Óvd a szíved!
Szexualitás, gender-irányzat
Talán te is feltetted óvodáskorodban ezeket a
kérdéseket: Hogyan születik a kisbaba? Hogy került a
kisbaba anya hasába? Miért csókolóznak emberek az
utcán?
A szexualitás szót bizonyára hallottad már. A férfi
és a nő egymáshoz való ösztönös vonzódását és a
vonzódás kifejezését jelenti. A természetben a
növények, az állatok és az emberek is kétneműek,
tudományosan: hím- és nőneműek. A két nem
egyesülése szükséges ahhoz, hogy utódaik szülessenek.
Mindezt Isten tervezte el így. Isten teremtett mindenkit úgy, ahogyan Ő akarta, az embereket
fiúnak vagy lánynak. Az Ő terve a teremtés napjától kezdve az, hogy családok legyenek és
gyermekek szülessenek. Ez a terve soha nem változott, csak az emberek kezdtek el Istennek
ellenszegülni, amikor azt gondolták, hogy két férfi vagy két nő is élhet együtt boldogan, vagy
bármikor eldönthetem, hogy fiú vagy lány akarok lenni, és meg is
valósíthatom, hogy fiú létemre lányként éljek, vagy fordítva. A gendermozgalom képviselői úgy gondolják, hogy az utódok létrehozásának nem a
hagyományos házasság az egyetlen útja. A gender-ideológia így eljut a
nemek, sőt a család tagadásáig. Pontosabban azt hirdetik: a nemek közötti
egyenlőség elérésének feltétele a férfi és a női nem, illetve a házasság és a
család megszüntetése. De olvasd csak el a Róma 1,24–27-ben, hogy mi erről
Isten véleménye!
Nagy bölcsességre van szükséged, amikor valami új dolgot, vagy titkot akarnak megosztani
veled a barátaid, főleg a szexualitással kapcsolatban. A média, a magazinok, az internet tele van
elferdített gondolatokkal, amelyeket jónak látnak az emberek.
Például egyre több európai országban próbálják eltörölni az óvodai nevelésben a fiú- és a
lányszerepek tanítását. Sok helyen a mosdókhoz nemcsak a Férfi és a Nő táblát teszik ki, hanem
egy Vegyes feliratot is, ahova bárki bemehet.
Talán ez lenne a szabadság felé vezető út? Hogyan kellene viselkednie egy keresztyén
fiatalnak ebben a nagy „szabadságban”?
Ha van családod, hálás lehetsz érte Istennek. Azok, akik nem kaptak anyai, apai szeretetet,
hajlamosabbak elfogadni a gender-ideológiát. Ha van egy keresztyén értékrended, és kaptál bibliai
tanítást a családról, akkor különösképpen áldott vagy: korán megismerheted Isten akaratát a
szexualitással kapcsolatban is.
„Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek
téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! Szívembe zártam beszédedet, hogy ne
vétkezzem ellened” (Zsoltárok 119, 9–11). A Biblia megmutatja, hogy maradhatsz tiszta ebben a
világban, és hogyan élhetsz boldog életet. A lelki tisztaság és a kapcsolatainkban való tisztaság is
számít. A lelki tisztaság azt jelenti, hogy olyan könyveket, honlapokat olvasol, és olyan zenéket
hallgatsz, amelyek segítenek növelni az általános műveltségedet, és pozitívan hatnak rád. Ezek
között a legfontosabb a Biblia, amely által még jobban megismerheted Istent. Keresztyén könyvek
és honlapok is vannak bőségesen.
„Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha
valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4,8) – int mindannyiunkat Pál

apostol. A kapcsolatainkban való tisztaság azt jelenti, hogy szeretettel és tisztelettel igyekszel
viszonyulni a felnőttekhez és a gyerekekhez is. Isten erről is ad útmutatást a Bibliában.
Ahhoz, hogy boldog légy, amikor nagy leszel, már most kell vigyáznod magadra, hogy tisztán
megőrizd magad annak a személynek, akivel majd házasságot kötsz. Vagyis nem követed a
világban ma már általánosan elfogadott életmódot, miszerint már a tizenévesek szexuális
kapcsolatot folytatnak azzal, aki megtetszik nekik, majd felnőttként együtt élnek és szétköltöznek,
váltogatják a párjukat. Isten a javunkra rendelte el a szabályokat: egy társunk legyen, aki mellett
jóban-rosszban kitartunk. Aki fiatalként odaadja magát különböző szexuális kapcsolatokba, az
könnyen összeszedhet nemi betegséget, sőt, még AIDS-es is lehet, amely egy gyógyíthatatlan
betegség. Nagy valószínűséggel később képtelen lesz egy életre szóló kapcsolatban hűséges
maradni a társához és a családjához. „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert
onnan indul ki az élet!” (Példabeszédek 4,23).
Befejezésként azt ajánlom, hogy ha lány vagy, igyekezz megtanulni minél több olyan dolgot,
amit egy nőnek el kell végeznie a családban, hogy ne érjenek meglepetésként ezek a feladatok,
mire felnősz (pl. sütés, főzés, vasalás, varrás, bevásárlás stb.). Ha fiú vagy, és az időd engedi,
próbálj ki férfias dolgokat (pl. autójavítás, kerítésfestés, különböző dolgok megjavítása), vagy akár
egy építkezésen is segédkezhetsz. Isten segítsen, hogy megértsd, mi az Ő terve az életeddel, és
képes légy az Ő erejével mindennap a jót választani és nem a rosszat, még akkor is, ha a barátaid
nem ezt teszik. Istennel lesz igazán boldog az életed!
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