Morzsák a korinthusi levelezésbıl
13. HÁZASSÁG ÉS EGYEDÜLÁLLÓ ÉLET

„Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentıl: kinek így, kinek amúgy.” (1Kor 7,7)
Pál nem ért egyet a korinthusiaknak azzal a felvetésével, miszerint „jó a
férfinak asszonyt nem érinteni” (7,1). Pál azt tartja normálisnak és
egészségesnek, hogy „mindenkinek legyen saját felesége, és minden
asszonynak saját férje” (7,2). Igaz, hozzáteszi, hogy „a paráznaság miatt”, amit
úgy is lehet érteni, hogy a házasság pusztán biblikus megoldás a szexuális
vágyak problémájára, vagyis Pál a szíve mélyén egyetért a korinthusiak
premisszájával: ha nem is jó, de jobb a férfinak asszonyt nem érinteni. Ez az
értelmezés azonban megdıl, amikor Timóteusnak írt levelében Pál azt
fejtegeti, hogy a házasság tiltása démonok tanítása (1Tim 4,1-3), a házasság
Isten jó ajándéka, mellyel lehet szentségben élni, sıt – ahogy az efézusiaknak
írja –, az maga szentség: „nagy titok” (Ef 5, 21-33).
Ha a házasság, jó, szent és normális, miért kívánja Pál azt, hogy minden
ember úgy éljen, mint ı, házasság nélkül? Mindenekelıtt tegyük világossá,
hogy Pál szerint sem mindenkinek ez a helyes út. Tisztában van azzal, hogy ez
elhívástól és kegyelmi ajándéktól függ. İt és más testvéreket Isten arra hívta,
hogy házasság nélkül éljenek, míg a többség számára a házasság Isten akarata
(„mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentıl: kinek így, kinek
amúgy”). Ezzel azonban még nem válaszoltuk meg a kérdést. Miért szeretné
Pál, hogy mások is olyan állapotban legyenek, mint ı? Nem éppen irigykednie
kellene Pálnak a házasokra, akik „megtalálták a párjukat”? De legalábbis nem
kellene semlegesebb álláspontot elfoglalnia? Csak akkor fogjuk megérteni az
apostolt, ha megismerjük legmélyebb motivációját.
Pál az evangélium rabszolgája volt. Arra kapott elhívást, hogy hirdesse
Krisztust, aki által a népek a sötétségbıl a világosságra juthatnak. A mennyben
nem lesz házasság, illetve csak egy lesz: a Bárányé és felékesített
Menyasszonyáé. A házasság életcélként eltörpül a Házasság ügye mellett. Van
annál nagyszerőbb dolog, mint amikor valaki teljes idejével és minden erejével
Krisztus ügyét szolgálhatja? Pál lelki szemei elıtt látta jövıbeli keresztény
szolgálók hosszú nemzedékét, akik Krisztus ügyéért fáradhatatlanul
buzgólkodnak majd: Athanászioszt és Baszileioszt, Augusztinuszt és Bernátot,
Charles Simeont és John Stottot, Rejtı Máriát és Amy Carmichaelt, Pablo
Martinezt és Andrew Page-t, Anne-Marie Koolt és Froukje de Hoop-ot.
Mennyi lehetıséget nyújt majd számukra életük osztatlansága!
Próbáljunk ráérezni a páli hangsúlyokra. A démonok a házasság
megvetésére bíztatnak, az erényes világ pedig arra, hogy ne is lássunk túl a
házasságon mint normán. Pál e kettı között egyensúlyoz. Ha a példáját
legtöbbünknek nem is kell követnünk, motivációját tegyük magunkévá! Akár

házasok vagyunk, akár egyedülállók, szolgáljuk Krisztust és az evangélium
ügyét az övéhez hasonló buzgósággal és szeretettel!

