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A téma egyik kontextusa

Az elmúlt  évtizedek  gyors  társadalmi  változásai  nem maradnak  hatás  nélkül  az 

emberek  életmódjára  és  mentalitására,  így  a  magyarországi  keresztyénekére  sem. 

Elsősorban a fogamzásgátló tabletta következtében az egész nyugati világban fokozatosan 

végbement  az  ún.  szexuális  forradalom,  amely  szabadosságot  hirdetett  és  élt.  Ez  a 

forradalom  nem  elhanyagolható  motiválója  volt  az  1968-as  diáklázadásoknak  Nyugat-

Európa-szerte.  Párhuzamosan  haladt  ezzel  már  „a  tabletta”  előtt  a  szocialista-ateista 

propaganda,  amikor  egyrészt  a  hagyományos  keresztyén  erkölcsöt  bírálta,  polgárinak, 

túlhaladottnak nyilvánította és így a szabadosságot támogatta, másrészt egy ún. szocialista 

erkölcsöt hirdetett magasabb rendűként. A kommunista pártvezetés többé-kevésbé mégis 

ügyelt  arra,  hogy  legmagasabb  káderei  legalábbis  amennyire  lehetséges,  kirívóan  ne 

vétsenek a házassági,  családi  és szexuális  erkölcs dolgában.  Azokat a vezető beosztású 

embereket, akiknek az élete ebből a szempontból kifogásolható volt, gyakran eltávolították 

tisztségükből és a nyilvánosság elől. A férfi és nő közötti szabados viszony ábrázolása a 

nyilvánosság előtt nem volt kívánatos.

Feltehetően sokak tapasztalata volt, hogy a rendszerváltás az újságárusoknál kitett 

és kinyitott szexlapokkal vált legkorábban láthatóvá és a nyílt házasság és ehhez hasonló 

gondolatok  nyilvános  hangoztatásával  vált  hallhatóvá.  A  rendszerváltozás  óta  a 

hagyományos  erkölcsöt  megkérdőjelező  kijelentések  egyenrangúan  vannak  jelen  a 

társadalomban, a kulturális és a politikai életben. Mindez mintha még a jogalkotásban is 

éreztetné  hatását.  A  hagyományos  keresztyén  erkölcsöt  olyanok  is  sokan  kérdésesnek 

tartják,  akik  –  akár  életfolytatásukkal,  akár  gondolkodásukban  –  valamilyen  módon  a 

keresztyénség mellett kötelezték el magukat. Ez nemcsak az egyház egyszerű és névleges 

tagjairól mondható el, hanem növekvő mértékben olyanokról is, akik esetleg valamilyen 

tisztet  viselnek  az  egyházban.  Idősebb  emberek  éppen  úgy,  mint  fiatalabbak,  akik 
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egyébként  keresztyénnek  vallják  magukat,  vélik  úgy  –  legyen  az  szükséghelyzetük 

kényszere  miatt  vagy nagykorú  keresztyénségük  tudatában  –,  hogy a  legutóbbi  időkig 

általánosan elfogadott  normákon túl  kell,  vagy túl  szabad tenniük magukat.  Úgy vélik, 

hogy gyakorlati magatartásukat, történeti vagy teológizáló érvekkel alá tudják támasztani. 

Véletlenszerűen heves viták kapnak lángra, a saját egyházon belüli vagy hazai események, 

illetve  kijelentések  miatt  éppen  úgy,  mint  az  ilyenekről  szóló  külföldi  híradások  és 

kijelentések miatt.

Tanulságos  belelapozni  az  MTA-EHE  Szociáletikai  és  Ökumenikus 

Kutatócsoportjában gyűjtött dokumentációba. Megállapítható ebből – számos ország közül 

csak egyet kiragadva –, hogy például az amerikai evangélikus egyházak már az 1920-as 

évektől  kezdve foglalkoztak éves közgyűléseiken elfogadott  nyilatkozataikban a családi 

élet egészségével, a nők munkába állásából következő problémákkal, a válással, az elváltak 

újabb  házasságkötésével,  a  jegyesoktatás  végzésével,  a  30-as  évek  végétől  a 

családtervezéssel  és  fogamzásgátlással,  a  40-es  években  a  felekezeti  és  a  faji 

vegyesházassággal,  az 50-es években a terhesség-megszakítással  és a házasságon kívüli 

nemi élettel, a 70-es években az egyedülélők problémájával (single), a 80-as években sok 

régi kérdés mellett a lelkészek válásával, amelyekhez a 90-es években a nemi erőszak és a 

pornográfia témaköre társult. Ebben nemcsak az útmutatás ténye érdemel figyelmet, hanem 

az is, hogy ezeket a szövegeket nagylétszámú gyűléseken tárgyalták és fogadták el végül, 

alkalmat  adva  a  kérdések  széleskörű  megtárgyalására.  Ezeknek  az  amerikai 

nyilatkozatoknak  jellemzője,  hogy  leírják  a  helyzetet,  alapos  biblikus  és  evangélikus 

tanítást adnak, s felhívják a lelkészeket és a gyülekezeteket, hogy programjuk keretében 

foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel.

