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A család eredete és rendeltetése; a családgondozás létjogosultsága
1. A család eredete és rendeltetése


Család = Isten ajándéka. „És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül
lenni; szerzek neki segítő társat, hozzá illőt.” (1Móz 2,18) „Annak okáért
elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és
lesznek egy testté.” (1Móz 2,24)



A család szerepe a bűnbeesés után, hogy megtapasztaljuk a menny előízét már
itt, ezen a Földön is (a Bibliában végigvonul az a hasonlat, amelyben Krisztus az Ő
kapcsolatát az egyházához – értsd az Őt igazán követő hívők közössége – a
házastársi kapcsolathoz hasonlítja. Ld. pl. Mt 25, 1-10)



Krisztus megerősítette a házasság intézményét (Kánai menyegzőn teszi az első
csodatételét)

2. A családgondozás létjogosultsága


Könnyű műfaj-e a házasság? Vagy a gyereknevelés? Mégsincs rá képzés,
felkészítés! Furcsa ellentmondás: mindenki boldog akar lenni, az emberek
jelentős része családban, párkapcsolatban képzeli el a boldogságot és mégis az
egyik „legnehezebb iga” lett a házasság? „E három megfoghatatlan előttem, és e
négy dolgot nem tudom: A keselyűnek útját az égben, a kígyónak útját a
kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útját a
leányzóval.” (Péld 30, 18-19)



Találunk-e boldog, kiegyensúlyozott, egészséges családot a Bibliában? Ismerünk-e
a saját környezetünkben (beleértve a miénket is) ilyet? Már az első családról
rendkívül szomorú képet fest a Biblia! Nem lettünk erősebbek erkölcsileg azóta és
ez erősen meg is mutatkozik a mai társadalmakban a családok egészsége
szempontjából is.



A válások aránya 50% felett van! Magyarországon: tíz esküvőre 6 válóper jut!
Belgiumban a házasságok ¾-e válással végződik! Hívő körökben sem sokkal jobb
ez az arány!



A példamutatás fontossága! Ha a családi élet szentsége nem érték többé, akkor az
egymást követő generációk is – a példamutatás törvényszerűsége miatt – azt a
fajta új értékrendet szívják magukba, amelyet a szüleiktől láttak. Ne
csodálkozzunk hát azon, ha erkölcsi értelemben egy meredeken lefelé ívelő
tendenciát figyelünk meg mind az egyén, mind a társadalmak életében. A hívő
gyerekek körében is rengeteg a probléma!
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3. Párválasztási alapelvek


Szükség van-e szerelemre? „Az igazi szerelem…jellegében teljesen különbözik az
ösztönök által felkeltett szerelemtől… Az igazi szerelem nem erős, tüzes,
fékezhetetlen szenvedély. Ellenkezőleg, nyugodt és mély a természete. (…) A
szerelem olyan szent érzés, amit csak kevesen ismernek igazán. Gyakran használt,
de meg nem értett kifejezés. Az ösztön izzó parázslása, két fiatal egymás iránt
érzett elragadtatása nem szerelem, nem érdemli meg ezt a nevet. Az igazi
szerelemnek értelmi alapja van, a szeretett lény mély, alapos ismerete. Ne feledd
el, hogy csak az ösztönös szerelem vak… Tárgya éppúgy lehet méltatlan, mint
méltó. Parancsolj nyugalmat és hűvösséget az ilyen szerelemnek!” (E.G. White:
Levelek szerelmes fiataloknak; Advent Kiadó, 1995, 22., 27. o.)
„Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőnek
szarvasira: fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet; addig, amíg
akarja.” (Én 2,7)
„Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet a te karodra;
mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai
tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.” (Én 8,6)
„Immár felkelek és eljárom a várost, a tereket és az utcákat, keresem azt, akit
szeret az én lelkem; keresém őt, és nem találám.” (Én 3,2)
A szerelem szükséges, de nem elégséges feltétel!
Szerelem érzése ≠ Boldog házasság ígérete



Az idő tényezője
Amerikai kutatások szerint 1000-1500 óra beszélgetés szükséges ahhoz, hogy
biztonsággal kiderüljön, hogy a kezdeti szerelmi fellángolás puszta szenvedély
volt-e, vagy tényleg összeillő-e az ismerkedő pár!



A testi érintés tényezője
„Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik
feleségéhez: és lesznek egy testté.” (1Móz 2,24)
Az amerikai nőegylet kérésére az UCLA (Kaliforniai Egyetem) felmérést készített
arról, hogyan befolyásolja a házasság stabilitását a házasság előtti együttélés és
nemi élet. 3 csoportot vizsgáltak:
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1. Olyan párok, ahol a felek elsők voltak egymásnak a szexuális együttlétben és
nem költöztek össze a házasság előtt.
2. Olyan párok, ahol a nő csak azzal a férfival feküdt le, aki később a férje lett és
a házasság előtt összeköltöztek.
3. Olyan párok, ahol a felek már túl voltak egy csomó szexuális együttléten több
különböző partnerrel és a házasság előtt már együtt éltek.
A felmérés eredménye: az első és a második csoportba tartozó pároknak
lényegesen boldogabb, kiegyensúlyozottabb és stabilabb házassága volt, jóval
kevesebb válással, mint a harmadik csoporthoz tartozó pároknak.
A nők 1/3-a találja el, hogy melyik férfi lesz az igazi!
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