡d kialakÃ-tÃ¡sÃ¡val lÃ©trehozta az emberisÃ©g alapvetõ tÃ¡rsadalmi
egysÃ©gÃ©t, amellyel felÃ©bresztette bennÃ¼k az Ã¶sszetartozÃ¡s tudatÃ¡t, Ã©s
gondoskodott arrÃ³l, hogy Isten Ã©s mÃ¡sok szolgÃ¡latÃ¡ra alkalmas szemÃ©lyekkÃ©
fejlõdjenek.

Az Isten kÃ©pmÃ¡sÃ¡t
tÃ¼krÃ¶zõ fÃ©rfi Ã©s nõ. 1MÃ³z 1:26-27. leÃ-rja, hogyan teremtette Isten az embert, akinek lakÃ¡sa
lett ez a fÃ¶ld: â€žÃ‰s monda Isten: TeremtsÃ¼nk embert a mi kÃ©pÃ¼nkre Ã©s
hasonlatossÃ¡gunkra... TeremtÃ© tehÃ¡t Isten az embert az õ kÃ©pÃ©re, Isten kÃ©pÃ©re
teremtÃ© õt: fÃ©rfiÃºvÃ¡ Ã©s asszonnyÃ¡ teremtÃ© õket." Az itt hasznÃ¡lt ember szÃ³ (a
hÃ©berben Ã©s magyarban is) Ã¡ltalÃ¡nos Ã©rtelmû, ahogyan tÃ¶bb mint 500 esetben az
Ã“testamentumban. Ez a kifejezÃ©s mind fÃ©rfit, mind nõt jelent. A szÃ¶veg
vilÃ¡gossÃ¡ teszi, hogy Isten nemcsak a fÃ©rfit teremtette a sajÃ¡t kÃ©pÃ©re, a nõt
pedig a fÃ©rfi kÃ©pÃ©re.[1] Nem Ã-gy tÃ¶rtÃ©nt. Isten mindkettõt
a sajÃ¡t kÃ©pÃ©re alkotta.

Ã‰ppen Ãºgy, ahogy az Atya,
a FiÃº Ã©s a SzentlÃ©lek - mindhÃ¡rom Isten, a fÃ©rfi Ã©s a nõ egyÃ¼ttesen alkotja az
â€žember"-t. Ãšgy, ahogy az IstensÃ©g hÃ¡rom szemÃ©lye egy, de a hÃ¡romnak nem ugyanaz
a szerepe. LÃ©nyÃ¼kben, Ã©rtÃ©kÃ¼kben egyek, de nem azonosak a szemÃ©lyÃ¼kben (vÃ¶. Jn
10:30; 1Kor 11:3). KiegÃ©szÃ-tik egymÃ¡st, Ã©s tevÃ©kenysÃ©gÃ¼kben egyÃ¼ttmûkÃ¶dnek.

MindkÃ©t emberi nem jÃ³
(1MÃ³z 1: 31), Ã©s kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ szerepÃ¼k is jÃ³. A csalÃ¡d Ã©s az otthon a nembeli
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©g tÃ©nyÃ©re Ã©pÃ¼l. Isten szaporÃ-thatta volna az Ã©letet a fÃ¶ldÃ¶n a fÃ©rfi
Ã©s nõ teremtÃ©se nÃ©lkÃ¼l, ahogy azt egyes Ã¡llatok nem nÃ©lkÃ¼li szaporodÃ¡sa
tanÃºsÃ-tja. De Isten â€žkÃ©t, Ã¡ltalÃ¡nos formÃ¡jÃ¡ban Ã©s jellegzetessÃ©geiben azonos
egyedet" alkotott, Ã¡m mindegyikÃ¼k Ã¶nmagÃ¡ban hord valamit, ami hiÃ¡nyzik a
mÃ¡sikbÃ³l, Ã©s kiegÃ©szÃ-ti a mÃ¡sikat.[2] Nem volna teljes az a vilÃ¡g, amelyben a kÃ©t nem kÃ¶zÃ¼l csak az egyik
van jelen. Igazi beteljesÃ¼lÃ©s csak olyan tÃ¡rsadalomban jÃ¶het lÃ©tre, amely mind
fÃ©rfit, mind nõt magÃ¡ban foglal. Itt nem merÃ¼l fel az egyenlõsÃ©g kÃ©rdÃ©se, mert
mindkettõ nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen.

Ã•dÃ¡m, az elsõszÃ¼lÃ¶tt, Ã©s
Ã-gy az emberi faj feje[3],
elsõ napjÃ¡n Ã©rzÃ©kelte egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ voltÃ¡t - nem volt mÃ¡s hozzÃ¡ hasonlÃ³. â€žDe az
embernek hozzÃ¡ illõ segÃ-tõtÃ¡rsat nem talÃ¡lt." (1MÃ³z 2:20) Isten tudatÃ¡ban volt
ennek a hiÃ¡nynak, mert Ã-gy szÃ³lt: â€žNem jÃ³ az embernek egyedÃ¼l lenni; szerzek
nÃ©ki segÃ-tõtÃ¡rsat, hozzÃ¡ illõt" (1MÃ³z 2:18).

Az itt â€žillõ"-nek
fordÃ-tott hÃ©ber neged szÃ³ olyan elÃ¶ljÃ¡rÃ³szÃ³val Ã¶sszekapcsolt fõnÃ©v,
amely azt jelenti, hogy Ã¡llni valaki vagy valami â€želõtt", valakivel vagy
valamivel â€žszemben", valakinek vagy valaminek â€žmegfelelõ". A jelen esetben
annak a szemÃ©lynek, akinek Ã•dÃ¡m elõtt kellett Ã¡llnia, hasonmÃ¡sakÃ©nt ki kellett
egÃ©szÃ-tenie õt, meg kellett felelnie neki. â€žBocsÃ¡ta tehÃ¡t az Ãšr Isten mÃ©ly
Ã¡lmot az emberre", Ã©s kivett â€žegyet annak oldalbordÃ¡i kÃ¶zÃ¼l" (1MÃ³z 2:21), Ã©s
tÃ¡rsÃ¡vÃ¡ formÃ¡lta.[4]
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Amikor Ã•dÃ¡m felÃ©bredt,
azonnal felismerte azt a szoros Ã©s meghitt kapcsolatot, amit ez a kÃ¼lÃ¶nleges
teremtÃ©si cselekmÃ©ny lehetõvÃ© tett, Ã©s felkiÃ¡ltott: â€žEz mÃ¡r csontombÃ³l valÃ³
csont, Ã©s testembõl valÃ³ test; ez asszonyembernek neveztessÃ©k, mert emberbõl
vÃ©tetett" (1MÃ³z 2:23; vÃ¶. 1Kor 11:8).

A hÃ¡zassÃ¡g. Isten a fÃ©rfi Ã©s a nõ kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©gÃ©bõl
rendet, egysÃ©get hozott lÃ©tre. Az elsõ pÃ©nteken megtartotta az elsõ eskÃ¼võt,
Ã¶sszeadta ezt a kÃ©t embert, kÃ©pmÃ¡sÃ¡nak mintakÃ©peit, hogy eggyÃ© legyenek. A
hÃ¡zassÃ¡g azÃ³ta is a csalÃ¡d Ã©s a tÃ¡rsadalom alapja.

A SzentÃ-rÃ¡s mind az
elkÃ¼lÃ¶nÃ¼lÃ©s, mind az Ã¶sszetartozÃ¡s dÃ¶ntõ tettekÃ©nt jellemzi a hÃ¡zassÃ¡got:
Valaki â€želhagyja... az õ atyjÃ¡t Ã©s az õ anyjÃ¡t, Ã©s ragaszkodik felesÃ©gÃ©hez, Ã©s
lesznek egy testtÃ©" (1MÃ³z 2:24).

1. ElhagyÃ¡s. A hÃ¡zassÃ¡gi viszony feltÃ©tlenÃ¼l
szÃ¼ksÃ©gessÃ© teszi, hogy a hÃ¡zasulandÃ³k feladjÃ¡k korÃ¡bbi fontos kapcsolataikat.
A hÃ¡zastÃ¡rsi viszony felÃ¼lmÃºlja a szÃ¼lõ gyermek kapcsolatot. Ilyen Ã©rtelemben a
szÃ¼lõkkel valÃ³ kapcsolat â€želhagyÃ¡sa" lehetõvÃ© teszi egy mÃ¡sik szemÃ©lyhez valÃ³
â€žragaszkodÃ¡st". E folyamat nÃ©lkÃ¼l nincs a hÃ¡zassÃ¡gnak szilÃ¡rd alapja.

2. RagaszkodÃ¡s. A â€žragaszkodik" szÃ³nak fordÃ-tott
hÃ©ber kifejezÃ©s olyan szÃ³bÃ³l szÃ¡rmazik, amelynek jelentÃ©se â€žtapadni, odakÃ¶tni,
csatlakozni, kitartani". FõnÃ©vkÃ©nt a forrasztÃ¡st is jelentheti (Ã‰sa 41:7). E
kÃ¶tõdÃ©s szoros Ã©s erõs volta bemutatja a hÃ¡zassÃ¡gi kÃ¶telÃ©k jellegÃ©t. E
szÃ¶vetsÃ©g felbontÃ¡sÃ¡ra irÃ¡nyulÃ³ minden kÃ-sÃ©rlet megsebzi azokat, akik ilyen
szorosan kapcsolÃ³dnak egymÃ¡shoz. Az a tÃ©ny is hangsÃºlyozza ennek az emberi
kÃ¶telÃ©knek a szoros voltÃ¡t, hogy ugyanez az ige fejezi ki az Isten Ã©s nÃ©pe
kÃ¶zÃ¶tti kÃ¶telÃ©ket: â€žõt tiszteljed, õhozzÃ¡ ragaszkodjÃ¡l, Ã©s az õ nevÃ©re
eskÃ¼djÃ©l" (5MÃ³z 10:20).