Egyház  és  teológia  hazánkban  adósak  még  az  egyházi  és  társadalmi 

nyilvánosságnak  a  házasság,  család  és  szexualitás  újabb  kérdéseiről  folytatott  alapos 

vitával.

A mindenkori ma embere hajlik arra a vélekedésre, hogy régen jobbak voltak az 

erkölcsök. A közfelfogás és az általános gyakorlat változása ezen a téren Magyarországon 

is  már  korábban észrevehető  volt.  A Magyar  Evangéliumi  Orvos-Szövetség és  Magyar 

Katolikus  Orvosok  Szent  Lukács  Egyesülete  1943-ban  az  Evangélikus  Élet  címlapján 

megjelent  nyilatkozata  –  A nemi erkölcs érdekében – már  minden olyan  kérdést  említ, 
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amely ma is él. Napjainkban az egyház mégis sokkszerűen szembesül a problematikával és 

a  meggyőződések  éles  ellentéteivel.  A  biblicizmus a  bibliai  előírások  iránt  kötelezi  el 

magát,  illetve azoknak, amelyeket  bibliainak tart,  hiszen régmúlt  századok nem minden 

erkölcsi  szabálya és bölcsessége olvasható ki direkt módon a Szentírásból, s ezeknek a 

betartását tekinti bármiféle közösség, különösen is a hitbeli közösség alapfeltételének. A 

történeti  szemlélet a  bibliai  követelések  korhoz  kötöttségét  hangsúlyozza,  és  ezzel  azt, 

hogy  a  normák  értelmezésre  szorulnak  és  változók.  A  biblicizmus  a  bibliai 

kinyilatkoztatással  szembeni  hűtlenségben  marasztalja  el  a  történeti  szemléletet,  azt  a 

korszellemmel való olcsó kompromisszumokat keresőnek tartva, és azzal, hogy nem bízik 

az  evangélium  megújító  erejében.  A  történeti  szemlélet  úgy  véli,  hogy  a  biblicizmus 

önkényesen ragadja ki a házassággal, családdal, szexualitással kapcsolatos problémákat a 

lehetséges bűnök közül, és hozzá oly módon, hogy a bűnös embernek igazában nem segít, 

hanem  őt  inkább  csak  elutasítja  és  elítéli.  Mindkettő  számol  az  ember  bűnösségével, 

mindkettő  hirdeti  az  új  élet  lehetőségét  Krisztusban,  még  ha alig  tudnak is  egymással 

ezekben a kérdésekben szót érteni.

Valószínűleg mindkét felfogás világosan látja, hogy az egyháznak nincs lehetősége 

előírni magatartásformákat a ma embere számára, sem ilyeneket számon kérni rajta. Kevés, 

egyre kevesebb befolyása van az állami jogalkotásra is.  Lehetséges út azonban, hogy a 

bibliai követelések mai értelmét és tartalmát keressük, és ugyanakkor az emberi élet isteni 

rendje mellett szóló érveket megfogalmazzuk. A Szentírástól sem idegen az, hogy érveljen, 

vagyis az Isten tekintélyére való közvetlen utaláson túl, belátható érveket sorakoztasson fel 

Isten rendjének megtartására. Az egyházak említett nyilatkozatai a bibliai indokláson túl a 

meggyőzésnek ezzel az eszközével is élnek.

A házasság, mint férfi és nő közösségének isteni rendje

A keresztyén hit egy férfi és egy nő egész életre szóló lelki és testi közösségét, a 

házasságot Isten jó rendjének vallja. Számos ország alkotmánya tartalmaz a házasság és a 

család elsőbbségét deklaráló kitételt. Mivel a házasság férfi és nő egymás iránti teljes és 

feltétel nélküli – az isteni szeretethez hasonlítható – életre szóló szeretetközösségét jelenti, 

ezért  leginkább  alkalmas  arra,  hogy  ennek  rendjével  azonosulva,  férfi  és  nő  egymás 

támaszai  legyenek  jóban  és  rosszban,  s  a  legmegfelelőbb  gyermekek  vállalására  és 
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felnevelésük  biztosítására,  a  társadalomban  való  szocializálásukra.  Az  olyan 

elkötelezettség, amelyet valaki csak a jó és boldog napokra nézve vállal,  nemcsak Isten 

rendjét, hanem a másik ember méltóságát is sérti. Kívánatos lenne ezért, hogy a házasság 

megőrizze  kiváltságos  megítélését  és  helyzetét.  Annál  is  inkább,  mert  még  mindig 

helytálló megállapítás, hogy a törvényesen elismert házasságban egy esetleges válás esetén 

a  gyengébb  fél  érdekei  inkább védhetők.  Ebből  azonban nem következik,  hogy a  más 

együttélési formákban élőkre ne terjedjen ki a törvényes védelem.

Az egyházi esküvő kiváló alkalom Isten jó rendjének hirdetésére a jegyespár és a 

jelenlevő gyülekezet számára. Egyúttal azonban a jegyesek bizonyságtétele egymás és a 

gyülekezet előtt, hogy egyetértenek a keresztyén házasságértelmezéssel. Ilyen értelemben 

az egyházi  esküvő a  keresztyén  gyülekezet  bizonyságtétele  erről  a világ előtt.  Ez csak 

akkor  valósul  meg  igazán,  ha  a  házasulandók  erre  tudatosan  igent  mondhattak, 

gyakorlatilag, ha megelőzően megfelelő jegyesoktatásban részesültek.

