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MLECSENKOV ANGEL

KEDVES "FIATAL" TESTVÉREIM!
Nagy érdeklődéssel olvasom az okosabb és szebb gondolataitokat. Nyilván a legnagyobb segítség adás szándékával. kerülnek ezek papírra. /Hála istennek, sikerült
hozzájutnom a beszkennelt Karajokhoz. Köszönet
azoknak, akik ezt a nagy munkát elvégezték/ Nagyon
sok időt szántam az olvasgatásukra. Megütötte a szemem, hogy milyen nagy mennyiségű írás szól a családról, házasságról, párválasztásról., szexről. Úgyhogy
szakirodalommal bőven elvagyunk látva. Felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a bő
irodalmi tatalomhoz az érintettek? Olvassák-e azok,
akiknek íródtak, íródnak ezek a bölcs gondolatok. Számomra az Ö reflektálásuk többet jelentene minden-e témában leírt bölcsességnél. Az idei KVT. hála Isten már
egy picit megmozdított ezt az állóvizet.
Ha már itt vagyunk, felmerült bennem a kérdés, miért
nem nyúlunk egy másik rázós kérdéshez, a váláshoz, az
újraházasodottak kérdéséhez. Eben a kérdéskörben a
KVT. alkalmával, csak negatívumokról hallottam. Biztos, hogy jó úgy élni egy életen át, házasságban, hogy
az együttélés az elviselhetetlenségben történik? Biztos,
hogy az, aki az életében a legjobb szándéka mellett
olyan házasságot kötött, amiről kiderült, hogy tévedés
volt. Biztos, hogy azzal a teherrel kell leélni egy életet
boldogtalanul, abban a béklyóban, mert szentségi házasságot kötött valaki. Természetesen megbélyegezve,
ha újra házasodik. Akár a Bokorban is. Csak erre nincs
az Istennek irgalmas szeretete?
Bocsánat, hogy ilyen hosszan vettem el az időt az életetekből.
Üdv. Öcsi

GARAY BANDI ÉS DÓRA

A SZEXUALITÁS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE
A szexualitás és a szexuális öröm az emberi lét kiemelt
ajándéka és értéke. És mint minden értékre igaz: tisztában kell lennünk mibenlétével és nagyon kell vigyáznunk rá.
A szexualitás értékének megalapozottsága
A teremtés által inspirált evolúcióban az ember férfi és
nő, azaz mindegyik csak részben fedi le az emberi létezés teljességét. Jin és jang - mondják keleten és szimbolizálják az egymás felé irányuló, egymást betölteni és
ugyanakkor a függetlenséget is kívánó ismert szimbólumban. A férfi nőiség nélkül éppúgy „feleség", mint a
nő férfiúság nélkül. Vagy pozitívan megfogalmazva: a
férfi a nőiség jelenlétével és befogadásával együtt teljesen ember és a nő férfiúság jelenlétével és befogadásával együtt teljesen ember.
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Az ember test, lélek és halhatatlan szellem - tehát hármas. A férfi is és a nő is. Így a kapcsolatukban a három
egyéni szál kapcsolatrendszere összesodorva egy kilencrétű fonat, hiszen az egyikük mindhárom „énje" a
másik mindhárom „énjét" keresi és köt vele kapcsolatot.
Ez a kilencrétű fonal a legerősebb emberi kötelék.
A szeretet világa is hármas. Indító és elfogadó szeretet
és a szeretet tartalma. Ez az ősminta hagyományozódik
a férfi-női viszonyban. Ez az ősminta Isten világának
valósága is, és az emberi lét értékének záloga.
Az emberi erények is hármasak. Vannak gondolati (intellektuális), akarati és érzelmi erények.
Az emberi intelligencia is hármas: van IQ , de van EQ
is (érzelmi intelligencia), sőt SQ is, azaz szexuális intelligencia is.
Minden akkor stabil egy rendszerben - legyen az az emberi személyiség, vagy egy párkapcsolat, vagy a társadalom összetettebb szerveződései -, ha az emberi személyiségen belül a három szegmens (akár erények, akár
intelligencia) egyensúlyban van.
A szexualitás jelentősége ebben a beágyazottságban érthető meg igazán. A szexualitást érett, tudatos egymást
szerető személyek birtokolhatják csak a maga értékén.
A szexualitás a szeretet kibomlása
A szeretetvágy minden ember lény alapvágya. Szeretetet adva és kapva emelődik meg a személyiségünk, válunk teljesebbé. A szeretet egy másik ember felé azt jelenti, hogy észrevesszük őt, fontosnak tartjuk, mellé állunk, hordozzuk örömeit és terheit, osztozunk a jó és
rossz napjaiban és gyakoroljuk a megbocsátás képességét. Ez a mély sorsközösség-érzés tud teljes értelmet
adni az ösztönvilágon felülemelkedni kívánó ember
szexualitásának.
Be kell vallani, nem sok a segítőnk. Persze a kor sem
volt egyszerű, hiszen a szexualitás csak mintegy ötvenhetven éve lett „problémamentes", azaz vált külön lehetőségében a gyereknemzéstől. A gyerek születése, a terhességtől való félelem, a gyerekek felnevelésének nehézségei, a nők társadalmi és családi alul értékelése és
szerepkiosztása nem a szexualitásról, hanem a családról
és a - legtöbbször manipulált - társadalmi rendről szólt.
„Elődjeink a századok" az embert sokkal merevebben
tagolták szét testre és lélekre. A test, ami rossz és lélekre, ami jó. Vallási és családi félelmek, intések, elhallgatások, prüdériák, hiányzó kommunikáció „áldozatai" lettek eleink. Persze a kor mindent megtett azért,
hogy ők ezt ne érezzék azzal, hogy ez a természet
rendje. És egészséges lelkülettel túl is tették magukat
rajta és hagyományoztak át máig ható mintákat a mai
nemzedékre. Az inga aztán természetes módon lendült
át a test piedesztára emelésében és a lélek elhallgattatásában. A szexuális szabadosság, a „szexuális forradalom", a „két kattintás az interneten" lehetősége, a gender ideológia elterjesztése, a szexting és más mai jelenségek mind-mind erről beszélnek.
Így a mai keresztény (de mondhatnám normális)

