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5. Elméletben nagyon szép és tiszta ügy, hogy csak azzal 
feküdjünk le, akivel örökké összekötöttük / össze sze-
retnénk kötni az életünket. Örülök, hogy nekem ez meg-
adatott. Azt hiszem, erre törekszik a körünkben felnővő 
fiatalok döntő része is. Mégis, mivel úgy látom, hogy 
ennek gyakorlati megvalósítása ritkán sikeres (azaz a fi-
ataljaink nagyobb része nem azzal fekszik le életében 
először, akivel végül összeköti az életét), felmerül a 
kérdés, hogy a gyakorlathoz szabjuk-e az elveinket, 
vagy talán inkább fordítva? 

6. A fő problémám pedig ez: Ha még mindig értéknek te-
kintem azt, ha szűzen lép valaki az oltár elé (vagy leg-
alább azt, ha mással nem feküdt le korábban, mint azzal, 
akivel most oltár elé lép), akkor vajon nem bántom-e 
meg már önmagában véve az érték megfogalmazásával 
és "felmutatásával" azokat, akiknek ez nem sikerült? 
(Bár egykor vágytak rá!) Itt érintkezik a problémám 
más rokon területekkel is, például az Öcsi által említet-
tel: Ha értéknek tekintem és hirdetem a sírig tartó hűsé-
get, a konfliktusok és krízisek közös megoldását, akkor 
vajon nem bántom-e meg már önmagában ezen értékek 
megvallásával azokat a testvéreimet, akiknek ilyen-
olyan okokból széthullott a házassága? Szóval hogyan 
tudok egyszerre értékfelmutató is lenni, és eközben úgy 
szeretni az értéket "elhibázókat", hogy ne érezzék meg-
bélyegzettnek magukat? 

Bocsánat, hogy hosszú lett. És a kötelező (de komolyan 
vett) kűr: nem akartam osztani az észt, csak megosztot-
tam veletek néhány gomolygó gondolatot és kínzó kér-
dést. Üdv, Dani 
 
 
KOLLÁR GABRIELLA 
KEDVES ZSINATOLÓ TESTVÉREK 

(SZÁNDÉKOSAN NEM VITATKOZÓT ÍRTAM)! 
 
Úgy rémlik (javítsatok ki, ha rosszul emlékszem), hogy 
Jézus, amikor megkérdezték tőle, hogy szabad-e elbo-
csátani a feleséget...azt mondta, hogy "amit Isten egy-
bekötött...", amikor azt kérdezték, hogy lehet-e embert 
ölni, azt válaszolta, hogy még haragudni sem...vagyis 
nekem úgy tűnik, mintha egy kicsit sem foglalkozott 
volna a "KORSZELLEMMEL", azzal, hogy egy esz-
ményt mennyire képes az adott társadalom teljesíteni. 
Nem lefelé srófolta Mózes kemény törvényeit (na jó, 
úgysem tudjátok teljesíteni, adok kedvezményt...), ha-
nem még húzott rajta párat, hogy a "TÖKÉLETESSÉG" 
felé a Mennyei Atya felé, HAZA terelgessen minket. 
(rosszul gondolom?) 
 
Ugyanakkor, amikor a bűnös asszonyt elé állították mit 
is mondott? "Az dobja rá az első követ..." Ennyit az 

ítélkezésről, kirekesztésről, büntetésről. Tudta - mi is 
tudjuk-, hogy minden bűn magában hordozza a bünte-
tést, mint következményt. 
Ugyanezt gondolom a melegekről és a többiről. Azért 
ugye nem mondjuk, hogy ez a normális és a mérce? 
Hát ezt gondolom én a házasság előtti-alatti-utáni sze-
xualitásról: nem hiszem, hogy "haladva a korral" le kel-
lene nyelnünk nyilvánosan és testületileg, hogy eltűnő-
ben vannak az etikai korlátok, szabályok. Vállalom a 
fenti véleményemet abban a tudatban, hogy ezt az elvet 
nekünk sem sikerült maradéktalanul átadnunk a gyere-
keinknek, mert a szabad akarat és választás a Teremtő 
Istentől kapott jogunk.   
 
Szeretettel: Gabi 
 
Drága Gabi! Semmit nem fűrészeltél el! A zsinatolás lá-
tod csak akkor indul el, ha valaki vállalja a szösszene-
tének közzé tételét és az erre érkező értelmezéseket. Le-
het, hogy "kifulladt" ez a téma. De ez is valami: jó gon-
dolatok jöttek össze. Bevallom neked: már idegesített a 
KVT utáni süket csönd... 
   Tény, hogy a szándékom nem ment át jól. Az érem 
egyik oldala felerősödött: aggódás a morális fellazítás 
veszélye miatt. A másik is át kellett volna menjen: emel-
jük be szakrális életterünkbe a teremtéstől kapott faj-
fenntartási ösztönt. Ez felettébb ajánlott, mert a világ 
sodrása istentelen tartásnélküliségbe sodorja az embe-
reket, a fiatalokat. A házasság az egyetlen szentség, 
amit a felek szolgáltatnak ki egymásnak. A privát je-
gyesség nevű összefekvés ennek nulladik, testi pontja. 
Ha ezt határozottan lelkiismereti komolyságúvá tesz-
szük, az erőt adhat a kalandozási, élvezkedési, bulis 
sodródási testiség elutasítására. 
 Nekünk szülőknek, idősebb bokrosoknak két lehetősé-
günk van az értékszemléletünk tálalására: a példánk és 
tiszta beszédünk.    Szeretettel ölel, Náczi. 

 
 
 


