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A válást nem hagyja jóvá a Szentírás, ezért azoknak a keresztyén pároknak, akik 

házasságaikban nehézségekkel küszködnek nem kellene úgy gondolniuk a válásra és 

az újraházasodásra, mint megoldási lehetıségre. 

 

 

Mindig elbizonytalanodunk, ha figyelmen kívül hagyjuk, amit Isten igéje a válásról és 

az újraházasodásról tanít, és más utakat kezdünk el keresni. Legalább nyolc fontos 

igeszakasz van a Szentírásban, amiket tanulmányoznunk kell. Lásd. az 1 Mózes 2:24; 

Malakiás 2:14-16; Róma 7:2-4; 1 Kor. 7:10; 1 Kor. 7:39; Máté 19:3-8, Márk 10: 1-12, 

és Lukács 16:18. Ezek az igeszakaszok minden kétséget kizáró bizonyítékot 

szolgáltatnak a házasság Istentıl való intézményének megváltoztathatatlanságára. 

 
Különválás kérdése: a Szentírás azt mondja, hogy jobb a keresztyén számára, ha nem 

válik el hitetlen házastárstól. Ha a hitetlen házaspár mégis elválik, akkor sincs 

szabadságuk az újraházasodásra. Az utat ugyanis mindig nyitva kell hagyni abból a 

célból, hogy megmaradjon a házasság helyreállíthatóságának lehetısége, ha a hitetlen 

házastárs megtér és úgy dönt, hogy helyre akarja állítani a házasságot (1 Kor. 7:10-16). 

 

Törvényes elválás kérdése: Jézus félreérthetetlenül megmondta, hogy a házasság 

Isteni egységét nem bontja fel a válóperes polgári eljárás, hanem csak az egyik 

házastárs halála. Ha így lenne, nem mondaná azt, hogy “aki elbocsátott asszonyt vesz 

el, paráználkodik.” (Máté 5:32b). Számos parancsolat van a Bibliában, amik a válást 

minden esetben szövetség-szegésnek tekintik. Ezt a következı igék támasztják alá: 
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Róma 12:18; Máté 18:22; Préd. 5:5; és 1 Kor. 6:6-7. Elképzelhetetlen, hogy az az 

Isten, aki azt tanítja nekünk, hogy 77-szer is bocsássunk meg (nincs határ), ezzel 

együtt azt is tanítsa, hogy elválhatunk a feleségeinktıl és elküldhetjük ıket, ha nem 

tudunk kijönni velük. 

 

Az újraházasodás kérdése: a Biblia több helyen beszél arról, hogy a halál oldja fel a 

házasságot és ebben az esetben nem bőn újraházasodni (1 Kor. 7:39; Róma 7:2). Isten 

Igéje nem ad engedélyt semmilyen feltételek között az újraházasodásra mindaddig, 

míg az elsı házastárs - akár férfi, akár nı - él. Az igazi megoldás azok számára, akik 

elváltak és újraházasodtak, az önkéntes elválás az új házastársuktól, mint ahogyan 

Izrael gyermekei tették azt Ezsdrás prédikációját követı megújulás során (Ezsdrás 

10:3.). 

 

A házasság komoly döntés. A házassági eskő nyilvánosan tett fogadalmaira tanúk 

vannak a földön és a mennyben. A Biblia azt tanítja, hogy a házasság egy életre szóló 

szövetség, amit semmi sem bonthat fel, csak a halál. A Biblia szükségesnek tartja a 

házasság hiteles bemutatását azért is, hogy a fiatalok alaposan gondolják meg a 

házastársuk kiválasztását. A házaspároknak minden erejükkel azon kell munkálkodni, 

hogy minden szükséges helyreigazítást tegyenek meg, ami a házasságuk 

megmentéséhez szükséges. 
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