Férfi  és  nő  házassági  közösségének  alakítása  az  érintettek  szabadságában  álló 

összetett  és  nagy  feladat,  amely  tapintatot,  alkalmazkodást,  kreativitást,  barátságot, 

szeretetet, szerelmet, de a saját hibák belátását és elismerését is, a társsal szembeni bírálat 

megfelelő közlésének képességét, a kölcsönös megbocsátást és kiengesztelődést igényli. A 

házasság nem a szerelemnek változatlan hévvel lobogó lángja, hanem közös növekedés a 

közösségben és a szeretetben.  A házasság egyházi megáldásakor  azt kérjük, hogy Isten 

kísérje el a párt a közös úton, és ehhez mondja ki a lelkész Isten áldását.

A házasságnak ez a modellje a paradigma az egyházi igehirdetésben és tanításban. 

A lelkésznek, szülőknek, hitoktatóknak és a gyülekezet tagjainak feladata, hogy az ifjúság 

és  a  felnőttek,  házasság  előtt  állók  és  házasságban  élők  előtt  folyjék  ez  a  tanítás  a 

keresztyén  házasság  mibenlétéről,  és  minden  tőlük  telhetőt  megtegyenek  azoknak  a 

segítésére,  akik ebben a  rendben élnek.  S  példájukkal  kedvet  ébresszenek másokban a 

házasság kötelékéhez.

Az élettársi viszony

Az élettársi viszony, ahogyan férfi-nő házasságkötés nélküli együttélését nevezik, 

olyan viszonyt jelöl, amely nem tisztázza férfi és nő kapcsolatának az idői távlatát, vagy 

egyáltalán  nem is  foglalkozik  vele.  Bár  az  anyakönyvvezető  előtt  vállalt  kötelezettség 
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nélküli  partneri  kapcsolatok számát  nehéz statisztikailag megragadni,  elmondható,  hogy 

vetekszik  a  hivatalosan  megkötött  házasságkötésekével.  Erre  utal,  hogy  1960  és  2003 

között  a házasságkötések száma közel  a  felére  csökkent.  Az egyes  emberek  szándékán 

vagy  a  házasságtól  való  félelmén  túl  különféle  egyéb  szabályozások  és  gazdasági 

szempontok is odahatnak, hogy fiatal, de idősebb párok sem kívánnak házasságot kötni. 

Mivel  a  gyengébb  fél  a  házasságkötés  nélküli  együttélésben  még  inkább  hátrányt 

szenvedhet,  ezért  a  jogalkotás  szerte  a  világon  feladatának  tekinti,  hogy  az  élettársi 

kapcsolatban élők szert tehessenek jogokra, és védelmet kapjanak. Ezért ez az együttélési 

forma egyre inkább a házassághoz közeli megítélésben részesül.

A házasságkötés  nélkül  egymással  közösségben élő férfi  és  nő,  számos  esetben 

megvalósít  valamit  a keresztyén  házasságból,  ami  a  partneri  kapcsolatot,  a  hűséget,  az 

egymás  támogatását,  valamint  az  esetleg  születő  gyermekeket  és  felnevelésüket  illeti. 

Ünnepélyesen kinyilvánított szavak nélkül is kötelezi őket a tényleges közösség, amelybe 

belevágtak. Felelősek egymásért emberek és Isten előtt ebben a közösségben is.

Válás

Magyarországon 2003-ban 522 válás jutott  1.000 házasságkötésre.  A válás tehát 

roppant  társadalmi  probléma,  s  így egyik  fontos  tényező a  sok egyszemélyes  háztartás 

kialakulásában.  További  következmény,  hogy  sok  az  egyedülélő  a  középkorúak  és  az 

idősek között, sok a csonkacsalád, – a gyermeküket egyedül nevelő anyák és apák száma, a 

gyermek  anya  vagy  apa  nélkül,  –  valamint  az  ún.  konszekutív  család.  Sok  az  emiatt 

csalódott és frusztrált ember is.

Az egyház feladata, hogy jó megoldáshoz segítse a házassági problémák között és 

házassági  válságokban  élő  embereket.  Egyházunkban  ez  elsősorban  a  lelkészek 

lelkigondozói  szolgálatával  történik.  Sajnos  még  egyáltalán  nem  szervezetten,  nem 

céltudatosan,  és  nem mindig  szakszerűen.  Gyakran  megtörténik,  hogy a  lelkész  akkor 