3. SzÃ¶vetsÃ©gkÃ¶tÃ©s. A SzentÃ-rÃ¡s azt a fogadalmat, azt
az Ã-gÃ©retet, amely a hÃ¡zastÃ¡rsakat egymÃ¡shoz kÃ¶ti, â€žszÃ¶vetsÃ©g"-nek" nevezi. Ezt
a kifejezÃ©st Isten IgÃ©je a legÃ¼nnepÃ©lyesebb Ã©s legkÃ¶telezõbb egyezsÃ©gre
hasznÃ¡lja (Mal 2:14; PÃ©ld 2:16-17). A fÃ©rj Ã©s felesÃ©g kÃ¶zÃ¶tti kapcsolatnak
mintÃ¡znia kell azt az Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³ szÃ¶vetsÃ©get, amelyet Isten az õ nÃ©pÃ©vel,
egyhÃ¡zÃ¡val kÃ¶tÃ¶tt (Ef 5:21-33). EgymÃ¡snak valÃ³ elkÃ¶telezettsÃ©gÃ¼k tÃ¼krÃ¶zze azt a
hûsÃ©get Ã©s Ã¡llhatatossÃ¡got, ami Isten szÃ¶vetsÃ©gÃ©t jellemzi! (Zsolt 89:3; JerSir
3:23).

A kettõjÃ¼k kÃ¶zÃ¶tti
szÃ¶vetsÃ©gkÃ¶tÃ©s tanÃºi Isten, a gyÃ¼lekezet, az ifjÃº pÃ¡r csalÃ¡dja Ã©s barÃ¡ti kÃ¶re.
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Ezt a szÃ¶vetsÃ©get a menny megerõsÃ-ti: â€žAmit... Isten egybeszerkesztett, ember el
ne vÃ¡lassza" (Mt 19:6). A keresztÃ©ny hÃ¡zaspÃ¡r tudatÃ¡ban van annak, hogy
hÃ¡zassÃ¡gkÃ¶tÃ©sÃ©vel olyan hûsÃ©get fogad egymÃ¡snak, amely Ã©lete vÃ©gÃ©ig tart.[5]

4. Egy testtÃ© vÃ¡lÃ¡s.
Az elhagyÃ¡s Ã©s
szÃ¶vetsÃ©gkÃ¶tÃ©s olyan egysÃ©get eredmÃ©nyez, amely titok. Ez teljes Ã©rtelemben
valÃ³ eggyÃ© vÃ¡lÃ¡s - a hÃ¡zastÃ¡rsak egyÃ¼tt jÃ¡rnak, Ã¶sszetartoznak, Ã©s meghitt
kapcsolatban vannak egymÃ¡ssal. Ez az egysÃ©g eleinte a hÃ¡zassÃ¡g fizikai
egysÃ©gÃ©re vonatkozik. De ezen tÃºl a gondolkodÃ¡s Ã©s Ã©rzelmek bensõsÃ©ges
kapcsolatÃ¡t is jelenti, amely erõsÃ-ti kapcsolatuk fizikai voltÃ¡t.

a) EgyÃ¼tt jÃ¡rÃ¡s. NÃ©pÃ©vel valÃ³ kapcsolatÃ¡rÃ³l Isten
ezt kÃ©rdezi: â€žVajon jÃ¡rnak-Ã© ketten egyÃ¼tt, ha nem egyeztek meg egymÃ¡ssal?" (Ã•m
3:3). Ez a kÃ©rdÃ©s azokat is Ã©rinti, akik egy testtÃ© lesznek. Isten megtiltotta
az izraelitÃ¡knak, hogy a szomszÃ©dos nemzetekkel Ã¶sszehÃ¡zasodjanak, â€žmert
elpÃ¡rtoltatja a te fiadat Ã©ntõlem, Ã©s idegen isteneknek szolgÃ¡lnak" (5MÃ³z 7:4;
vÃ¶. JÃ³zs 23:11-13). Amikor az izraelitÃ¡k figyelmen kÃ-vÃ¼l hagytÃ¡k ezt a
parancsot, ennek kÃ¶vetkezmÃ©nye vÃ©gzetes lett (BÃ-r 14-16; 1Kir 11:1-10; Ezsd 9:
10).

PÃ¡l megismÃ©telte ezt az
elvet, s egyÃ©rtelmûvÃ© tette: â€žNe legyetek hitetlenekkel felemÃ¡s igÃ¡ban; mert mi
szÃ¶vetsÃ©ge van igazsÃ¡gnak Ã©s hamissÃ¡gnak? Vagy mi kÃ¶zÃ¶ssÃ©ge a vilÃ¡gossÃ¡gnak a
sÃ¶tÃ©tsÃ©ggel? Ã‰s mi egyezsÃ©ge Krisztusnak BÃ©liÃ¡llal? Vagy mi kÃ¶ze hÃ-võnek
hitetlenhez? Vagy mi egyezÃ©se Isten templomÃ¡nak bÃ¡lvÃ¡nyokkal? Mert ti az Ã©lõ
Istennek temploma vagytok" (2Kor 6:14-16; vÃ¶. 17-18. v.).

VilÃ¡gos a SzentÃ-rÃ¡s
tanÃ-tÃ¡sa, hogy a hÃ-võ csak hÃ-võvel lÃ©pjen hÃ¡zassÃ¡gra. Ez az elv mÃ©g tÃ¡gabb
Ã©rtelmû. Az igazi egysÃ©g hitben Ã©s gyakorlatban valÃ³ megegyezÃ©st igÃ©nyel. A
vallÃ¡s gyakorlÃ¡sÃ¡ban valÃ³ kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g az Ã©letmÃ³dban valÃ³ kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©ghez vezet,
ami sÃºlyos feszÃ¼ltsÃ©get Ã©s tÃ¶rÃ©st okozhat a hÃ¡zassÃ¡gban. A SzentÃ-rÃ¡s Ã¡ltal
emlÃ-tett egysÃ©g elÃ©rÃ©se Ã©rdekÃ©ben tehÃ¡t az ember a sajÃ¡t kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ©n belÃ¼li
szemÃ©llyel kÃ¶ssÃ¶n hÃ¡zassÃ¡got.[6]

b) Ã–sszetartozÃ¡s. Hogy kÃ©t ember egy testtÃ© legyen,
teljes hûsÃ©get kell tanÃºsÃ-tania egymÃ¡s irÃ¡nt. Amikor valaki hÃ¡zassÃ¡got kÃ¶t,
mindent kockÃ¡ztat, Ã©s elfogadja hÃ¡zastÃ¡rsÃ¡t olyannak, amilyen. Aki
meghÃ¡zasodik, kifejezi azt, hogy kÃ©sz megosztani hÃ¡zastÃ¡rsa felelõssÃ©gÃ©t, Ã©s
mindennel szemben tÃ¡rsa mellett akar Ã¡llni. A hÃ¡zassÃ¡g cselekvõ, gyakorlÃ³, meg
nem szûnõ szeretetet igÃ©nyel.

â€žKÃ©t ember megosztja
mindenÃ©t, amije van, nemcsak a testÃ©t, nemcsak anyagi javait, de gondolatait Ã©s
Ã©rzÃ©seit, Ã¶rÃ¶meit, szenvedÃ©seit, remÃ©nyeit Ã©s aggodalmait, sikereit Ã©s
kudarcait is. â€žAz egy testtÃ© vÃ¡lÃ¡s" azt jelenti, hogy kÃ©t ember teljesen egy
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testtÃ©, lÃ©lekkÃ© Ã©s szellemmÃ© lesz, mÃ©gis kÃ©t kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ szemÃ©ly marad."[7]

c) MeghittsÃ©g. Az egy testtÃ© vÃ¡lÃ¡s nemi
egysÃ©ggel jÃ¡r. â€žIsmerÃ© Ã•dÃ¡m az õ felesÃ©gÃ©t, Ã‰vÃ¡t, aki fogad vala mÃ©hÃ©ben."
(1MÃ³z 4:1) Az eggyÃ© vÃ¡lÃ¡s Ã¶sztÃ¶ne folytÃ¡n, amelyet fÃ©rfiak Ã©s nõk Ã•dÃ¡m Ã©s Ã‰va
napjai Ã³ta Ã©reznek, minden hÃ¡zaspÃ¡r Ãºjra eljÃ¡tssza az elsõ szerelmi tÃ¶rtÃ©netet.
A nemi meghittsÃ©g a lehetõ legszorosabb fizikai egysÃ©g rÃ©szÃ¼kre; Ã¡brÃ¡zolja azt
a kÃ¶zelsÃ©get, amelyet egy hÃ¡zaspÃ¡r Ã©rzelmileg Ã©s lelkileg is ismerhet. A
keresztÃ©ny hÃ¡zastÃ¡rsi szeretetet melegsÃ©gnek, Ã¶rÃ¶mnek Ã©s gyÃ¶nyÃ¶rûsÃ©gnek kell
jellemeznie (PÃ©ld 5:18-19).

â€žTisztessÃ©ges minden
tekintetben a hÃ¡zassÃ¡g Ã©s a szeplõtlen hÃ¡zasÃ¡gy." (Zsid 13:4) â€žA SzentÃ-rÃ¡s
vilÃ¡gosan kimondja, hogy a fÃ©rj Ã©s felesÃ©g kÃ¶zÃ¶tti szeretet Ã¶rÃ¶mteli nemi
kifejezÃ©se Isten terve szerint valÃ³. Ez, ahogy a ZsidÃ³khoz Ã-rt levÃ©l
hangsÃºlyozza, szeplõtlen, nem bûnÃ¶s, nem szennyes. Ez tiszteletre mÃ©ltÃ³ hely a
hÃ¡zassÃ¡gban, ahol fÃ©rj Ã©s felesÃ©g tanÃº nÃ©lkÃ¼l talÃ¡lkozik, hogy megÃ¼nnepelje
egymÃ¡s irÃ¡nti szerelmÃ©t. Ennek az idõnek szentnek Ã©s Ã¶rÃ¶mtelinek kell lennie."[8]

5. Bibliai szeretet.
A hÃ¡zastÃ¡rsi
szeretet egymÃ¡shoz valÃ³ feltÃ©tlen, gyengÃ©d Ã©s meghitt ragaszkodÃ¡s, amely
kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶sen elõmozdÃ-tja az Isten kÃ©pmÃ¡sÃ¡ra formÃ¡lÃ³dÃ¡st az egyÃ©n minden fizikai, Ã©rzelmi, Ã©rtelmi Ã©s lelki - vonatkozÃ¡sÃ¡ban. A szeretet kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ
fajtÃ¡i hatnak a hÃ¡zassÃ¡gban; van romantikus, szenvedÃ©lyes idõszak; nagyon
Ã©rzelmes idõszak; nyugalmas idõszak; barÃ¡ti Ã©s az egymÃ¡shoz tartozÃ¡s Ã©rzÃ©sÃ©vel
betÃ¶ltÃ¶tt idõszak. De az agapÃ© szeretet, amirõl a Ãšjtestamentum beszÃ©l az Ã¶nzetlen, mindent-mÃ¡sokÃ©rt szeretet -, az igazi, maradandÃ³ hÃ¡zastÃ¡rsi
szeretet alapja.

