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Dr. Csépányi Gábor atya: A test teológiája
Gábort gondolom, senkinek sem kell bemutatni, hiszen itt nőtt fel
közöttünk. Hála Istennek, hogy megtalálva hivatását, nem
felejtette el plébániánkat és amikor ideje engedi, részt vállal
László és Ferenc atya munkájából. Szerény, nagytudású, humoros,
őszinte és főleg hiteles, alázatos egyénisége sokunkat megragad és
Isten felé irányít. Imádkozzunk érte, hogy mindig ilyen maradjon.
Protagórasz Kr. e. V. században azt mondta, hogy az ember
mértéke önmaga. Kant állítása szerint a „dolog” önmagában
megismerhetetlen. A francia forradalomntól kezdve, a relativizmus
korában Isten helyére az ember önmagát helyezte. Isten központi
szerepe, ami addig természetes volt, megszűnt. A XX. század
diktatúrái káoszt teremtettek: az emberekben felmerült a kérdés,
hogy létezik- e egyáltalán abszolút igazság.
Individualizmus, félreértett humanizmus: a hippi mozgalomhoz
vezetett – jelmondata:”szeretkezz, ne háborúzz”. Ez a
szeretetnek az ember szájíze szerintiértelmezése, leszűkítése.
Az 1968-as ifjúsági mozgalom ennek a terméke, ekkor
fejlesztették ki a fogamzásgátló tablettákat is.
Ma a gender elmélet folytatja ezt a torzulási folyamatot. Ennek
gyökere a feminizmus. 1995-ben Pekingben volt egy nőkonferencia,
ami ennek a szellemi áramlatnak jelentős indítója volt. Eszerint
nem biológiai az ember nemi meghatározottsága, hanem
társadalmi: mindenki eldöntheti, milyen neműnek akarja magát
vallani. Így az Istennel való hasonlóság, az ember „istenné” válása a
rejtett cél: Isten nemtelen, tehát az ember is az. Az ember
azáltal, hogy maga dönti el a nemét, Istennek képzeli magát.
Az Egyház válasza: VI. Pál pápa 1968- ban rögtön kiadott egy
enciklikát az élet továbbadásáról Humanae Vitae címen. Minden

pápai tekintélyét latba vetette, hogy az emberek végre
felismerjék: létezik abszolút igazság. Az emberek azonban ekkorra
már teljesen átvették a relativista gondolkodást és senkitől sem
fogadták el, hogy figyelmeztesse őket. Önmagukat tekintették az
abszolút mércének. Karol Woytila ekkor írta meg a Szeretet és
felelősség c. könyvét. Ebből írta a Test teológiája c. előadás
sorozatot, amit pápaságának első éveiben a szerdai kihallgatásokon
adott elő. Reagálva korának individualista társadalmára a Humanae
Vitae enciklikában felvetett kérdéseket a mai emberek nyelvén
tette fel: Mit tapasztalok, ha ezt teszem és vajon nekem az
tényleg jó- e? Azt igyekezett elfogadtatni, hogy az Egyház
tanítása nem ellenkezik az emberek érdekeivel. Ez a „teológiai
bomba” mostanában kezd hazánkban is robbanni. Tisztasági
mozgalmak Európában már korábban is voltak. A Szentírásban
Jézus egyértelműen kiáll a házasság mellett – kijelentve, hogy
kezdetben nem volt válás. Isten ezt csak az emberek
keményszívűsége miatt engedte Mózesnek. A Pápa felszólal az
emberi személy kihasználása, tárggyá alacsonyítása ellen. Elemzi a
házasság
szentségét
és
a
cölibátust,
továbbá
a
születésszabályozás fogalmát megváltoztatja termékenység
szabályozássá. A szexuális kapcsolat a házasságban megjeleníti a
kölcsönös teljes önátadást. Beszél az emberi méltóságról és a
személyek közösségéről.
Az Egyház tanítása sokak szerint „test ellenes”, pedig Isten
azáltal, hogy értünk emberi testet vett fel, megszentelte azt. A
Katekizmus 1015. pontja a testről tanít: „A test az üdvösség
sarkpontja. Hiszünk Istenben, aki a test teremtője, hiszünk az
Igében, aki testté lett, hogy megváltsa a testet, és hisszük a test
feltámadását.” Testünk az istennel való találkozást teszi lehetővé
térben és időben érzékeinken és értelmünkön keresztül, a
szentségeken át. Ez különösen a liturgiában válik tapasztalhatóvá.

Testünkben híd vagyunk a túlvilági és evilági, transzcendens és
immanens világ között. Isten szeretetének szépségéből
átragyogtathatunk valamit. Isten a kereszténységben ilyen
nagyszerű hivatással bízott meg.
A házasságot az új és örök Szövetségként tünteti fel: „Ez az én
testem, mely értetek adatik…” – a házasság ennek a szövetségnek
nagyon speciális megélése. A két test eggyé lesz és egy örök
szövetségnek a szimbólumává válik.
A házastársi egyesülés a Szentháromság földi leképeződése: a
férfi és a nő annyira szereti egymást, hogy nyitott egy harmadik
személyre.
Szent Pál a házasság szeretet kapcsolatát Krisztusra és az
Egyházra vonatkoztatja: a házasság hivatása, hogy megjelenítse
krisztusnak az Egyház iránti szeretetét. Ezért is felbonthatatlan
a házasság: Krisztus nem hagyja el az Egyházát (akkor sem, ha mi
sokszor nem vagyunk méltók erre a szeretetre). A házasság, mint
minden szentség, egy túlvilági valóságnak a földi megjelenítése.
A sátán mindig az élet forrását támadja: ha a szexualitásnak
mondani valója van az életről, akkor ezt nagyon agresszív módon
támadja. Ő a hazugság atyja, aki kezdettől fogva gyilkos. Mindig
utánozza Istent, de csúsztatva, és elferdítve adja nekünk, amitől
azt várja, hogy Isten ellen fordít minket. Becsapva és megvakulva
ismételjük a tőle hallott hazugságokat és a végén úgy gondoljuk, mi
találtunk ki valami okosat. Isten szintjére emeljük magunkat.
Ti nem vagytok a magatokéi, ti a Szentlélek templomai
vagytok. Nagy árat fizettek értetek. (vö. 1Kor)
Sajnos, az előadást nem tudtam végig kidolgozni, még sok értékes
gondolat hangzott el. Kérem, hogy akit érdekel, hallgassa meg a
plébánia honlapján. (www.ujpestkertvaros.hu) Horváthné Kati
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