értesül a nehézségekről, amikor a dolog már az ügyvéd vagy a bíróság előtt van, vagy már 

csak  utána,  amikor  az  elvált  házastárs  újabb  házasságához  kér  áldást,  amikor  tehát  a 

lelkigondozás  kész  helyzet  előtt  áll.  Szükséges  egyrészt  minden  lelkész  folyamatos 

képzése,  továbbképzése  a  házassági  tanácsadásban,  másrészt  a  házassági  tanácsadás 

hálózatának megszervezése egyházunkban is.
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Az egyház alapvetően az életre szóló házasság mellett van. A lelkigondozó ezért 

mindent  elkövet,  hogy segítsen a házasoknak megromlott  közösségüket helyrehozni,  az 

elkövetett hibákat belátni, megbánni, megvallani, egymásnak kölcsönösen megbocsátani és 

egymással  megbékélni-kiengesztelődni.  E fáradozásnak az a reménység az alapja,  hogy 

Isten előtt állva ez nemcsak lehetséges, hanem utána, a súlyos próbát kiállva a korábbinál 

erősebb lehet férfi és nő összetartozása, erősebb lehet egymás iránti szeretetük. Lehetnek 

azonban  olyan  kapcsolatok,  ahol  az  ellentétek  annyira  élesek,  a  két  ember  annyira 

hajthatatlan,  az  egyik  annyira  veszedelemben  van,  hogy a  lelkigondozó  ennek láttán  – 

szinte életmentésként – nem ítéli el a válásra vonatkozó döntést. Ez azonban nem a válás 

támogatása,  hanem  szinte  életmentő  műtét,  amelyben  egy  reménytelenül  tönkrement 

házasság romjai alól mentenek ki valakit.

Nem tekintjük megoldásnak, ha a válás merev elutasítása azzal jár, hogy kizárják a 

gyülekezeti közösségből és magára hagyják a házasságával bajba jutott embert.  Az sem 

nevezhető  egyenes  eljárásnak,  ha  a  válás  helyett  a  házasság  érvénytelenítésének 

csűrcsavaros  lehetőségeit  nyújtják.  Az  ilyen  gyakorlatok  sem  az  igazságnak,  sem  a 

szeretetnek,  sem Isten  akaratának,  sem az  emberiesség  követelményének  nem felelnek 

meg.

Bár  a  válás  a  társadalomban  mindenütt  előfordul  –  sajnos  az  egyház  tagjai  és 

munkásai között is egyre inkább –, a megtörtént válást gyakran még akkor is, ha az elvált 

személy  akár  egy  másik  házasságot  kötött  és  gyermekeket  is  nevel,  tehát  emberileg 

rendezett viszonyok között él, az egyháztagok olyan foltként tartják számon, amely nem 

pusztán az illető élettörténetének része, hanem neki mindig felróható és fel is róvandó bűn. 

Az  egyház  miközben  egyrészt  bűnbánatra  szólít  és  azután  bűnbocsánatot  hirdet,  Isten 

megbocsátását és az általa ajándékozott új életet is el kell ismerje és komolyan kell vegye.

Család: gyermekekkel és gyermekek nélkül

A világ más  részein a  túlnépesedés  a nagy gond, Magyarországon éppen ennek 

ellenkezője:  túl  kevés  gyermek  születik.  A  korábbiakhoz  képest  sokkal  alacsonyabb 

gyermekhalandóság  mellett  elfogadható  a  felelős  családtervezés.  Ha  azonban  sok  pár 

marad  gyermektelen,  vagy  csupán  egy  gyermeket  vállal,  akkor  problémával  állunk 

szemben,  amely hosszabb távon az egész társadalomra hat.  A gyermekvállalás  egy pár 
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közös útjának gyakran csak egyik elérendő célja sok más között, ami annak lehetőségét, 

esetleg veszélyét  idézi fel,  hogy kifutnak a termékeny időből.  A későn vállalt  gyermek 

esetleg nem kaphat testvért vagy testvéreket. Ahol pusztán önzésből vállalnak csak egy 

gyermeket,  ott  a  szülők  semmi  mással  nem  pótolható  ajándéktól  fosztják  meg 

gyermekükön  kívül  saját  magukat  is.  Az emberek  értékrendjének,  gondolkodásának és 

életmódjának  olyan  változására  van  szükség,  hogy a  gyermek  prioritása  relativizálja  a 

kényelemszeretetet és az anyagi javak megszerzésének vágyát is.

Fájdalmas  tény,  hogy  az  alapjában  véve  természetes  és  emberi  szülői  hivatás 

vállalását,  amely hozzájárul  az  ember  kiteljesedéséhez  és érettségéhez,  propagálni  kell. 

Emellett  szinte  elképzelhetetlen,  hogy  olyan  párok,  akik  gyermeket  szeretnének,  de 

valamilyen oknál fogva nem képesek rá, mit meg nem tesznek, és el nem szenvednek a 

sikeres mesterséges megtermékenyítés érdekében.

Elgondolkodtató  az  is,  hogy  olykor  már  nagyon  szerény  állami  pénzügyi 

intézkedések  is  észrevehetően  serkentik  a  gyermekvállalást.  A  gyermek  azonban  nem 

múlhat pusztán gazdasági megfontolásokon. A gyermekvállalás sokkal inkább hozzáállás 

kérdése.  A keresztyéneknek  és  az  egyházaknak  a  gyermekbarát  beállítottságért  kellene 

fáradozniuk  saját  körükben is,  a  szekuláris  társadalomban  is.  Megválaszolandó  kérdés, 

hogy az evangélikus egyházi közvéleményben megfelelő módon van-e jelen a gyermekek 

iránti  nyitottság.  Egyházi  feladat  is  síkra szállni  a férjből-apából és feleségből-anyából, 

valamint a gyermekekből álló család mellett.