JÃ©zus bemutatta e szeretet
legmagasztosabb formÃ¡jÃ¡t, amikor magÃ¡ra vÃ©ve mind bûneink sÃºlyÃ¡t, mind
kÃ¶vetkezmÃ©nyeit, vÃ¡llalta a kereszthalÃ¡lt. â€žMivelhogy szerette az Ã¶vÃ©it e
vilÃ¡gon, mindvÃ©gig szerette õket." (Jn 13:1) Szeretett bennÃ¼nket, annak
ellenÃ©re, hogy bûneink a keresztre vittÃ©k. Ez volt, Ã©s most is az, JÃ©zus
Krisztus feltÃ©tel nÃ©lkÃ¼li agapÃ© szeretete.

E szeretetet jellemezve
PÃ¡l ezt mondta: â€žA szeretet hosszÃºtûrõ, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a
szeretet nem kÃ©rkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik Ã©ktelenÃ¼l, nem keresi
a maga hasznÃ¡t, nem gerjed haragra, nem rÃ³ja fel a gonoszt, nem Ã¶rÃ¼l a
hamissÃ¡gnak, de egyÃ¼tt Ã¶rÃ¼l az igazsÃ¡ggal; mindent elfedez, mindent hiszen,
mindent remÃ©l, mindent eltûr. A szeretet soha el nem fogy" (1Kor 13:4-8).

E szakasz magyarÃ¡zatakÃ©nt
Ed Wheat ezt Ã-rta: â€žAz agapÃ© szeretet Ã¶rÃ¶k erõforrÃ¡sba van bekapcsolva,
Ã©s akkor is mûkÃ¶dik, amikor minden mÃ¡sfajta szeretet kudarcot vall... Szeret,
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mindegy, hogy mit. Nem szÃ¡mÃ-t, milyen mÃ©ltatlan a szeretetre az a mÃ¡sik
szemÃ©ly, az agapÃ© nem merÃ¼l ki. Az agapÃ© olyan feltÃ©tel nÃ©lkÃ¼li,
mint Isten irÃ¡ntunk valÃ³ szeretete. Ez az Ã©rtelmi magatartÃ¡s, amely az akarat
megfontolt dÃ¶ntÃ©sÃ©n alapszik."[9]

6. Az egyÃ©n lelki
felelõssÃ©ge. BÃ¡r
a hÃ¡zastÃ¡rsak szÃ¶vetsÃ©get kÃ¶tÃ¶ttek egymÃ¡ssal, dÃ¶ntÃ©seikÃ©rt mindegyikÃ¼knek
egyÃ©nileg kell hordozniuk a felelõssÃ©get (2Kor 5:10). E felelõssÃ©g vÃ¡llalÃ¡sa
azt jelenti, hogy soha ne hibÃ¡ztassÃ¡k a mÃ¡sikat azÃ©rt, amit õk kÃ¶vettek el. A
sajÃ¡t lelki fejlõdÃ©sÃ¼k felelõssÃ©gÃ©t is vÃ¡llalniuk kell; senki sem tÃ¡maszkodhat
mÃ¡s lelki erejÃ©re. MÃ¡srÃ©szrõl mindegyikÃ¼k Istennel valÃ³ kapcsolata
erõforrÃ¡skÃ©nt Ã©s bÃ¡torÃ-tÃ¡skÃ©nt szolgÃ¡lhat a mÃ¡sik szÃ¡mÃ¡ra.

Â
A bûn kÃ¶vetkezmÃ©nyei a hÃ¡zassÃ¡gra

Annak a torzulÃ¡snak, amit
a bûn okozott az ember istenkÃ©pûsÃ©gÃ©ben, a hÃ¡zassÃ¡gban is Ã©ppÃºgy megvannak a
kÃ¶vetkezmÃ©nyei, mint az ember Ã©letÃ©nek minden mÃ¡s terÃ¼letÃ©n. Ã–nÃ©rdek hatolt be
oda, ahol valamikor tÃ¶kÃ©letes szeretet Ã©s egysÃ©g uralkodott. Az Ã¶nzÃ©s az
elsõdleges mozgatÃ³erõ azokban, akiket nem szorongat Krisztus szeretete. Az
alÃ¡zatossÃ¡g, szolgÃ¡lat, Ã¡ldozatossÃ¡g evangÃ©liumi elveinek megsÃ©rtÃ©se a
keresztÃ©nysÃ©g minden kudarcÃ¡nak kÃ¶zÃ¶s nevezõje.

Ã•dÃ¡m Ã©s Ã‰va az
engedetlensÃ©gÃ©vel keresztezte teremtettsÃ©ge cÃ©ljÃ¡t. BûnbeesÃ©sÃ¼k elõtt teljes
nyÃ-ltsÃ¡ggal Ã©ltek Isten elõtt. UtÃ¡na pedig ahelyett, hogy Ã¶rÃ¶mmel kÃ¶zeledtek
volna hozzÃ¡, fÃ©lve elrejtõztek elõle. MegprÃ³bÃ¡ltÃ¡k eltitkolni a valÃ³sÃ¡got; nem
vÃ¡llaltÃ¡k tettÃ¼kÃ©rt a felelõssÃ©get. Bûntudattal Ã¡thatottan, amelyet Ã©szÃ©rvekkel
kÃ©ptelenek voltak megszÃ¼ntetni, nem tudtak Isten Ã©s a szent angyalok szemÃ©be
nÃ©zni. AzÃ³ta is ez a kibÃºvÃ³ Ã©s az Ã¶nigazolÃ³ tagadÃ¡s az ember Istennel valÃ³
kapcsolatÃ¡nak Ã¡ltalÃ¡nos mintÃ¡ja.

A fÃ©lelem, amely
titkolÃ³zÃ¡sba sodorta õket, Ã•dÃ¡mnak Ã©s Ã‰vÃ¡nak nemcsak Istenhez, hanem egymÃ¡shoz
valÃ³ viszonyÃ¡t is eltorzÃ-totta. Amikor Isten kÃ©rdõre vonta õket, mindketten a
mÃ¡sik rovÃ¡sÃ¡ra igyekeztek megvÃ©deni magukat. VÃ¡daskodÃ¡suk bizonyÃ-totta, hogy
milyen sÃºlyos tÃ¶rÃ©s tÃ¶rtÃ©nt abban a szeretõ kapcsolatban, amelyet Isten a
teremtÃ©skor lÃ©trehozott.

A bûnbeesÃ©s utÃ¡n Isten ezt
mondta az asszonynak: â€žEpekedel a te fÃ©rjed utÃ¡n, õ pedig uralkodik terajtad"
(1MÃ³z 3:16). Isten azt akarta, hogy ez az elv, amely nem vÃ¡ltoztatta meg a
fÃ©rfi Ã©s nõ kÃ¶zÃ¶tti alapvetõ egyenlõsÃ©get, az elsõ pÃ¡r Ã©s utÃ¡nuk minden
hÃ¡zaspÃ¡r javÃ¡t szolgÃ¡lja.[10]
Sajnos ez az elv eltorzult. Az idõk folyamÃ¡n azÃ³ta is erõszakkal,
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mesterkedÃ©ssel Ã©s az egyÃ©nisÃ©g elnyomÃ¡sÃ¡val tÃ¶rtÃ©nõ uralkodÃ¡s jellemzi a
hÃ¡zassÃ¡got. Az Ã©nkÃ¶zpontÃºsÃ¡g miatt nem sok maradt meg egymÃ¡s elfogadÃ¡sÃ¡bÃ³l Ã©s
megbecsÃ¼lÃ©sÃ©bõl.

A keresztÃ©nysÃ©g lÃ©nyege az
az Ã¶sszhang Ã©s Ã¶nmegtagadÃ³ Ã©let, amely a hÃ¡zassÃ¡got a bûnbeesÃ©s elõtt
jellemezte. De a bûnbeesÃ©s megrontotta ezt az Ã¶sszhangot. A fÃ©rj Ã©s a felesÃ©g
szeretetÃ©nek elõ kell segÃ-tenie, Ã¡polnia kell tÃ¡rsa boldogsÃ¡gÃ¡t. EggyÃ© kell
vÃ¡lniuk, de egyikÃ¼k se veszÃ-tse el egyÃ©nisÃ©gÃ©t, amely IstenÃ©.[11]

Â
ElhajlÃ¡sok a mennyei eszmÃ©nytõl

TÃ¶bbnejûsÃ©g. Az a gyakorlat, amely szerint az
egyik tÃ¡rs tÃ¶bb hÃ¡zastÃ¡rsat tart, ellentÃ©tben Ã¡ll azzal az eggyÃ© vÃ¡lÃ¡ssal Ã©s
egysÃ©ggel, amelyet Isten az Ã‰denben az elsõ hÃ¡zassÃ¡ggal lÃ©trehozott. A
tÃ¶bbnejûsÃ©ggel nem jÃ¡r egyÃ¼tt minden korÃ¡bbi tÃ¡rs elhagyÃ¡sa. BÃ¡r a SzentÃ-rÃ¡s
beszÃ©l tÃ¶bb tÃ¡rsÃº hÃ¡zassÃ¡gokrÃ³l, mint a patriarkÃ¡lis kor kultÃºrÃ¡jÃ¡ban jelen
levõ tÃ©nyrõl, de vilÃ¡gosan rÃ¡mutat arra, hogy azok a hÃ¡zassÃ¡gok nem
valÃ³sÃ-tottÃ¡k meg a mennyei eszmÃ©nyt. E hÃ¡zassÃ¡gokbÃ³l szÃ¡rmazÃ³ csalÃ¡dok tagjai hatalmi
harcok, keserû harag Ã©s elidegenedÃ©s lÃ©gkÃ¶rÃ©ben Ã©ltek (lÃ¡sd 1MÃ³z 16; vÃ¶.
29:16-30:24 stb.), ahol a gyermekeket Ã©rzelmi fegyverkÃ©nt hasznÃ¡ltÃ¡k a csalÃ¡d
mÃ¡s tagjainak megsÃ©rtÃ©sÃ©re.

