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Szexualitás


Európában körülbelül 1960 és 1980 között zajlott le a köznyelvben
szexuális forradalomnak elnevezett folyamat. Ennek hatására
gyökeresen átalakult az európai emberek szexuális értékrendje s ez
mind a mai napig súlyos károkat okoz társadalmunknak úgy szellemi,
mint fizikai téren.

 Nem mintha az 1960 előtti generációk álszent, prűd, hím soviniszta szexuális
kultúráját követendő példának tarthatnánk, mégis az őket követő időszak
változásai a paráznaság melegágyává változtatták Európát és az Egyesült
Államokat. A szexuális forradalom hatására fogalmazódtak meg és váltak az
erkölcsi norma részévé az ilyen és ehhez hasonló gondolatok:
„ Hadd élvezze mindenki a testi örömöket azzal, akivel akarja, házasságon kívül
is,esetleg házasság ideje alatt is.” ; „ Ha két ember szereti egymást az elég alap
arra, hogy szexuális életet éljenek.” ; „ A homoszexualitás se rossz, nem bűn.” ;
„ Az érzelmeknek nem lehet parancsolni, egy szerelmi fellángolás érthető ok a
házasságtörésre, hűtlenségre.”
 A szexuális forradalom egyetlen pozitívuma a szexuális örömök önfeledt
megélése, mely azonban az Isten által eltervezett házastársi szent hűség
hiányában hosszútávon maró testi és lelki gyötrelemmé torzul. Negatívumait
azonban hosszan sorolhatnánk kezdve a nem kívánt terhességek számának
emelkedésétől a magzat elhajtásokon és a szerelmi lángolásban elperzselődött
ifjú szívek millióin át egészen a lelenc gyerekek élethosszig tartó önértékelési
zavaráig.
 A szexuális forradalom hullámai nem csillapodtak, sőt egyre nagyobb területeket
ostromolnak Európán kívül is. Bár a fent idézett gondolatok nyilvánvalóan a
Sátán fejéből pattantak ki, azok testet öltéséhez viszont a cinkos emberiség is
szükséges. A nagy tömegek becsapása gyakran bizony egy-egy nagyhatású
gonosz szellemi vezető dolgozószobájából ered. Mivel a szexualitás minden
formájával való kereskedés igen jó pénzkereseti forrásnak bizonyul, így az új
tanok gyorsan teret nyertek szerte a világban. A folyamatot elősegíti, hogy a
médiamágnások holdudvarainak nem túl drága a fiatalok lelkét megmérgezni
hazugságokkal a busás haszon reményében. A kapzsiság és paráznaság kéz a
kézben hódította meg az emberiség jelentős részének szívét.
 A sakk játszmában azonban Isten mindig lépésekkel a gonosz előtt jár. Jézus már
legyőzte a Sátánt a golgotai kereszten. A győzelmét hirdessük mi úgy is, hogy
elmondjuk az embereknek az igazságot Jézusról és az élet minden területére
kiterjedő munkájáról, akár úgy is, hogy elmondjuk a szexualitásról az igazságot.
Figyelmeztessük a szexualitásban tévelygőket , ahogy keresztelő János
figyelmeztette a parázna Heródest és Heródiást. Figyelmeztessünk, de csakis
jézusi szeretettel és kegyelemmel telve.

 Az, hogy az Istent nem ismerő tömeg a boldogság ígéretét hordozó sátáni
csúsztatásokat beveszi, érthető. Az viszont, hogy Isten gyermekei is, már
nehezebben. Az ige figyelmezteti a magabiztosságukban kissé felfuvalkodott
hívőket, hogy addig maradnak állva, amíg alázatosak maradnak és állapotuk
Isten kegyelme miatt stabil. Így ne ítéljük el bűnbe eső testvéreinket, inkább
segítsünk nekik megtérni, de a jelenséget, hogy a paráznaság teret nyert az
egyházban, nyugodtan elítélhetjük. Majd azon is elgondolkozhatunk: vajon miért
választják hívők a lopott örömöt az igazság öröme helyett? Hol engedjük be
gyülekezeteinkbe a Sátánt? Találkoznak-e a jelen lévők Jézussal
istentiszteleteinken, vagy a boldogság csak üres ígéret marad az életükben
hétről-hétre? Mit tehetünk a diagnózis felállításán és az elítélésen kívül, hogy az
egyház só és világosság legyen a szexualitás terén is?

Imacélok






A hívők legyenek jó példává a világ előtt a szexualitás terén is. Hívő emberek ne
essenek a paráznaság bűnébe.
A hívők hatékonyan tudják az igazságot elmondani az embereknek a
szexualitásról is.
A legkeresettebb televíziós, rádiós, internetes forrásokban is legyenek olyan
műsorok, cikkek, ahol a szexualitás témájában Isten igazsága felderül.
Óvja meg az Úr a fiatalokat a szórakozóhelyeken az esztelen szexuális
kicsapongástól, legyen kegyelmes az eltévedt bárányokhoz.
Rombolja le az Úr a Sátán ügyében tudatosan ténykedők munkáját. Adjon az
életükbe „pálfordulót”.

