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Köszöntelek Benneteket október első vasárnapjának estéjén: Béke legyen veletek!
Ma egy olyan téma kerül elő, amiről főleg hívő körökben komoly diskurzus folyik - még az egyházakon belül is - arról, hogy szabad-e a hívő embernek a házasságát felbontani, magyarul válni, és az
elváltnak újra házasodni. A kiindulópont Jézusnak az a mondata, amely így hangzik: „Amit Isten
egybekötött, ember el ne válassza!”
Mindenekelőtt vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, melyekkel a legszebb
emberi kapcsolatunkat veszélynek tettük ki… Szeressen minket a mi szerelmes Istenünk, és segítsen
minket a göröngyös utunkon.
Ének: Kyrie… Gloria…
Imádkozzunk! Istenünk, ha valaki, Te a Szerelem Atyja lehetsz, és őre két ember szerelmes kapcsolatának, add, hogy megőrizhessük a Tőled kapott kincset, aki élsz és szeretsz…
Evangélium Mk 10, 2–12
A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: ,,Szabad-e a férfinak
elbocsátani a feleségét?’’ Ő így felelt nekik: ,,Mit parancsolt nektek Mózes?’’ Erre azt mondták:
,,Mózes megengedte, hogy válólevet írjunk és elbocsássuk’’ [MTörv 24,1]. Erre Jézus azt válaszolta
nekik: ,,A ti szívetek keménysége miatt írta nektek e parancsot. A teremtés kezdetén azonban
Isten férfivá és nővé alkotta őket [Ter 1,27]. Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez
ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz [Ter 2,24]. Így már nem ketten vannak, hanem egy test.
Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!’’ Odahaza a tanítványai ismét
megkérdezték őt erről a dologról. Azt felelte nekik: ,,Aki elbocsátja a feleségét és másikat vesz,
házasságtöréssel vét ellene. És ha az asszony elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot tör.’’
Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket; de a tanítványok elkergették azokat,
akik hozták őket. Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik: ,,Hagyjátok a
kisgyerekeket, hadd jöjjenek hozzám, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be
oda.’’ Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.
A farizeusok csapdát állítottak kérdésükkel Jézusnak: Válás ügyben Mózes mellett, vagy Mózes ellen
vagy, Mester!? Jézus visszakérdez: Ti mit mondotok? Azok válasza: Mózes megengedte a válást.
Jézus rájuk borítja az asztalt: Mózes miattatok adta ezt az engedményt. Isten terve a teremtéssel az
volt, hogy a férfi és a nő egy legyen, ketten legyenek egy ember. Ha egyek lettek a válás kettétörti
ezt az egységet. Az egy embert senki ne törje szét! Persze akkor, ha egyek lettek, és egyek maradtak.
De ha nem?!
1) Jog és erkölcs
A farizeusok jogrendben gondolkodnak, Jézus szeretetrendben.
A jogrend szerint a házasság egy adásvételi szerződés, amit jogi procedúrával fel is lehet bontani.
Csak pénz kérdése az egész. A felek aztán új szerződést köthetnek, akár többször is megismételhetik
a szerződéskötést egy másik féllel.
A szeretetrend szerint két ember szeretetkapcsolata nem egy egyszerű adásvételi szerződés, hanem
szeretetszövetség, mely ideális esetben egy, személyre és életre szóló, személyi kiteljesedésre és
életadásra nyitott szeretetközösség.

2) Államok és egyházak
A különféle állami és egyházi törvénykönyvek meghatározzák a maguk területén a házasságra vonatkozó törvényeiket.
Ősi formák élnek még a muszlimoknál, ahol a többnejűség dívik, a Korán alapján. Gyakori a válás,
míg nincs gyerek. Ha van, akkor gyakorlatilag lehetetlen.
A kínai taoizmus két feleséget engedélyez a férfinak. A második feleséget az első választja urának.
A Biblia Ábrahám idejében elismerte a többnejűséget. A Talmud jelenleg a monogám házasságot írja
elő, és egyértelműen gyermekcentrikus. Ha nincs gyerek, a házasságot felbonthatják.
A keresztény egyházak a maguk módján értelmezik az evangéliumot.
A protestánsok megengedik a válást.
A katolikus egyház törvénykönyve kimondja: „A megkötött és elhált házasságot semmiféle emberi
hatalom és semmiféle ok nem bonthatja fel, kivéve a halál.” (1141.kán.) A sommás tételben már van
egy kitétel, ami tompítja a tétel durvasását. Ez pedig az elhálás, mint feltétel, vagyis ha nem hálták
el, nem lett a két test egy, akkor nem is jött létre a házasság.