A sokféle fogamzásgátló módszer és eszköz következtében, amelyeknek egyébként 

a rövid- és hosszútávú mellékhatásairól túl keveset beszélnek, a terhesség-megszakítások 

száma jelentősen csökkent,  noha számuk még mindig túl  magas.  Túl sok férfi  és  nő a 

családtervezés  eszközeként  veszi  igénybe.  Ez  a  gyakorlat  nem  egyeztethető  össze  az 

emberi  élet  védelmének  parancsával.  A  terhes  nőt  sokszor  a  társa  vagy  a  családja  is 

belekényszeríti  ebbe a méltóságán aluli  helyzetbe.  Szerepe van ennek abban is,  hogy a 

megszületett gyermekekre úgy tekintenek, mint az emberi döntés tárgyára, akinek élete a 

szülőktől van, nem pedig saját értéke és méltósága Isten teremtő akaratából.
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Szexualitás életközösségben és anélkül

A bibliai  és a  keresztyén  rend szerint,  amelyet  számos  társadalom elfogadott,  a 

szexualitás helye a házasság. Ez ugyanis az az együttélési forma, amelynek az alapja a férfi 

és  a nő legteljesebb életközössége.  Minél szűkebb akár időben, akár tartalmában ez az 

életközösség,  minél  inkább a  szexualitás  a  meghatározó  eleme,  annál  inkább fennáll  a 

veszély,  hogy  nem  az  áldozatos,  tehát  lemondani  is  kész  szeretet,  hanem  a  másikat 

eszköznek  tekintő  ösztön  uralja.  Nyilvánvaló,  hogy a  házasság  hivatalos  megkötésével 

önmagában még nem hárul el ez a veszély. Abszolút emberi védelem egyébként sincs ez 

ellen.  Az  a  kívánatos,  hogy  a  házasfelek  egysége,  egyetértése,  egymásra  figyelése, 

együttműködése,  közössége  egyre  sokoldalúbb  legyen,  és  egyre  inkább  elmélyüljön. 

Mindezek  fontos  mozzanatok  abban,  hogy  szexuális  kapcsolatuk  is  fejlődjék  és 

kiteljesedjék.

A  bibliai  és  a  keresztyén  rend  soha  nem  valósult  meg  maradéktalanul,  hanem 

minden  korban  többé-kevésbé  ideál  maradt.  A  mai  emberek  igen  jelentős  részének 

életvitele  is  távol  áll  ettől.  Korábbi  időknek  az  az  erkölcse,  amely  a  látszatra  adott, 

színlelésével  nem vonzó példa.  Az emberek  szexuális  ösztönei  és  hajlamai  ma  nyíltan 

jelennek meg, és ez még kevesebb képmutatást és nagyobb őszinteséget is tükrözhetne. Ma 

sokkal  kevésbé  az  ún.  „jó  hír“  megőrzése  motiválja  az  embereket,  mint  inkább  a 

társkeresés  vágya,  és  ennek  érdekében  ki-ki  mentalitása  és  erkölcsi  felfogása  szerint 

igyekszik  az  elvárásoknak  megfelelni.  A  sikeresség  vágya,  elmondhatni:  van  valakim, 

meghatározó tényező ebben. Jellemző következménye az idői távlat lebegtetése, amikor az 

emberek egyik típusa elkötelezettség nélkül vagy a lehető legkisebb elkötelezettséggel akar 

egy kapcsolatba lépni, tehát úgy, hogy a kapcsolat tartamára vonatkozó készségét nem fedi 

fel és nem hagyja tisztázni. Az emberek egy másik típusa a társ iránti igénytől vezettetve 

pedig nem ragaszkodik annak tisztázásához. A szexualitás nem korlátozott megélésének 

prioritása háttérbe szoríthatja férfi és nő kapcsolatának összetett gazdagságát, valamint azt 

az emberi fejlődést és érést, amelyet egy tartalmas kapcsolat és benne a hűség próbáinak 

megállása mindkettőjük számára hozhat. Ha ezzel szemben az egyik ember a másikban 

csak a szexuális ösztön kiélésének eszközét és lehetőségét látja, akkor pusztán a hormonok 

késztetésétől vezérelve olyan lefelé vezető spirálba kerülhetnek, amelyből esetleg nagyon 

nehéz a visszatérés az érett szerelembe, férfi és nő emberi kiteljesedésének szépségébe és 
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örömébe.  A  társ  igénye,  az  érzések  őszintesége,  a  boldog  élet  vágya  mellett 

elengedhetetlen a másik ember iránti felelősség és szeretet.

