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Részletek 
James I. Packer: A sanctified grief  
[Megszentelt gyász] c. könyvéből 

Angolból fordította: Borzási Sándor, 2018-ban; 

J.I. Packer tulajdonképpen Richard Baxternek, a 17. századi puritán lelkipásztor írását korszerűsíti, eleveníti fel, melyben Baxter - 19 évi házasság után özvegyen maradva - kegyelettel emlékezik feleségéről, Margaretről,
 s Isten iránti hálával  tesz bizonyságot áldott házasságukról.

Ezt a kis könyvet (193 old) három szempontból is igen értékesnek találtam:
reális képet ad a puritán lelkiségről, megismerjük benne közelebbről a legtermékenyebb puritán írót, és azt a kort is, amelyben élt, mindennapi gondjait, missziós problémáit, (bebörtönzés, anyagi befektetések, kárvallások, stb.) 
tanítást ad a házasságra készülőknek, házasságban élőknek (Margaret Baxter által tért meg, és csodálatosan a felesége lett! Bár elég nagy korkülönbség volt köztük /Baxter 48 évesen szánta rá magát a házasságra/, Isten megáldotta házasságukat, /noha gyermekük nem született/). Voltak karakteri, személyiségi különbségek, feszültségek is köztük, amelyeket Krisztusban meg tudtak oldani.
igen jó, hasznos e könyv a keresztyén gyász feldolgozására is, az özvegyen maradtak részére!
(a fordító)

Az özvegyen maradt Richard Baxter 
ezt írta feleségéről (Margaretről)

118. old. (kiemelések a fordítótól)
„…nem szégyellem, hogy nagymértékben az ő bölcs szeretete vezetett engem sok dologban. És nem fogtok ezen annyira csodálkozni, ha elbeszélem nektek, milyen volt ő, és milyen voltam én. 
	Ami engem illet, a folytonos fájdalmak, gyengélkedések és az igehirdetői teendők nem engedték meg nekem a külső dolgokkal való törődést. Különben soha nem voltam különösebben ismerős a világi (anyagi) gondokkal. Házasságom előtt nem volt semmiben hiányom; azután meg ő vette magára a házi gondokat, mivel én nem szoktam hozzá, s nagyon viszolyogtam tőlük.  Ám érzem most, mit jelentenek a gondok, sokkal inkább, mint bármikor – most, amikor már csak egy kevés út van még hátra!

És ami őt illeti (igazat mondok), az ő felfogóképessége az ilyen dolgokban sokkal gyorsabb és tisztánlátóbb volt, mint az enyém, úgyhogy, bár én természetemnél fogva valahogy megrögzöttebb voltam saját nézeteim fenntartásában, az ő érvei és saját tapasztalatom rendszerint az mondatták nekem, hogy neki van igaza, és többet tud, mint én. Ő első hallásra megértette a dolgot, jobban, mint én, sok töprengés, hosszas mérlegelés után.

Értelmének kiválósága nem annyira szőrszálhasogató okoskodásban állt, hanem inkább gyakorlatias bölcs belátásban. El kell mondanom, hogy ebben nem ismertem még hozzá hasonlót. Minden nehéz dologban, amit csak tenni kellett, gyorsan feltárta mindazt az utat, amit csak feltárni lehetett, úgy családi ügyekben, vagyonkezelésben, vagy egyéb polgári kérdésekben. És, hogy az igazat megvalljam, a tapasztalat tudatta vele, hogy én kevesebbet tudok ilyen dolgokban, mint ő, és ezért volt kész felelősséggel magára venni az egészet. 