Az egynejû hÃ¡zassÃ¡g a
hÃ¡zasfelekben az egymÃ¡shoz tartozÃ¡s Ã©rzÃ©sÃ©t kelti. ErõsÃ-ti meghitt
kapcsolatukat. Felismerik, hogy viszonyuk egyedÃ¼lÃ¡llÃ³, Ã©s senki sem osztozhat
abban, amit õk cselekszenek. A monogÃ¡m kapcsolat tÃ¼krÃ¶zi a leghatÃ¡rozottabban a
Krisztus Ã©s egyhÃ¡za, az egyÃ©n Ã©s Isten kÃ¶zti kapcsolatot.[12]

ParÃ¡znasÃ¡g Ã©s hÃ¡zassÃ¡gtÃ¶rÃ©s.
A mai divatos
gondolkodÃ¡s Ã©s gyakorlat nem tulajdonÃ-t jelentõsÃ©get a tartÃ³s kapcsolatoknak,
amelyekben mindkÃ©t hÃ¡zastÃ¡rs nemileg mindhalÃ¡lig hûsÃ©ges egymÃ¡shoz. A SzentÃ-rÃ¡s
azonban minden, hÃ¡zassÃ¡gon kÃ-vÃ¼li ne-mi kapcsolatot bûnnek tart. A hetedik
parancsolat vÃ¡ltozatlanul Ã©rvÃ©nyben van: â€žNe parÃ¡znÃ¡lkodjÃ¡l" (2MÃ³z 20:14).
SemmifÃ©le mÃ³dosÃ-tÃ³ vagy felmentõ ok nincs itt megemlÃ-tve. Ez a parancsolat
olyan elv, amely fÃ©ltÃ©kenyen õrzi a hÃ¡zas viszonyt.

A parÃ¡znasÃ¡grÃ³l Ã©s
hÃ¡zassÃ¡gtÃ¶rÃ©srõl alkotott bibliai nÃ©zet szÃ¶ges ellentÃ©tben Ã¡ll azzal a mai
felfogÃ¡ssal, amely megtûri az ilyen cselekmÃ©nyeket. Sok igeszakasz mind az Ã“-,
mind az Ãšjtestamentumban elÃ-tÃ©li ezt a gyakorlatot (3MÃ³z 20:10-12; PÃ©ld
6:24-32; 7:6-27; 1Kor 6:9, 13, 18; Gal 5:19; Ef 5:3; 1Thessz 4:3 stb.).
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Az ilyen kapcsolatoknak
messze hatÃ³ Ã©s hosszan tartÃ³ kÃ¶vetkezmÃ©nyei lehetnek. BecsapjÃ¡k a tÃ¶rvÃ©nyes
nemi tÃ¡rsat, Ã©s kÃ¡rt okozhatnak neki fizikailag, Ã©rzelmileg, anyagilag, jogilag
Ã©s tÃ¡rsadalmilag. SÃ©rÃ¼lÃ©st okoznak az egÃ©sz csalÃ¡dnak, s ha gyermekeket is
Ã©rintenek, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen õket sebesÃ-tik meg. Ezekbõl a kapcsolatokbÃ³l nemi
betegsÃ©gek terjedhetnek el, tÃ¶rvÃ©nytelen gyermekek szÃ¼lethetnek. Ezen tÃºlmenõen
az ilyen viszony felett lebegõ hazugsÃ¡gok Ã©s becstelensÃ©gek felhõje romba dÃ¶nti
a bizalmat, ami talÃ¡n soha nem Ã¡llÃ-thatÃ³ helyre. Az erkÃ¶lcstelensÃ©g e formÃ¡i
ellen szÃ³lÃ³ bibliai parancsokon kÃ-vÃ¼l a szerencsÃ©tlen kÃ¶vetkezmÃ©nyek sora
elegendõ figyelmeztetÃ©st jelent a gyakorlÃ¡suk ellen.

ErkÃ¶lcstelen
gondolatok. A
bûn nemcsak kÃ¼lsõ cselekedet, hanem a szÃ-v Ã¼gye is, ami mÃ©lyen beÃ¡gyazÃ³dik a
gondolatvilÃ¡gba. Ha a forrÃ¡sok szennyezettek, nem valÃ³szÃ-nû, hogy a folyÃ³k
tisztÃ¡k lesznek. JÃ©zus lÃ¡tta, hogy a lÃ©lek belsõ tÃ¡rhÃ¡za igazolja a
viselkedÃ©st, â€žmert a szÃ-vbõl szÃ¡rmaznak a gonosz gondolatok, gyilkossÃ¡gok,
hÃ¡zassÃ¡gtÃ¶rÃ©sek, parÃ¡znasÃ¡gok, lopÃ¡sok, hamis tanÃºbizonysÃ¡gok, kÃ¡romlÃ¡sok" (Mt
15:19). A hûtlen tettet a gondolatokhoz Ã©s Ã©rzelmekhez vezette vissza.
â€žHallottÃ¡tok, hogy megmondatott a rÃ©gieknek: Ne parÃ¡znÃ¡lkodjÃ¡l! Ã‰n pedig azt
mondom nÃ©ktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kÃ-vÃ¡nsÃ¡gnak okÃ¡Ã©rt, immÃ¡r
parÃ¡znÃ¡lkodott azzal az õ szÃ-vÃ©ben." (Mt 5:27-28)

EgÃ©sz iparÃ¡g alakult ki,
amely hasznot hÃºz a kÃ©pzelet romlottsÃ¡gÃ¡bÃ³l. Az Ã©rzÃ©ki filmeknek Ã©s kÃ¶nyveknek
nincs helye a keresztÃ©ny Ã©letÃ©ben. Ezek nemcsak tiltott kapcsolatokra
Ã¶sztÃ¶nÃ¶znek, hanem puszta nemi tÃ¡rgyakkÃ¡ fokozzÃ¡k le a fÃ©rfiakat Ã©s a nõket.
Ã•gy eltorzÃ-tjÃ¡k a nemisÃ©g igazi Ã©rtelmÃ©t, Ã©s elhomÃ¡lyosÃ-tjÃ¡k Isten kÃ©pmÃ¡sÃ¡t. A
keresztÃ©nyek gondolatai legyenek tisztÃ¡k, Ã©s Ã©ljenek tiszta Ã©letet, mert arra
kÃ©szÃ¼lnek, hogy az Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡gon Ã¡t tiszta tÃ¡rsadalomban Ã©ljenek.

VÃ©rfertõzÃ©s. Vannak szÃ¼lõk, akik tÃºllÃ©pik a
gyermekeik irÃ¡nti szeretet egÃ©szsÃ©ges kifejezÃ©sÃ©nek hatÃ¡rÃ¡t, Ã©s testileg Ã©s
Ã©rzelmileg bizalmas kapcsolatba lÃ©pnek velÃ¼k. Gyakran ilyen kÃ¶vetkezmÃ©nyekkel
jÃ¡r, ha elhanyagoljÃ¡k a normÃ¡lis hÃ¡zastÃ¡rsi viszonyt, Ã©s az egyik gyermeket
vÃ¡lasztjÃ¡k a hÃ¡zastÃ¡rs szerepÃ©re. A hatÃ¡rvonalak ilyen elmosÃ³dÃ¡sa megtÃ¶rtÃ©nhet
testvÃ©rek Ã©s tÃ¡volabbi csalÃ¡dtagok kÃ¶zÃ¶tt is.

Az Ã“testamentum tiltotta a
vÃ©rfertõzÃ©st (3MÃ³z 18:6-29; 5MÃ³z 27:20-23), Ã©s az Ãšjtestamentum is elÃ-tÃ©lte
(1Kor 5:1-5). Ez a fajta tÃºlkapÃ¡s kÃ¡rosÃ-tja a gyermek fejlõdõ nemisÃ©gÃ©t, Ã©s
olyan hatalmas szÃ©gyenÃ©rzetet Ã©s bûntudatot Ã©breszt benne, amelyet magÃ¡val visz
a hÃ¡zasÃ©letÃ©be is. Amikor a szÃ¼lõk Ã¡thÃ¡gjÃ¡k e hatÃ¡rokat, megrontjÃ¡k a gyermek
Ã©bredõ bizalmÃ¡t - amelyre nagy szÃ¼ksÃ©ge van ahhoz, hogy hinni tudjon Istenben.

VÃ¡lÃ¡s. JÃ©zus kijelentÃ©se Ã¶sszefoglalja a
vÃ¡lÃ¡srÃ³l szÃ³lÃ³ bibliai tanÃ-tÃ¡st: â€žAmit... Isten egybeszerkesztett, ember el ne vÃ¡lassza"
(Mt 19: 6; Mk 10:7-9). A hÃ¡zassÃ¡g szent, mert Isten megszentelte. VÃ©gsõ soron
Isten az, aki Ã¶sszeadja a fÃ©rjet Ã©s a felesÃ©get, nem csupÃ¡n az emberi szavak
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vagy a nemi aktus. Ã•gy Õ az, aki megpecsÃ©teli egyesÃ¼lÃ©sÃ¼ket. A keresztÃ©ny
felfogÃ¡st a vÃ¡lÃ¡srÃ³l Ã©s ÃºjrahÃ¡zasodÃ¡srÃ³l tehÃ¡t bibliai alapokra kell Ã©pÃ-teni.