A valóság tényeit  tekintve  a  szexualitás  és  házasság keresztyén  rendjét  gyakran 

mondják életidegennek. S elvetik azzal, hogy az emberek túlnyomó többsége másképpen 

él.  Nyilvánvaló  ugyanakkor,  hogy  teljesen  értelmetlen  lenne  bármilyen  erkölcsi 

követelményről  vagy  egyáltalán  etikáról  beszélni,  ha  az  lenne  normának  tekintendő, 

ahogyan az emberek élnek. Meggyőződésünk, hogy a felvázolt isteni rend jó rend. Nem 

nevezhető  életidegennek,  ha  azt  látjuk,  hogy  éppen  az  egyenrangú  partnerként, 

méltósággal, boldogan élt és áldozatra is kész életet, a teljes emberi életet kínálja és teszi 

lehetővé. Ennek a rendnek a figyelmen kívül hagyása pedig félrevezet és tulajdonképpen 

megszegényít. Az élettől távolinak viszont annyiban valóban mondható, hogy az emberek 

sokasága nem ezt az utat választja.

Különösen  a  nemi  érés  idején  történhet  meg,  de  szinte  minden  életkorú  ember 

sodródhat  oda,  hogy  önkielégítésben  keressen  megoldást  szexuális  késztetésére.  Míg 

egyébként sokszor az emberi kapcsolat egyoldalúsága vagy sivársága a gond, amennyiben 

eszköznek tekintik a másik embert, itt a kapcsolatnélküliséggel állunk szemben. Ezt nem 

tekinthetjük  a  Teremtő  Isten  akaratának.  Ez  az  eljárás  ugyanakkor  nagyon  rövid  idejű 

kielégülést  hoz,  és  nem segít  hozzá  a  teljesebb  és  gazdagabb  emberi  kapcsolatokhoz, 

hanem  inkább  –  főként,  ha  megszokássá  válik,  –  megnehezíti  vagy  éppen  elzárja  a 

hozzájuk vezető utat.

Az egyháznak, lelkészeinek és minden keresztyén embernek fontos feladata ifjabb 

és idősebb kortársaik előtt  bizonyságot  tenni arról  a szerelemről,  arról  a szexualitásról, 

amelyben  nem  puszta  fizikai  kielégülés  történik  a  hormonális  működés  és  a  minden 

élőlényre jellemző ösztönök szintjén, hanem amely emberi kiteljesedést tesz lehetővé az 

ajándékozó isteni szeretet ember számára lehetséges magasabb szintjén.

Egyedül

Minden korban voltak olyanok, akik tudatosan az egyedüllétet választották, vagy 

arra  kényszerültek,  hogy egyedül  éljék  le  életüket.  Korunk társadalmában  is  jelen  van 

mindkét csoport. Miközben tömegtársadalomról beszélünk, ahol a korábbiakkal szemben 

sokkal több lehetőségük van embereknek másokat megismerniük, barátokká lenniük vagy 
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éppen  házastársat  választaniuk,  a  megfelelő  házastársat  számos  esetben  nem  sikerül 

megtalálni. A probléma mintha inkább növekedne semmint kisebbedne.

Korunkat mindenféle szempontból a sokféleség, a pluralitás jellemzi, ami azzal is 

jár, hogy számos esetben nehezebb előre látni, hogy egy másik embertől, különösen olyan 

viszonyban,  mint  férfi  és  nő  kapcsolata  vagy  a  házasság,  mit  lehet  várni,  mire  lehet 

számítani. Ebben a helyzetben az egyes ember egyfelől nehezebben igazodik el, másfelől 

az identitását szeretné megőrizni. Így tapasztalható, hogy egyesek mindenkitől különböző 

identitásukat  hangoztatva  vakon  utánoznak  másokat,  mások  pedig  óvatosan  vagy 

csalódások miatt  tartózkodóak. A másokhoz való alkalmazkodást,  az áldozathozatalt,  az 

önzetlenséget a kisebb és nagyobb közösségekben látott rossz példák nyomán számosan túl 

nagy  árnak  tekintik  ahhoz,  hogy  függetlenségüket  feladják,  ezért  az  egyedülléthez 

ragaszkodnak.  A  társadalomban  természetesen  akadnak  szédelgők,  akik  mások 

jóhiszeműségét kihasználják, s hiénák, akik másokat fizikailag és lelkileg tönkretesznek. A 

keresztyén egyháznak fontos feladata mégis hirdetni,  hogy ebben a megváltásra szoruló 

világban nemcsak rossz található, hanem lehetséges a boldog élet is. Óvni kell azonban 

mindenkit, hogy azt gondolja, majd ő megváltoztatja a világot, vele nem eshetik baj.

Számos  házasság  és  más  emberi  kapcsolat  csődjét  látva,  vannak,  akik  ún. 

„próbaházasságban”  akarnak  meggyőződni  arról,  hogy egymáshoz  illők-e.  Az egyszeri 

életet azonban nem lehet semmilyen módon sem előre megélni, sem előre kipróbálni. Egy-

egy szexuális aktust még csak igen, de két, egymást egész életen át szerető ember szexuális 

élettörténetét  semmiképp.  Mások helyzetüket vagy életkoruk előrehaladtát  látva,  esetleg 

úgy gondolják, hogy dülőre kell vinniük életüket, és meggondolatlanul döntenek, amikor 

igazi szerelem és a házassághoz szükséges komoly megfontolás nélkül kötik össze életüket 

valakivel.

