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Balázs-Danó Tímea egy mindig aktuális és érdekfeszítő kérdéskört választott, és 
természetesen éppen ebből adódóan, nem könnyű ilyen esetben eredeti, újszerű látásmóddal 
közelíteni a kiválasztott témához, ugyanakkor igazi biblikus szemlélettel tenni ezt. A 
szerzőnek ez mégis sikerült, és ez a dolgozat egyik kiemelkedő erénye. 
 
Szerző a téma megközelítésében nemcsak a szűkebb két területet, a szerelmet és a házasságot 
tárgyalja a Biblia megvilágításában, de nagyon helyesen a nő és férfi különbözőségeit, 
hasonlóságait, és a nemi szerepeket is ismerteti. Ezek mellett megpróbált választ találni arra a 
kérdésre is, mi áll az elszomorítóan magas válási statisztikák hátterében. 
 
Nagyon tetszik a fenti témáknak a világi gondolkodás és a bibliai szemlélet szembeállításával 
történő kibontása.  
 
A dolgozat jól szerkesztett, kevés kivétellel gördülékeny, könnyen olvasható stílusban megírt. 
 
Nem hiányossága a dolgozatnak, de mindenképpen tovább emelné a tárgyalás szintjét, ha a 
szerző a házasság alapjainak tárgyalásakor nagyobb terjedelemben foglakozna azokkal a 
kritériumokkal – a helyes gondolkodásmód szükségessége mellett –, amelyeket 
mindenképpen érdemes ismerni a házastárs kiválasztásakor. Ugyancsak hangsúlyosabb 
lehetne a dolgozat összegzéssel foglalkozó része: a jó házasság és a boldogság titka. 
 
Balázs-Danó Tímea mértékadó szerzők műveiből jó érzékkel válogat, pontosan feltünteti a 
forrásműveket, viszont az oldalszámok alkalomadtán lemaradtak, de ezeket könnyű pótolni. 
Szintén apró módosítás szükséges a tartalomjegyzékben szereplő fejezetek oldalszámai és a 
valós oldalszámok egyezése érdekében. 
 
Nagyon örültem annak, hogy több helyen is érezhető volt az önálló véleményalkotás, a saját 
gondolat megfogalmazása. 
 
Mindezek alapján a dolgozatot, mind tartalmi, mind formai szempontból, javaslom a TDK 
Konferencián történő bemutatásra.  
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          Végh József 
        belső opponens 



Kérdések: 
 

1. Bibliai példák alapján milyen szempontokat emelne ki a házasság előtt álló hívő nő 
vagy férfi számára, amelyek figyelembe vételével a hozzá illő társat nagyobb 
biztonsággal találhatja meg? Melyek azok a Biblia által értékesnek tartott 
tulajdonságok, melyek biztosítékai lehetnek egy boldog házasságnak? 

2. Milyen különbségek vannak a szerelem világi és bibliai alapokon történő értékelése 
között? 