JÃ©zus kijelentÃ©se
vilÃ¡gossÃ¡ teszi azt a bibliai elvet, amelyen a vÃ¡lÃ¡ssal kapcsolatos keresztÃ©ny
felfogÃ¡s alapul: Isten felbonthatatlannak tervezte a hÃ¡zassÃ¡got. Amikor a
farizeusok megkÃ©rdeztÃ©k tõle, hogy a hÃ¡zastÃ¡rsak Ã¶sszefÃ©rhetetlensÃ©ge elÃ©g ok-e
a vÃ¡lÃ¡sra, Õ a hÃ¡zassÃ¡g Ã©deni modelljÃ©t mint mindvÃ©gig tartÃ³ egyesÃ¼lÃ©st
erõsÃ-tette meg. Amikor MÃ³zes vÃ¡lÃ¡si tÃ¶rvÃ©nyÃ©rõl tovÃ¡bbi vÃ¡laszt vÃ¡rtak, JÃ©zus
ezt felelte: â€žMÃ³zes a ti szÃ-vetek kemÃ©nysÃ©ge miatt engedte volt meg nÃ©ktek,
hogy felesÃ©geteket elbocsÃ¡ssÃ¡tok, de kezdettõl fogva nem Ã-gy volt" (Mt 19:8). A
tovÃ¡bbiakban leszÃ¶gezte, hogy az egyetlen tÃ¶rvÃ©nyes ok a vÃ¡lÃ¡sra a nemi
hûtlensÃ©g (Mt 5:32; 19:9).

A farizeusoknak adott
felelet vilÃ¡gossÃ¡ teszi, hogy JÃ©zusnak sokkal magasztosabb fogalmai voltak a
hûsÃ©grõl, mint nekik. JÃ©zus szavaibÃ³l Ã©s a hÃ¡zassÃ¡ggal kapcsolatos Ã³- Ã©s
Ãºjtestamentumi elvekbõl megÃ¡llapÃ-thatÃ³ Isten szÃ¡ndÃ©ka: azok, akik hÃ¡zassÃ¡got
kÃ¶tnek, maradandÃ³ kapcsolatukkal tÃ¼krÃ¶zzÃ©k Isten elgondolÃ¡sÃ¡t.

MÃ©g az egyik hÃ¡zastÃ¡rs
hûtlensÃ©ge sem jelenti szÃ¼ksÃ©gkÃ©ppen azt, hogy a hÃ¡zassÃ¡gnak vÃ¡lÃ¡ssal kell
vÃ©gzõdnie. A kereszt Ãºtja igazi bûnbÃ¡natra, megbocsÃ¡tÃ¡sra Ã©s a keserûsÃ©g
gyÃ¶kerÃ©nek eltÃ¡volÃ-tÃ¡sÃ¡ra bÃ¡torÃ-t. MÃ©g hÃ¡zassÃ¡gtÃ¶rÃ©s esetÃ©ben is, a sÃ©rtett
hÃ¡zastÃ¡rs megbocsÃ¡tÃ¡s Ã©s Isten megbÃ©kÃ-tõ hatalma Ã¡ltal igyekezzen megõrizni
Isten eredeti, a teremtÃ©skor kifejezett szÃ¡ndÃ©kÃ¡t. â€žBibliailag szÃ³lva nem
szÃ¼ksÃ©ges, hogy a hÃ¡zassÃ¡gtÃ¶rÃ©s tÃ¶bbet Ã¡rtson hÃ¡zassÃ¡gotoknak, mint bÃ¡rmely
egyÃ©b bûn... Ha kÃ©sz vagy megbocsÃ¡tani, Ã©s nemleges hozzÃ¡Ã¡llÃ¡sodtÃ³l
megszabadulni, Isten mÃ©g kÃ©szsÃ©gesebb arra, hogy meggyÃ³gyÃ-tson, Ã©s megÃºjÃ-tsa
egymÃ¡s irÃ¡nti szereteteteket."[13]

BÃ¡r a hÃ¡zassÃ¡g mennyei
eszmÃ©nykÃ©pe olyan szeretõ Ã©s maradandÃ³ szÃ¶vetsÃ©g, amely az egyik tÃ¡rs halÃ¡lÃ¡ig
tart, nÃ©ha szÃ¼ksÃ©gessÃ© vÃ¡lik a tÃ¶rvÃ©nyes elkÃ¼lÃ¶nÃ¼lÃ©s a hÃ¡zastÃ¡rs vagy a gyermek
fizikai bÃ¡ntalmazÃ¡sa miatt. â€žEgyes polgÃ¡ri tÃ¶rvÃ©nyek szerint az ilyen kÃ¼lÃ¶nÃ©lÃ©s
csak vÃ¡lÃ¡s Ã¡ltal tÃ¶rtÃ©nhet, ami ilyen kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt nem Ã-tÃ©lhetõ el. De az
olyan kÃ¼lÃ¶nÃ©lÃ©s vagy vÃ¡lÃ¡s, amelyben nem tÃ¶rtÃ©nt â€žhÃ¡zassÃ¡gi fogadalommal
szembeni hûtlensÃ©g", egyik fÃ©lnek sem ad bibliailag jogot az ÃºjrahÃ¡zasodÃ¡sra,
csak abban az esetben, ha idõkÃ¶zben a mÃ¡sik fÃ©l Ãºjra meghÃ¡zasodott, hÃ¡zassÃ¡gtÃ¶rÃ©st
vagy parÃ¡znasÃ¡got kÃ¶vetett el, vagy meghalt."[14]

Mivel a hÃ¡zassÃ¡g mennyei
intÃ©zmÃ©ny, az egyhÃ¡z egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ Ã©s komoly felelõssÃ©ge megakadÃ¡lyozni a vÃ¡lÃ¡st,
de ha annak meg kellett tÃ¶rtÃ©nnie, a lehetõsÃ©ghez kÃ©pest gyÃ³gyÃ-tani az Ã¡ltala
okozott sebeket.

HomoszexualitÃ¡s. Isten Ãºgy teremtette a fÃ©rfit Ã©s a
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nõt, hogy kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zzenek egymÃ¡stÃ³l, Ã©s ugyanakkor kiegÃ©szÃ-tsÃ©k egymÃ¡st. Amikor
Ã-gy cselekedett, nemi Ã©rzÃ©seiket a mÃ¡sik nem felÃ© irÃ¡nyÃ-totta. Az embereket
jellemzõ kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõsÃ©g Ã©s kapcsolÃ³dÃ¡s abban nyilvÃ¡nul meg, hogy a kÃ©t nem
vonzÃ³dik egymÃ¡shoz, Ã©s teljes kapcsolatra vÃ¡gyik.

A bûn mÃ©g ezt az alapvetõ
irÃ¡nyt is megtÃ¡madta, fordÃ-tottnak nevezhetõ jelensÃ©get hozva lÃ©tre. Ezekben az
esetekben a mÃ¡sik nem irÃ¡nti termÃ©szetes nemi vonzalom megfordult, Ã©s az azonos
nemhez tartozÃ³ felÃ© irÃ¡nyul.

A SzentÃ-rÃ¡s sÃºlyos tagadÃ³
kifejezÃ©sekkel Ã-tÃ©li el a homoszexuÃ¡lis cselekedetet (1MÃ³z 19:4-10; vÃ¶. JÃºd
7-8; 3MÃ³z 18:22; 20:13; RÃ³m 1:26-28; 1Tim 1:8-10). Ez a fajta gyakorlat erõsen
eltorzÃ-tja Isten kÃ©pmÃ¡sÃ¡t a fÃ©rfiban Ã©s a nõben.

Mivel â€žmindenki vÃ©tkezett,
Ã©s hÃ-jÃ¡val van az Isten dicsõsÃ©gÃ©nek (RÃ³m 3:23 - Ãºj prot. ford.), a
keresztÃ©nyek az ilyen rendellenessÃ©ggel sÃºjtott embereket a gyÃ³gyÃ-tÃ¡s
szÃ¡ndÃ©kÃ¡val kezelik. Krisztus magatartÃ¡sÃ¡t tÃ¼krÃ¶zik, aki Ã-gy szÃ³lt a
hÃ¡zassÃ¡gtÃ¶rÃ©sen Ã©rt asszonyhoz: â€žÃ‰n sem kÃ¡rhoztatlak; eredj el, Ã©s tÃ¶bbÃ© ne
vÃ©tkezzÃ©l" (Jn 8:11). Nemcsak a homoszexuÃ¡lis hajlamÃºaknak, de mindenkinek, aki
szorongÃ¡st, szÃ©gyent Ã©s bûntudatot okozÃ³ mÃ³don viselkedett, vagy ilyen
kapcsolatokba bonyolÃ³dott, szÃ¼ksÃ©ge van szakkÃ©pzett Ã©s tapasztalt a keresztÃ©ny
tanÃ¡csadÃ³ egyÃ¼ttÃ©rzÃ©sÃ©re. Nincs olyan viselkedÃ©s, amelyre Isten gyÃ³gyÃ-tÃ³
kegyelme ne volna elÃ©g.[15]

Â
A csalÃ¡d

Isten, miutÃ¡n
megteremtette Ã•dÃ¡mot Ã©s Ã‰vÃ¡t, ÃºrrÃ¡ tette õket a vilÃ¡g felett (1MÃ³z1:26; 2:15).
Õk alkottÃ¡k az elsõ csalÃ¡dot, az elsõ gyÃ¼lekezetet, Ã©s velÃ¼k kezdõdÃ¶tt a
tÃ¡rsadalom. A tÃ¡rsadalom tehÃ¡t a hÃ¡zassÃ¡gra Ã©s a csalÃ¡dra Ã©pÃ¼lt. Mivel csak õk
voltak a FÃ¶ld lakÃ³i, Isten megparancsolta nekik: â€žSzaporodjatok Ã©s
sokasodjatok, Ã©s tÃ¶ltsÃ©tek be a FÃ¶ldet, Ã©s hajtsÃ¡tok birodalmatok alÃ¡" (1MÃ³z
1:28).