A keresztyén gyülekezet fontos feladata, egyúttal nagy lehetősége is, hogy segítse a 

szándékuk ellenére egyedül  élőket  a tartalmas életút,  esetleg másoknak segítő  szolgálat 

megtalálásában.

Homoszexualitás

A homoszexualitás ősi témájára a Szentírásnak nincs jóváhagyó szava, hiszen csak 

tilalmakat tartalmaz vele kapcsolatban.  Nem tekinti  a teremtésben adott  heteroszexuális 
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struktúrával összeegyeztethetőnek, bűnként tartja nyilván, még ha nem is mindig egészen 

világos,  hogy a használatos bibliai  kifejezések pontosan megegyeznek-e a fogalom mai 

tartalmával.

A kutatások eddig nem állapítottak meg genetikailag kódolt hajlamot, noha ennek 

az  ellenkezőjét  sem  zárták  ki.  Gyakran  tekintik  a  korai  helytelen  szocializáció 

következményének,  amely – ugyanúgy,  mint  egy lehetséges  genetikai  hiba – sem nem 

választható,  sem  meg  nem  változtatható.  Az  utóbbi  évtizedek  fejleménye,  hogy  a 

homoszexuális  emberek  nemcsak  óhajtják  homoszexualitásuk  elismerését,  hanem 

követelik is, és ezért a nyilvánosság előtt küzdenek. Ezzel az a benyomás támadhat, mintha 

az  emberre  lenne  bízva  szexuális  irányultságának  megválasztása.  Veszedelmesnek 

különösen azok esetében mondható ez, akiknek a szexuális irányultsága még nem alakult 

ki vagy nem teljesen alakult még ki, hiszen a szexualis ösztön az emberrel  születik, de 

megélésére szocializálódik.

Korábban a közvélemény, nemcsak a keresztyén kultúrkörben, a homoszexualitást 

és a homoszexuális  embereket  megvetette,  üldözte,  életüket  csaknem lehetetlenné  tette, 

esetleg ki is oltotta. Noha a homoszexualitást nem tekinthetjük a keresztyén erkölcs alapján 

elfogadhatónak, a homoszexuálisok kirekesztése, tőlük az emberi életlehetőség megvonása 

sem pártolható. A szeretet keresztyén értelmezése alapján sem lehetséges ez.

A  homoszexualitás  gyógyítására  irányuló  medicinális  erőfeszítések  eddig  nem 

jártak eredménnyel. Az Egészségügyi Világszervezet feltehetően ezért törölte a betegségek 

hivatalos jegyzékéből, míg például az elhízást felvette. Van híradás arról, hogy hitre jutva, 

megtérve,  emberek  megszabadultak  homoszexualitásuktól.  Az  önmegtartóztatás  is 

kétségtelenül lehetőség, annál is inkább, hogy számos heteroszexuális ember számára is ez 

szükséges út, olykor éppen házasságban. Az emberi szexualitás megkülönböztető vonása, 

hogy – miközben tudatában van, hogy szexualitás a hormonműködés miatt van, de – nem 

hódol meg a hormonok diktatúrája előtt. Ezt hirdetni sajátosan keresztyén feladat, amivel 

nem vesszük semmibe  azokat  a  nem keresztyéneket,  akik  vallási  vagy humán  oldalról 

ugyanezt vallják és élik.

A  titokban  maradt  homoszexualitás  érthető  okokból  nem  jelent  gondot  a 

közvéleménynek, amely elveiben is hajlik arra, hogy a homoszexuális hajlamot tolerálja, 

de  a  homoszexuális  gyakorlatot  elítélje.  Anélkül,  hogy  a  probléma  súlyosságát 
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alábecsülnénk, látnivaló, hogy a hajlam és gyakorlat ilyen megkülönböztetése csak azzal 

foglalkozik,  ami  az  emberek  szeme  elé  kerül,  és  esetleg  magára  hagyja  a  hajlamával 

titokban  küszködőt.  Még ha  a  homoszexuális  ember  tudatosan  ellenáll  is  annak,  hogy 

példájának követésére másokat  rávegyen,  és még ha tudjuk is,  hogy a homoszexualitás 

nem  „fertőző”,  emberileg  ugyan  érthető,  mégis  igen  problematikus  a  homoszexuális 

pároknak az az igénye,  hogy gyermeket fogadhassanak örökbe. A problémát általában a 

homoszexuálisok  igénye  és  jogai  felől  szokták  megközelíteni,  azonban  az  érintett 

gyermeknek az apára és az anyára való igénye és joga nem kevésbé érdemel méltánylást.