Sőt, azt is hozzáteszem, hogy az olyan kérdések kivételével, melyek nem igényeltek nagy teológiai tudást a problémák megoldására, ő jobb lelki-gondozónak bizonyult az összes lelkipásztoroknál, akiket csak megismertem. Gyakran bíztam rá eseteket, melyeket igen gyorsan megoldott.  Az utolsó években, megvallom, minden dolgot elé tártam (kivéve a titkosakat), mert tudni akartam, mit szól hozzá. Sok problémát hoztak elém, egyesek kártérítéssel, mások sérelmezésekkel, fogadalmakkal, házassági ígéretekkel, stb. kapcsolatosan, s ő egyből feltérképezte az összes körülményeket, gyorsan egybevette őket, és sokkal pontosabb megoldást szolgáltatott, mint amilyet én tudtam volna adni…

	Ami a kegyességet illeti, annyira egyek voltunk, hogy nem tudom, ha különböztünk-e valamiben is… De különböztünk az egyetértett igazságok bölcs hasznosítását, kezelését illetően. Ő egyetemes szeretettel minden igaz keresztyént szeretett, ellene volt minden felekezetieskedésnek…
	Ifjúkorában kísértve volt az eljövendő élet és a Szentírás igazsága felőli kételyekkel. De annyira szilárd és megállapodott lett ezekben, hogy az ezek felőli bizonyossága lét-elemévé vált, s tulajdonképpen ezek képezték egész életének és munkájának az tartóoszlopát.
	Üdvössége és őszintesége felőli egykori kételyeit, valamint azokat a félelmeket és szomorúságokat, melyek ezekkel jártak, s melyek akkor búskomorrá tették, mind-mind annyira legyőzte, hogy úgy hiszem, nem hallottam tőle az egész házasságunk alatt háromszor sem szólni kétkedő szót az üdvössége felől. De gyakran tett bizonyságot reményteljes meggyőződéséről, hogy együtt fogunk élni a mennyben….
     

****

A könyv bevezetésében Packer ismerteti Baxter irodalmi munkásságát, s itt jegyzi meg, hogy egyik könyvében arról tárgyal Baxter,  
-1. Hogyan döntse el valaki Isten előtt, hogy meg kell-e házasodnia, vagy sem, s
- 2. hogyan állapítsa meg a férj és feleség kölcsönös kötelességeit a házasságon belül
(26. old.)

(két-három évvel házasságkötése előtt írta ezeket, 1664-65-ben):

„A házasság,” ( így tanította a korabeli Westminsteri Hitvallás, XXI:2) „a férj és feleség kölcsönös segítésére rendeltetett, az emberiségnek törvényes leszármazottakkal, valamint az egyháznak istenfélő gyermekekkel való gyarapítására” – Baxter ezt teljes szívből vallotta.

Kinek kell tehát megházasodni? 
Baxter szerint:
- az ifjaknak, kik még nem érték el a felnőttkort, de akiknek házasságát szüleik már megtervezték (megj. 17. századi arisztokraták között)
- akik nem tudják megtartóztatni magukat (1Kor 7,9)
- és mindenkinek, akiknek esetében nyilvánvaló, hogy házasként jobban szolgálhatják Istent és embertársaik javát

De nyitott szemmel menj neki a dolognak! 
„Ne rohanj egy olyan élet-státuszba, amelynek hátrányait (kellemetlenségeit) sohasem gondoltad át.