Ahogy a FÃ¶ld nÃ©pessÃ©gi
statisztikÃ¡ja mutatja, nem nÃ©ptelen mÃ¡r a FÃ¶ld, amit be kellene tÃ¶lteni, Ã©s meg
kellene hÃ³dÃ-tani. De azoknak a keresztÃ©ny hÃ¡zaspÃ¡roknak, akik gyermekeket
akarnak a vilÃ¡gra hozni, most is kÃ¶telessÃ©gÃ¼k gyermekeiket az Ãšr IgÃ©je Ã©s
intÃ©se szerint nevelni. Mielõtt a hÃ¡zaspÃ¡r elindul ezen az Ãºton, vegye
fontolÃ³ra a csalÃ¡d mennyei eszmÃ©nykÃ©pÃ©t.
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Â
A szÃ¼lõk

1. Az apa. A SzentÃ-rÃ¡s a fÃ©rjre Ã©s az apÃ¡ra
helyezte azt a felelõssÃ©get, hogy a csalÃ¡d feje Ã©s papja legyen (Kol 3:18-21;
1Pt3:1-8). Õ lett Krisztusnak, az egyhÃ¡z fejÃ©nek kÃ©pviselõje. â€žMert a fÃ©rj feje
felesÃ©gÃ©nek, mint Krisztus is feje az egyhÃ¡znak, Ã©s ugyanõ megtartÃ³ja a
testnek. De mikÃ©ppen az egyhÃ¡z engedelmes a Krisztusnak, azonkÃ©ppen az asszonyok
is engedelmesek legyenek fÃ©rjÃ¼knek mindenben. Ti fÃ©rfiak, szeressÃ©tek a ti
felesÃ©geteket, mikÃ©ppen a Krisztus is szerette az egyhÃ¡zat, Ã©s Ã–nmagÃ¡t adta
azÃ©rt; hogy azt megszentelje, megtisztÃ-tvÃ¡n a vÃ-znek feredõjÃ©vel az Ige
Ã¡ltal,hogy majd Ã–nmaga elÃ©be Ã¡llÃ-tsa dicsõsÃ©gben az egyhÃ¡zat, Ãºgy, hogy azon ne
legyen szeplõ vagy sÃ¶mÃ¶rgÃ¶zÃ©s, vagy valami affÃ©le; hanem hogy legyen szent Ã©s
feddhetetlen. Ãšgy kell a fÃ©rfiaknak szeretni az õ felesÃ©gÃ¼ket, mint az õ
tulajdon testÃ¼ket. Aki szereti az õ felesÃ©gÃ©t, Ã¶nmagÃ¡t szereti." (Ef 5:23-28)

Amint Krisztus vezeti az
egyhÃ¡zat, Ãºgy adja meg Isten IgÃ©je az elsõbbsÃ©get a fÃ©rj dÃ¶ntÃ©sÃ©nek - kivÃ©ve a
lelkiismereti kÃ©rdÃ©seket -, jÃ³llehet mindkettõnek engedelmesnek kell lennie.[16] Ugyanakkor a fÃ©rj kÃ¶teles felesÃ©ge
egyÃ©nisÃ©gÃ©t a legnagyobb tiszteletben tartani.

Krisztus bemutatta, hogyan
kell szelÃ-den uralkodni, amely a szolgasÃ¡g vÃ¡llalÃ¡sÃ¡ban a keresztig megy. A
fÃ©rjnek is Ã¶nfelÃ¡ldozÃ³an kell vezetni a csalÃ¡djÃ¡t.. â€žKrisztus bÃ¶lcsen Ã©s
szeretettel uralkodik, Ã©s a fÃ©rj akkor tejesÃ-ti felesÃ©ge irÃ¡nti kÃ¶telessÃ©geit,
ha tekintÃ©lyÃ©t ugyanolyan gyengÃ©den hasznÃ¡lja, mint Krisztus hasznÃ¡lta az
egyhÃ¡z irÃ¡nt. Ha Krisztus Lelke vezÃ©rli a fÃ©rjet, a felesÃ©g alÃ¡rendeltsÃ©ge csak
nyugalmat Ã©s Ã¡ldÃ¡st hoz, mert a fÃ©rj (ahogy Krisztus is egyhÃ¡zÃ¡tÃ³l) csak azt
kÃ-vÃ¡nja meg felesÃ©gÃ©tõl, amibõl jÃ³ szÃ¡rmazik. TanulmÃ¡nyozzÃ¡k a fÃ©rjek Krisztus
szavait, de nem azÃ©rt, hogy megtudjÃ¡k, milyen tÃ¶kÃ©letesen kell a felesÃ©gnek
engedelmeskednie, hanem hogy mikÃ©nt sajÃ¡tÃ-thatjÃ¡k el Krisztus lelkÃ¼letÃ©t, Ã©s
hogyan tisztulhatnak meg, nemesedhetnek, Ã©s vÃ¡lhatnak alkalmassÃ¡ csalÃ¡djuk
vezetÃ©sÃ©re."[17]

Ã•brahÃ¡mhoz hasonlÃ³an, az
apa a csalÃ¡d papjakÃ©nt gyûjtse Ã¶ssze csalÃ¡djÃ¡t reggel, Ã©s bÃ-zza az Ãšr
gondviselÃ©sÃ©re. Este az apa vezetÃ©sÃ©vel dicsõÃ-tsÃ©k Õt, Ã©s kÃ¶szÃ¶njÃ©k meg a kapott
Ã¡ldÃ¡sokat. Ez a csalÃ¡di Ã¡hÃ-tat Ã¶sszekÃ¶tõ kapocs lesz - az az idõ, amikor IstenÃ©
az elsõ hely a csalÃ¡dban.[18]

A bÃ¶lcs apa idõt Ã¡ldoz
gyermekeire. A gyermek sokat tanulhat az apÃ¡tÃ³l, pÃ©ldÃ¡ul az anya irÃ¡nti
tiszteletet Ã©s szeretetet, az Isten irÃ¡nti szeretetet, az ima fontossÃ¡gÃ¡t,
szeretetet mÃ¡s emberek irÃ¡nt, munkamÃ³dszert, szerÃ©nysÃ©get, a termÃ©szet Ã©s az
Isten Ã¡ltal teremtett dolgok irÃ¡nti szeretetet. De ha az apa soha sincs otthon,
a gyermekek meg vannak fosztva ettõl a kivÃ¡ltsÃ¡gtÃ³l Ã©s Ã¶rÃ¶mtõl.
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2. Az anya. Az anyasÃ¡g az Istennel valÃ³
legszorosabb tÃ¡rsas viszony lehetõsÃ©gÃ©t kÃ-nÃ¡lja a FÃ¶ldÃ¶n. â€žA trÃ³non Ã¼lõ
kirÃ¡lynak nem fontosabb a munkÃ¡ja, mint az anyÃ¡nak. Az anya a csalÃ¡d
kirÃ¡lynõje. FormÃ¡lhatja gyermekei jellemÃ©t, hogy alkalmasak lehessenek a
magasabb rendû, halhatatlan Ã©letre. Egy angyal sem igÃ©nyelhetne szentebb
kÃ¼ldetÃ©st; mert e munkÃ¡t vÃ©gezve az anya Istennek szolgÃ¡l... Ismerje fel munkÃ¡ja
fontossÃ¡gÃ¡t, Ã©s Ã¶ltÃ¶zze fel Isten egÃ©sz fegyverzetÃ©t, hogy a kÃ-sÃ©rtÃ©snek
ellenÃ¡llva, ne szabja magÃ¡t a vilÃ¡g normÃ¡ihoz! MunkÃ¡ja erre az Ã©letre Ã©s az
Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡gra szÃ³l."[19]

A csalÃ¡dban valakinek
viselnie kell a felelõssÃ©get a gyermekek jellemÃ©Ã©rt. NevelÃ©sÃ¼ket nem lehet a
vÃ©letlenre vagy mÃ¡sokra bÃ-zni, mert senki sem tÃ¡plÃ¡l olyan Ã©rzÃ©st a gyermekek
irÃ¡nt, mint a szÃ¼lõ. Isten azzal a kÃ©pessÃ©ggel teremtette az anyÃ¡t, hogy a
gyermeket a sajÃ¡t testÃ©ben hordja, tÃ¡plÃ¡lja, gondozza Ã©s szeresse. Az anya
pÃ¡ratlan kivÃ¡ltsÃ¡ga - kivÃ©ve, ha egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ szÃ¼lõ[20], vagy egyÃ©b sÃºlyos anyagi terhek
gÃ¡toljÃ¡k ebben -, hogy ha akar, egÃ©sz nap gyermekeivel lehet, Ã©s a Teremtõvel
egyÃ¼ttmûkÃ¶dve formÃ¡lhatja jellemÃ¼ket az Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡gra.

Valakinek ebben a kapcsolatban a csalÃ¡dot
Ã©lethivatÃ¡snak kell tekintenie... A huszadik szÃ¡zadban az anyasÃ¡g Ã©s felesÃ©g
hivatÃ¡sÃ¡nak vÃ¡llalÃ¡sa mesÃ©be illõen ritka, Ã©s nagy erõprÃ³ba. Elpazarolt
erõfeszÃ-tÃ©s? HÃ¡lÃ¡tlan feladat? MÃ©ltatlan rabszolgasÃ¡g? Nem, a legizgalmasabb
lehetõsÃ©g az Ã¡radat megfordÃ-tÃ¡sÃ¡ra, az emberek megmentÃ©sÃ©re, a tÃ¶rtÃ©nelem
befolyÃ¡solÃ¡sÃ¡ra, valami olyannak a vÃ©gzÃ©sÃ©re, ami egyre tÃ¡gabb kÃ¶rben Ã©rezhetõ
Ã©s hallhatÃ³ lesz.[21]

Az Ã³testamentumi idõkben a
nÃ©v rÃ¶viden jellemezte az azt viselõ szemÃ©lyt. Ã‰va a bûnbeesÃ©s utÃ¡n kapta nevÃ©t
(1MÃ³z 3:20). Mivel õ lett az egÃ©sz emberisÃ©g anyja, neve (hÃ©berÃ¼l chavvÃ¡h)
az â€žÃ©lõ" szÃ³bÃ³l (hÃ©berÃ¼l chaj) szÃ¡rmazott. Ez a nÃ©v azt a rendkÃ-vÃ¼l tiszteletre
mÃ©ltÃ³ helyet tÃ¼krÃ¶zi, amelyet Ã‰va az emberisÃ©g tÃ¶rtÃ©nelmÃ©ben elfoglal.