Sajátos  az  olyan  embernek  a  problémája,  aki  homoszexuálisként  kíván  lelkészi 

szolgálatba állni, vagy esetleg már ott állva tudatosodik benne ez a hajlam. A nem kívánt 

példa miatt nem képzelhető el lelkészi szolgálatnak a homoszexuális életfolytatással való 

összeegyeztetése.  A lelkészi  szolgálatra  nézve meg kellene ugyanakkor  határozni,  hogy 

vannak-e és milyen más kizáró okok vannak, s hogy mi következik más bűnök, emberi 

hibák  vagy  gyengeségek  meglétéből.  Mivel  a  homoszexualitás  a  tapasztalatok  szerint 

hosszútávú  ügy,  külön  feladat,  miként  tudja  az  egyház,  a  keresztyén  gyülekezet  a 

homoszexuális embert eltűrni, elhordozni, segíteni. Elgondolkoztató, hogy Pál apostol az 

emberi szexualitás eltévelyedését olyan következménynek tekinti, amely abból fakad, hogy 

az emberek „megismerték Istent, mégsem dicsőítették” (Róm 1,21), ezért „kiszolgáltatta” 

őket (Róm 1,24.26.28: mindháromszor a görög paredóken szóval) „a tisztátalanságnak”, 

„gyalázatos  szenvedélyeknek”  és  „az  erkölcsi  ítéletre  képtelen  gondolkodásnak”.  Nem 

lehet szó arról, hogy az egyes ember bűnét mások bűnével mentsük, és arról sem, hogy 

minden  bűnt  egyformának  tekintsünk.  Minden  ember  tapasztalata  ugyanakkor,  hogy 

sokszor mások bűne miatt jutnak tévútra emberek. Benne élünk mindannyian az emberi 

bűn szövevényében, amelynek egyik jelensége a homoszexualitás.

A téma másik kontextusa

A  házasság,  család,  szexualitás  kérdésével  foglalkozva  a  6.  parancsolatra  (Ne 

paráználkodjál! Vagy: Ne légy házasságtörő!) szokás utalni. A kérdés azonban nem csak 

az,  hogy  valamilyen  ősi,  bibliai  és  keresztyén  szabályrendszer  szerint  melyek  a 

megengedett cselekvések és melyek a tilalmasak. Nem azzal a kérdéssel állunk szemben, 

hogy meddig a pontig lehet elmenni bűn nélkül,  hogy a bűn vajon ennél vagy annál a 
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pontnál  kezdődik-e.  Az emberi  magatartások,  vágyódások,  félrecsúszások,  félrelépések, 

tévutak,  csődök  és  bűnök  nem  oldhatók  meg  egy  kazuisztikus  rendszer  felállításával, 

hirdetésével és megkövetelésével. Mindezek mögött az ember élvezet-központú, önmagát 

kereső, a másikat háttérben szorító és figyelmen kívül hagyó önző énje rejtőzik. Ezért kell 

hivatkozni  az első parancsolatra  is  (Ne legyen más  istened!).  Ez  a parancsolat  azzal  a 

kérdéssel  szembesít,  hogy  az  ember  önző  énje  diktál,  amelyet  nemi  hormonja,  vele 

született  agresszivitása,  érdekérvényesítési  törekvése, másokat legyűrni akaró becsvágya 

feszít, vagy pedig másik központja van-e az életének: az élő Istenre hallgat, aki az embert a 

maga képére teremtette, megajándékozta az embert hozzáillő segítőtárssal és a szexualitás 

örömével.

Jézus szavát szokták idézni, hogy nem olyan a világ, még a mózesi törvény alapján 

sem, amilyennek Isten eredetileg akarta. A mózesi törvény az emberek keményszívűségére 

tekintettel engedményt adott és szabályozta a házassági elválást.  Helytálló következtetés 

ennek alapján, hogy Jézus ellenezte a válást. Szavaiból azonban az is kiolvasható, hogy az 

ember keményszívű (szklérokardia).  A tanítványok mintha magukra értenék ezt,  amikor 

arra a következtetésre jutnak, hogy ebben a helyzetben nem jó megházasodni,  vagyis a 

jézusi norma megvalósítására magában senki sem képes (Mt 19,8-10). Egészen hasonló 

történik Jézusnak a gazdag ifjúval folytatott beszélgetése nyomán is. Jézus megállapítása 

szerint a vagyon nem csak annak az egy embernek a problémája, hanem minden gazdagé 

(Mt 19,23). A tanítványok, akik mindent elhagytak, és úgy követik Jézust, ezt is magukra 

értik: „Akkor ki üdvözülhet?” (Mt 19,25)

A  házasság,  család,  szexualitás  kérdéskörének  vizsgálatától  sem  ahhoz  várható 

mérték, hogy az egyik ember milyen mérték alapján ítélheti meg, vagy ítélje el a másikat. 

Isten  rendje  és  törvénye  meghatározza,  hogy milyen  az  a  rend,  amelyben  az  ember  a 

szexualitás Istentől kapott ajándékával élhet,  ugyanakkor önző önmagával is szembesíti. 

Az evangélium lehetőséget ad, hogy az ösztönök örvénye az embert mélybe ne rántsa, és új 

életet  kezdjen.  A  házasság,  család,  szexualitás  ezért  nem  egy  kérdés  az  ún.  második 

kőtábla parancsolatai közül, hanem ez is Isten-kérdés, hit-kérdés, amely válaszút elé állít: 

Önző vágyainak kielégítését hajszolva az ember azt választja-e, hogy tönkretesz másokat, 

önmagát,  és szembefordul az élő Istennel,  vagy pedig az ő ajándékait  fogadja el,  és él 

velük rendje szerint. Élethossziglan az embernek szegezett kérdés és előtte álló feladat.
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