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A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ ÁLLÁSFOGLALÁSA  

A SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁSRÓL I. 

 

 

A tudományos technika ma sokkal több lehetőséget ad az emberi 

termékenység és születés szabályozásra, mint a múltban. Ezért keresztény 

házaspárok előtt is olyan lehetőség a termékenység szabályozása, ami 

azonban sok kérdést vet fel mind vallási, mind egészségügyi téren. 

A keresztényeket - akiknek végső soron saját személyes döntést kell hozniuk 

– tájékoztatni kell, hogy a bibliai alapelvekre alapozva, józanul tudjanak 

dönteni. 

 

1. Felelősségteljes sáfárság. Isten saját képmására férfivá és asszonnyá 

teremtette az embert és felruházta a gondolkodás és döntés képességével (Ésa 

1:18; Józs 24:15; 5Móz 30:15-20). 

Isten hatalmat adott az embernek a Föld felett (1Móz 1:26-28). A keresztény 

sáfárság felelősséget követel az emberi nemzés terén is. A nemiséggel - mint 

az emberi természet részével - Isten akaratával összhangban kell sáfárkodni 

(2Móz 20:14; 1Móz 39:9; 3Móz 20:10-21; 1Kor 6:12-20). 

 

2. Nemzési cél. Isten egyik célja a nemiséggel, az emberiség fenntartása.  

(1Móz 1:28) Ebből arra is lehet következtetni, hogy a házasság általában az 

utódok nemzésére szolgál, de a Szentírás sohasem úgy mutatja be a nemzést, 

hogy az minden házaspár kötelessége, csupán azért, hogy tetszen az Istennek. 

Mindamellett az isteni kinyilatkoztatás nagyra értékeli a gyerekeket, és 

kifejezi mekkora örömöt jelent szülőnek lenni. (Mt 19:14; Zsolt 127:3) A 

gyermeknevelés segíti a szülőket abban, hogy együttérzők, gondosak, 

alázatosak, és önzetlenek legyenek (Zsolt 103:13; Luk 11:13).  

 

3. Egyesítési cél. A szexualitásnak egyesítő célja van a házasságban, amit 

Isten szentelt meg. Ez megkülönböztethető a nemző céltól (1Móz 2:24). A 

nemiség a házasságban azért adatott, hogy örömöt, boldogságot és 

gyönyörűséget is jelentsen (Préd 9:11; Préd 9:9; Péld 5:18-19; Én 4:16-5:1).  

 

 

Isten terve, hogy a házaspárok a nemzéstől függetlenül folyamatos szexuális 

életet éljenek (1Kor 7:3-5), olyan házas életet, ami erős köteléket kovácsol és 

védi a házastársat attól, hogy helytelen kapcsolatot létesítsen másvalakivel 

(Péld 5:15-20; Én 8:6-7). A Szentírás nem tiltja el a házastársakat attól, hogy 

élvezzék a hitvesi kapcsolat gyönyöreit, miközben lépéseket tesznek a 

terhesség megelőzésére. 

 

4. Választási szabadság. A teremtéskor, majd Krisztus megváltásán 

keresztül újra, Isten megadta a választás szabdságát, és arra kér, hogy 

használjuk felelősségteljesen. (Gal 5:1,13) Isten tervében a férj és feleség 

egységet alkot. Mindkettőjüknek szabadsággal és felelősséggel kell egymást 

támogatniuk a családjukra vonatkozó döntésekben (1Móz 2:24). A 

házastársaknak figyelemmel kell lenniük egymás iránt, amikor a születés 

szabályozásról döntenek. Tartsák szem előtt a másik szükségleteit épp úgy, 

mint a sajátjukat (Fil 2:4). Akik gyereket szeretnének, nem hozhatnak döntést 

korlátok nélkül. Számos tényezőnek kell meghatározni választásukat 

beleértve az anyának, és más gondviselőjének a testi, érzelmi és lelki 

egészségét (3Jn 2; 1Kor 6:19; Fil 2:4; Ef 5:25). Mérjék fel, hogy képesek-e 

biztosítani a gyermekek szükségleteit (1Tim 5:8), a szociális körülményt, 

amibe a gyermek születhetne (Mt 24:1). Mi Isten teremtésének sáfárai 

vagyunk, ezért túl kell látnunk saját boldogságunkon és vágyainkon 

figyelembe véve mások szükségleteit is (Fil 2:4). 
 

Egészségügyi szolgálatok kézikönyve 

 

        (Folytatjuk…) 

 

 