Mint ahogy a nemzÃ©s sem
Ã•dÃ¡m, sem Ã‰va egyedÃ¼li Ã©s kizÃ¡rÃ³lagos joga volt, ugyanÃºgy szÃ¼lõnek lenni sem
az. Az utÃ³bbi is megosztott felelõssÃ©g volt. Ã•gy kell lenni ennek ma is,
nemcsak a gyermekek hordÃ¡sÃ¡ban, hanem nevelÃ©sÃ©ben is. MindkÃ©t szÃ¼lõnek
megvannak a kÃ¶telessÃ©gei,amiket az Ãšr elõtt kell teljesÃ-teniÃ¼k. â€žÃ•mÃ© az Ãšrnak
Ã¶rÃ¶ksÃ©ge, a fiak; az anyamÃ©h gyÃ¼mÃ¶lcse jutalom." (Zsolt 127:3)

Â
A gyermekek

1. Az elsõbbsÃ©g. Az Ãšr Ã©s a hÃ¡zastÃ¡rsuk irÃ¡nti
elkÃ¶telezettsÃ©g mellett a szÃ¼lõk legszentebb felelõssÃ©ge a vilÃ¡gra hozott
gyermekeik nevelÃ©se. Gyermekeik Ã©rdekeit sajÃ¡t elõmenetelÃ¼k Ã©s kÃ©nyelmÃ¼k elÃ©
kell helyezni, nem a gyermekek akartak a vilÃ¡gra jÃ¶nni. A lehetõ legjobban kell
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õket az Ã©letben elindÃ-tani. Mivel a szÃ¼letÃ©s elõtti hatÃ¡sok dÃ¶ntõen
befolyÃ¡soljÃ¡k az ember lelki, szellemi Ã©s fizikai egÃ©szsÃ©gÃ©t, a gyermek
jÃ³lÃ©tÃ©Ã©rt mÃ¡r a szÃ¼letÃ©se elõtt mindent meg kell tenni.[22]

2. Szeretet. A szÃ¼lõ szeretetÃ©nek feltÃ©tel
nÃ©lkÃ¼linek Ã©s Ã¶nfelÃ¡ldozÃ³nak kell lennie. MÃ©g ha nem is talÃ¡l soha teljes
viszonzÃ¡sra, a gyermekeknek szÃ¼ksÃ©gÃ¼k van a szeretetre, hogy feladatukrÃ³l az
egÃ©sz Ã©letre szÃ³lÃ³ megfelelõ kÃ©pet kapjanak, Ã©s Ã©letÃ¼k vÃ©gÃ©ig Ã©rzelmileg egÃ©szsÃ©gesek
legyenek. Azok a gyermekek, akiknek harcolni kell a szeretetÃ©rt, vagy akik
hÃ¡ttÃ©rbe szorÃ-tva, nem Ã©rzik magukat fontosnak, megprÃ³bÃ¡ljÃ¡k nemkÃ-vÃ¡natos
viselkedÃ©ssel elnyerni szÃ¼leik szeretetÃ©t, Ã©s ez a viselkedÃ©s lÃ©nyÃ¼kkÃ© Ã©s
szokÃ¡sukkÃ¡ vÃ¡lik.[23]

Azok a gyermekek, akik
biztosak szÃ¼leik szeretetÃ©ben, mÃ¡sok felÃ© is szeretettel fordulnak. Meg lehet
tanÃ-tani õket adni Ã©s elfogadni, valamint arra, hogy nemcsak Ã¶nmagukÃ©rt Ã©lnek.
Ahogy a gyermekek fejlõdnek, megtanulhatjÃ¡k Istent dicsõÃ-teni.

3. OdaszentelÃ©s. A keresztÃ©ny szÃ¼lõk a lehetõ
legkorÃ¡bban szenteljÃ©k gyermekeiket Isten szolgÃ¡latÃ¡ra. A hetedik napot Ã¼nneplõ
adventista gyÃ¼lekezetek ennek a felajÃ¡nlÃ¡snak egyszerû szertartÃ¡ssal adnak
keretet. Ilyenkor a szÃ¼lõk a gyÃ¼lekezet elõtt imÃ¡ban Istennek ajÃ¡nljÃ¡k
gyermekeiket, ahogy JÃ³zsef Ã©s MÃ¡ria is bemutatta a gyermek JÃ©zust a templomban
(Lk 2:22:30). Ezzel a gyermek a nagy lelki csalÃ¡d rÃ©szekÃ©nt kezdi el az Ã©letÃ©t.
A gyÃ¼lekezet tagjai rÃ©szt vesznek a gyermek tÃ¡rsadalmi Ã©s lelki nevelÃ©sÃ©ben, mert
õ is Isten gyermeke Ã©s Krisztus testÃ©nek tagja.

Ezen az istentiszteleten a
szÃ¼lõk megfogadjÃ¡k, miszerint a gyermeket az Ãšr ÃºtjÃ¡ra tanÃ-tjÃ¡k, hogy Isten
kÃ©pmÃ¡sa kiformÃ¡lÃ³djon benne. E cÃ©l elÃ©rÃ©se Ã©rdekÃ©ben gyermekeiket rendszeresen
elviszik a szombatiskolÃ¡ba Ã©s az istentiszteletre, hogy a kicsinyek mÃ¡r Ã©letÃ¼k
hajnalÃ¡n Krisztus testÃ©nek rÃ©szÃ©vÃ© vÃ¡ljanak. Amikor a gyermek elÃ©ri az iskolÃ¡s
kort, a szÃ¼lõk Ã©s a gyÃ¼lekezet tagjai mindent megtesznek azÃ©rt, hogy olyan
keresztÃ©ny iskolÃ¡ba jÃ¡rhasson, amely tovÃ¡bbnÃ¶veli a gyermek szeretetÃ©t az Ãšr
irÃ¡nt.

4. Ã•llhatatossÃ¡g. A szÃ¼lõk lelki oktatÃ¡sa folyamatos
hatÃ¡sÃ¡val jelen van a gyermek Ã©letÃ©nek minden szakaszÃ¡ban. â€žGyakoroljad ezekben
a te fiaidat, Ã©s szÃ³lj ezekrõl, amikor a te hÃ¡zadban Ã¼lsz, vagy amikor Ãºton
jÃ¡rsz, Ã©s amikor lefekszel, Ã©s amikor felkelsz. Ã‰s kÃ¶ssed azokat a te kezedre
jegyÃ¼l, Ã©s legyenek homlokkÃ¶tõÃ¼l a te szemeid kÃ¶zÃ¶tt. Ã‰s Ã-rd fel azokat a te
hÃ¡zadnak ajtÃ³feleire, Ã©s a te kapuidra." (5MÃ³z 6:7-9; 11:18)

Az otthon egÃ©sz lÃ©gkÃ¶re
befolyÃ¡st gyakorol a gyermekre. A szÃ¼lõk nemcsak a csalÃ¡di Ã¡hÃ-tatok Ã¡ltal
Ã¡raszthatnak lelkisÃ©get; fontos ezen kÃ-vÃ¼l a Krisztus irÃ¡nti szÃ¼ntelen
megnyilatkozÃ³ gyakorlati hit, aminek meg kell nyilvÃ¡nulnia Ã©letvitelÃ¼kben,
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Ã¶ltÃ¶zkÃ¶dÃ©sÃ¼kben, sõt otthonuk dÃ-szÃ-tÃ©sÃ©ben is. Isten szeretõ szÃ¼lõkÃ©nt valÃ³
megismerÃ©se lÃ©tfontossÃ¡gÃº a gyermek keresztÃ©nyi fejlõdÃ©sÃ©hez.

5. Az engedelmessÃ©g
megtanulÃ¡sa. â€žTanÃ-tsd
a gyermeket az õ ÃºtjÃ¡nak mÃ³dja szerint; mÃ©g amikor megvÃ©nhedik is, el nem
tÃ¡vozik attÃ³l." (PÃ©ld 22:6) Mivel jÃ¡r ez a tanÃ-tÃ¡s? A fegyelmezÃ©s sokkal tÃ¶bb,
mint bÃ¼ntetÃ©s. A bÃ¼ntetÃ©s Ã¡ltalÃ¡ban a mÃºltra vonatkozik, mÃ-g a fegyelmezÃ©s a
jÃ¶võt Ã©rinti. A fegyelmezÃ©s olyan dolog, amelyben a szÃ¼lõ oktatja, eligazÃ-tja a
gyermeket, Ã©s pÃ©ldÃ¡t mutat neki. Ez jelenti a hûsÃ©g, igazmondÃ¡s, mÃ©ltÃ¡nyossÃ¡g,
kÃ¶vetkezetessÃ©g, tÃ¼relem, rend, irgalom, bõkezûsÃ©g Ã©s tevÃ©kenysÃ©g fontos
elveinek meghatÃ¡rozÃ¡sÃ¡t.

Ha a gyermekek korÃ¡n
megtanuljÃ¡k a szÃ¼leik irÃ¡nti fenntartÃ¡s nÃ©lkÃ¼li engedelmessÃ©get, a
tekintÃ©lytisztelet nem fog nekik problÃ©mÃ¡t jelenteni az Ã©letben. De a megtanult
engedelmessÃ©g mÃ³dja is fontos. Az igazi engedelmessÃ©g nem azÃ©rt van, mert
megkÃ¶vetelik azt, hanem belÃ¼lrõl fakad. Ennek az engedelmessÃ©gnek a titka az
ÃºjjÃ¡szÃ¼letÃ©sben rejlik.