Ugyanilyen engedmény az ún. privilegium paulinum (páli kedvezmény), mely a megtérő számára
megengedi a válást és új házasság kötését. Hasonló a házasságtörés esete is, mely feljogosítja a
sértett felet a válásra. És ott van a joggyakorlatban a házasság érvénytelenségének (semmisségének)
kimondása, amikor formai okokból létre sem jött a házasság, ezért az új házasságnak nincs akadálya.
Megemlítem még Ferenc pápa kijelentését: „Vannak esetek, amikor elkerülhetetlen a válás, sőt
szükséges”. Éppen a gyermekek miatt. Külön szinódust hívott össze, és dekrétumot adott ki a
házasság ügyének tisztázása és irgalmas kezelése miatt.
3) A szeretetrend
Minket most elsősorban az érdekel, hogy mi van akkor, ha egy Szeretetistenben hívő, a jézusi hármas
eszményt valló és gyakorló bokorbeli házassága valami oknál fogva tönkre megy.
Mi a teendő?
Nyilvánvaló, hogy a jogi megoldások nem vezetnek sehová, egyedül a szeretet rendjében található
megoldás.
Ahogy az egészségügyben a megelőzés az első, így a házasságban is.
A legnagyobb emberi kaland a világon két ember egymásra találása és együtt járása egy életen át.
Jézus ezt így fogalmazza meg: „Az ember a párjáért elhagyja apját és anyját és feleségéhez csatlakozik”. Vagyis a másik feléhez. A párkapcsolat, a házas szeretet mintegy mindent felülmúló kapcsolat.
Számunkra nem új az a felismerés, hogy ez a szeretet egy mindent átfogó szeretet, ahogy a pszichológusok állítják, négy fonalból szövődik egybe, amt jól ismerünk. sexus=önös szeretet, eros=szerelem,
filia=baráti szeretet, agape=önzetlen szeretet. Bármelyik hiányos vagy sérült, válságba kerülhet a
szeretetszövetség.
A két fél döntése előtt mindkét félének fel kellene mérnie – ha ez lehetséges lenne -, hogy túl a
szexuális vágyon, megvan-e bennük a magas hőfokú érzelmi vonzalom, lehetséges-e a partnerség, és
annak a reménye, hogy úgy tudják szeretni egymást, ahogy vannak.
Ezen kívül el kellene határozniuk, hogy a kapcsolat minden szálát egész életükön keresztül erősíteni
fogják, mégpedig egymás hibáival, adottságaival, alkatukkal, karakterükkel, jellemükkel, ízlésvilágukkal, életfelfogásukkal stb. együtt. (Erre mondhatták Jézusnak a tanítványai, hogy „ha így áll a
dolog férj és feleség között, nem érdemes megházasodni”(Mt 19,10).
4) Szent kísérlet
A házasság, egy párkapcsolat bizony egy kísérlet, szent kísérlet!
Valahol olvastam, hogy a házassági szakemberek fantasztikus térképeket adhatnak a házasulandók
kezébe, bejelölve a buktatókat, hegyeket, völgyeket, oázisokat, ragyogó módszereket, tanácsokat,
csak azt nem tudják bejelölni, hogy hol vár rájuk az oroszlán.

És az oroszlán bizony van, akit elnyel, bármilyen erőfeszítést tettek is kapcsolatuk megmentése érdekében. Lehet, hogy vétettek is. Tény, hogy amit Isten, a szeretet összekötött, köztük megszakadt.
Megbocsáthatatlan? Ki kell közösíteni őket? Soha többé ne kíséreljen meg az illető egy újabb szent
kísérletet?
Jézus mondata ilyet nem állíthat! Annál is inkább, mert még a házasságtörő asszonyt is megvédte a
gyilkosaitól. És minden bűn megbocsátható. Főleg, ha az illető nem is bűnös, hanem esetleg áldozat.
Mi a teendő? Amit Isten összekötött, de elszakadt reménytelenül, egy új kapcsolatban az ember
hozza össze, az Isten örömére! Szerencsés esetben a közösség segítségével.
--- Testvéreim! Minden válás drámai, de megérthető, ha kell, meg is bocsátható. Az új élet kezdése
pedig reményt keltő.
Még csak annyit biztatásul a reményről, hogy a szerelmesek nem mind azt suttogják egymásnak:
Szeretlek, örökké szeretlek?
És ugye láttatok már olyan öregeket, akik negyven, ötven, talán hatvan éves párkapcsolat után is
ragyogó arccal, szerelmes tekintettel azt mondják: Sikerült!
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