â€žAz az ember, aki puszta
kÃ¶telessÃ©gÃ©rzetbõl prÃ³bÃ¡lja megtartani Isten parancsolatait - azÃ©rt, mert ez
kÃ¶vetelmÃ©ny -, soha nem fogja Ã©rezni az engedelmessÃ©g Ã¶rÃ¶mÃ©t. VoltakÃ©ppen nem
is engedelmeskedik... Az igazi engedelmessÃ©g a belsõ elv megvalÃ³sulÃ¡sa. Ennek az
engedelmessÃ©gnek az indÃ-tÃ³rugÃ³ja az igazsÃ¡g Ã©s az Isten tÃ¶rvÃ©nye irÃ¡nti
szeretet. Minden igazi Ã©let magva a MegvÃ¡ltÃ³ irÃ¡nti hûsÃ©g, amely arra indÃ-t,
hogy tegyÃ¼k a jÃ³t magÃ¡Ã©rt a jÃ³Ã©rt - mert ez tetszik Istennek."[24]

6. TÃ¡rsas lÃ©nnyÃ©
formÃ¡lÃ³dÃ¡s Ã©s a beszÃ©dfejlesztÃ©se. A gyermekek a csalÃ¡don belÃ¼l vÃ¡lnak az emberisÃ©g tagjaivÃ¡,
minden, vele jÃ¡rÃ³ felelõssÃ©ggel Ã©s kivÃ¡ltsÃ¡ggal. A tÃ¡rsas lÃ©nnyÃ© formÃ¡lÃ³dÃ¡s
sorÃ¡n tanuljÃ¡k meg, hogyan illeszkedjenek be a tÃ¡rsadalomba. A beszÃ©d a kÃ¶zlÃ©s
minden Ã¡rnyalatÃ¡val az egyik elsõ megnyilatkozÃ¡s, amelyet a gyermek megtanul.
Nagyon kell vigyÃ¡zni, mikÃ©nt beszÃ©lÃ¼nk a csalÃ¡dban, hogy beszÃ©dÃ¼nk Isten
jellemÃ©t tÃ¼krÃ¶zze. A gyermeknek gyakran kellene olyan vidÃ¡m szavakat hallania,
amelyekkel a csalÃ¡d tagjai kÃ¶zvetlenÃ¼l kifejezik egymÃ¡s irÃ¡nti szeretetÃ¼ket, Ã©s
dicsõÃ-tik Istent.

7. A nemek azonossÃ¡ga. Az otthon az a hely, ahol az egÃ©sz
csalÃ¡d kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ nemû tagjainak egÃ©szsÃ©ges kÃ¶lcsÃ¶nhatÃ¡sÃ¡bÃ³l a gyermekek
megtanuljÃ¡k, hogyan Ã©ljenek mint fÃ©rfiak Ã©s nõk a tÃ¡rsadalomban. A felnõttek
megfelelõ Ã©s illõ felvilÃ¡gosÃ-tÃ¡ssal tanÃ-tsÃ¡k õket fejlõdõ nemisÃ©gÃ¼k szÃ©psÃ©gÃ©rõl.
Az õ kÃ¶telessÃ©gÃ¼k az is, hogy megvÃ©djÃ©k a gyermekeket a nemi sÃ©relmektõl.

8. Az Ã©rtÃ©kek
felismerÃ©se. Az
otthon alapvetõ tÃ¡rsadalmi feladata, hogy gondoskodjon a csalÃ¡d Ã¡ltal
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elfogadott Ã©rtÃ©kek Ã¶sszehangolÃ¡sÃ¡rÃ³l. A csalÃ¡d Ã©letformÃ¡ja nem mindig illik
Ã¶ssze vallÃ¡si meggyõzõdÃ©sÃ©vel. A szÃ¼lõk Ã¡llÃ-thatjÃ¡k, hogy ragaszkodnak bizonyos
vallÃ¡si elvekhez, de a gyermekek elÃ© pÃ©ldakÃ©nt Ã¡llÃ-tott Ã©letformÃ¡juk talÃ¡n nem
felel meg azoknak az elveknek. Fontos, hogy a szÃ¼lõk kÃ¶vetkezetesek legyenek.

A kibõvÃ¼lt csalÃ¡d. Az Isten szÃ¡ndÃ©ka szerinti hÃ¡zassÃ¡g
zÃ¡rt kÃ¶r; de a csalÃ¡d nem. A gyorsan vÃ¡ltozÃ³ tÃ¡rsadalomban ritkÃ¡n talÃ¡lkozunk
olyan nagy csalÃ¡dokkal, ahol nagyszÃ¼lõk, testvÃ©rek Ã©s unokatestvÃ©rek ugyanabban
a hÃ¡zban laknak. Azokon, akiknek messze Ã©lnek a rokonaik, vagy nincsenek
rokonaik, a gyÃ¼lekezet, ez a nagy csalÃ¡d segÃ-thet, hogy Ã©rezzÃ©k Ã©rtÃ©kÃ¼ket, Ã©s
valahovÃ¡ tartozÃ¡sukat. EgyedÃ¼lÃ¡llÃ³ szÃ¼lõk is otthon Ã©rezhetik magukat itt, ahol
szeretettel Ã©s gyengÃ©d gonddal nevelhetik gyermekeiket. Ã‰s a gyÃ¼lekezet adhat
olyan feladatokat, amelyeket az otthonukban meg sem ismerhettek.

A gyÃ¼lekezet idõs tagjai
irÃ¡nti szeretetÃ¼kÃ¶n keresztÃ¼l a gyermekek tiszteletet tanulhatnak. Az idõseket
pedig Ã¶rÃ¶mmel tÃ¶ltheti el, hogy van egy kisgyerek, akit szerethetnek.
â€žVÃ©nsÃ©gemig Ã©s megõszÃ¼lÃ©semig se hagyj el engem, Ã³, Isten, hogy hirdessem a te
karodat e nemzetsÃ©gnek, Ã©s minden kÃ¶vetkezendõnek a te nagy tetteidet." (Zsolt
71:18)

Istennek kÃ¼lÃ¶nleges gondja
van az idõsekre. Ezt mondja: â€žIgen szÃ©p Ã©kes korona a vÃ©nsÃ©g, az igazsÃ¡gnak
ÃºtjÃ¡ban talÃ¡ltatik" (PÃ©ld 16:3), Ã©s â€žVÃ©nsÃ©getekig Ã©n vagyok az, Ã©s
megõszÃ¼lÃ©setekig Ã©n visellek; Ã©n teremtettem, Ã©s Ã©n hordozom, Ã©n viselem, Ã©s
megszabadÃ-tom" (Ã‰sa 46:4).

Az egyedÃ¼lÃ¡llÃ³k is
megtalÃ¡lhatjÃ¡k a helyÃ¼ket a gyÃ¼lekezetben, ahol szeretik Ã©s becsben tartjÃ¡k
õket, ahol õk is szeretetet adhatnak, Ã©s a munkÃ¡ban osztozhatnak. A gyÃ¼lekezet
szolgÃ¡latÃ¡bÃ³l megÃ©rezhetik, hogy Istennek gondja van rÃ¡juk: â€žÃ–rÃ¶kkÃ©valÃ³
szeretettel szerettelek tÃ©ged, azÃ©rt terjesztettem reÃ¡d az Ã©n irgalmassÃ¡gomat"
(Jer 31:3).

â€žTiszta... istentiszteletet"
vÃ©gzÃ¼nk akkor is, ha nagy gondot fordÃ-tunk az Ã-nsÃ©get szenvedõkre (Jak 1:27;
2MÃ³z 22:22; 5MÃ³z24:17; 26:12; PÃ©ld 23:10; Ã‰sa 1:17). A gyÃ¼lekezeti csalÃ¡dnak
kÃ¼lÃ¶nleges lehetõsÃ©ge, hogy menedÃ©ket, vÃ©delmet nyÃºjtson azoknak, akiknek nincs
csalÃ¡djuk; olyan helyet, ahova tartozhatnak. Ez a munka a gyÃ¼lekezet minden
tagjÃ¡t abba a kÃ¼lÃ¶nleges egysÃ©gbe vonhatja, amely JÃ©zus szavai szerint a
keresztÃ©nysÃ©g jele (Jn 17:20-23).

Â
FordulÃ³pont

https://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 30 September, 2022, 23:45

Hetednapi Adventista Egyház

Mivel az egyhÃ¡z Ã©s a
tÃ¡rsadalom lelke a csalÃ¡d, a keresztÃ©ny csalÃ¡d eszkÃ¶z arra,hogy tagjait
megnyerje Ã©s megtartsa az ÃšrszÃ¡mÃ¡ra. Az Ã“testamentum legutolsÃ³ versei
megjÃ¶vendÃ¶lik, mi tÃ¶rtÃ©nik az Ãšr visszajÃ¶vetele elõtt: â€žÃ•mÃ©, Ã©n elkÃ¼ldÃ¶m nÃ©ktek
IllÃ©st, a prÃ³fÃ©tÃ¡t, mielõtt eljÃ¶n az Ãšrnak nagy Ã©s fÃ©lelmetes napja. Ã‰s az atyÃ¡k
szÃ-vÃ©t a fiakhoz fordÃ-tja, a fiak szÃ-vÃ©t pedig az atyÃ¡khoz" (Mal 4:5-6). BÃ¡r ma
sok kÃ©nyszerÃ-tõerõ megprÃ³bÃ¡lja kiszakÃ-tani a tagokat a csalÃ¡dbÃ³l, Isten arra
szÃ³lÃ-tja fel a csalÃ¡dokat, hogy Ãºjra egyesÃ¼ljenek, szilÃ¡rd kÃ¶zÃ¶ssÃ©get
alkossanak; forduljon meg a helyzet, legyen gyÃ³gyulÃ¡s. Az Isten hÃ-vÃ¡sÃ¡ra
pozitÃ-van reagÃ¡lÃ³ csalÃ¡dok olyan erõt kapnak, amely megmutatja, milyen az igazi
keresztÃ©nysÃ©g. Az ilyen csalÃ¡dokbÃ³l Ã¶sszetevõdõ gyÃ¼lekezetek fejlõdni fognak;
fiataljaik nem mennek el. Ezek a gyÃ¼lekezetek vilÃ¡gos kÃ©pet adnak Istenrõl a
vilÃ¡gnak.

Â
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