Baxter 20 „kellemetlenséget” sorol fel a házasságban melyek közül talán a legmeghökkentőbbek:
-  a házasság az embereket a világi gondok tömkelegébe bonyolítja 
- szükségeidről házasként nehezebben tudsz gondoskodni, mint egyedül… Sokszor minden bölcsességednek végére jutsz, ha a jövőre gondolsz…
- nehezebben tudod elviselni házasként a hiányokat, mint egyedül. Könnyebb személyes szükségeinket kezelnünk, mint feleségünket, gyermekeinket szükségben látni: az irántuk érzett szeretet az ő szenvedéseiket veled is érezteti … Családod elégedetlensége és türelmetlensége több háborúságot fog neked okozni, mint minden hiányuk…
- aztán, idővel ha feleségről és gyermekekről sikerül gondoskodnod, s minden sürgető vágyukat kielégíted: már semmi jelentős alap nem marad kegyes és karitatív célokra. ….
- és nem csekély türelmet fog igényelni részedről a női alkat természetes gyengesége… A nők általában erős képzelőerővel bírnak, gyöngédek, szenvedélyesek, türelmetlen lelkek, könnyen felbosszankodnak, irigykednek és elégedetlenek… A férfiak és a gyermekek szintje között állnak… És minél inkább szereted őket, annál nagyobb bajt okoz majd mindig elégedetlennek látni őket….  
- és annyi hiba és gyengeség van mindkét oldalon, - s ez még sokkal inkább megnehezíti egymás gyengeségeinek helyes módon való elviselését…. Bűn miatti romlottságunk olyan, hogy bár azt szándékozzuk, hogy egymást segítsük kötelességeinkben, mégis, inkább egymás rossz indulatait kavarjuk fel…
- olyan nagy különbözőség van a vérmérsékletben és értelmi szintben is, hogy alig van két személy a világon, akiben ne lenne valami összeférhetetlenség… Lesz valamilyen ütközés a véleményben, hajlamban, érdeklődésben, akaratban, természetből fakadóan, vagy szokás, neveltetés miatt, melyek gyakran egyenetlenséget szülnek…
- és minél inkább szeretik egymást (férj és feléség), annál jobban átérzik egymás bánatait…
- és ha a szerelem kedvesekké tett egymás számára, a halálnál való elválás annál fájdalmasabb lesz! És amikor először egybekeltek, fontoljátok meg, hogy egy ilyen elválásban bizony részetek lesz; s életetek egész során át mindig számoljatok vele… 

Ha mindezek mérlegelése után világos előtted, hogy mégis meg kell házasodnod, akkor válassz egy istenfélő személyt, akinek temperamentuma egyezik a tieddel, nehogy „családi háború legyen szeretet helyett”, - tanácsolja Baxter.  
Keress olyat, akivel bölcsességben összeilletek, mert senki sem élhet szeretetben és elégedettségben egy bolonddal… 
és úgyszintén olyat keress, a kinek van ereje hallgatni, éppúgy mint beszélni; mert egy zagyváló nyelv folytonos gyötrelem…
(Richard lábával mindig a földön járt, és amit itt mondott, nyilván bölcsen mondta..)

A férj és feleség kölcsönös kötelességei: 
- szeretet
- együttlakozás („komoly és szerény nemi életvitel a szaporodásért; alkalmas időben, kerülve a bujaságot, és mindazt, ami csak romlott gondolkozást, hiábavalóságot és tisztátalanságot eredményez, s gátol a kegyességben”) 
- hűség
- egymásban való gyönyörködés,
- a csendesség és békesség gyakorlása („Egyezzetek meg jó előre, hogy amikor az egyik nyűgös, haragos, a másik csendben és gyöngéden elhordozza, míg… a másik magához nem tér. Ne haragudjatok egyszerre”)
- lelki segítség
- egymás egészségéről és jó hírnevéről való gondoskodás
- és minden lehető módon egymás segítése

Máskülönben Richard még egyszer áttárgyalja a dolgot, gyönyörű egyszerűséggel kérdés-felelet formájában, a következőképpen:

Mondd meg, kérlek, milyen kötelességeim vannak feleségem iránt, és neki énirántam? 
1. Teljes szívvel szeressétek egymást… és kerüljetek mindent, ami e szeretet kioltására szolgálna.
2. Együtt lakjatok, élvezzétek egymást, és hűségben fonódjatok össze egymás segítőtársaiként gyermekeitek nevelésében, a család vezetésében, és világi ügyeitek intézésében.
3. Legyetek segítői egymásnak kölcsönösen üdvösségetek munkálásában: egymás hitének, szeretetének, engedelmességének, és jó cselekedeteinek felgerjesztésében: figyelmeztessétek és segítsétek egymást a bűnnel és minden kísértéssel szemben; társuljatok egymáshoz Isten tiszteletében a családban, sőt titkosan is; készítsétek fel egymást a közelgő halálra, és vigasztaljátok egymást az örök élet reménységével.
4. Kerüljetek minden veszekedést, és hordozzátok el egymás gyengeségeit, mit nem tudtok kigyógyítani: csillapítsátok, s ne provokáljátok a rendetlen (feltörő) indulatokat; és minden törvényes dologban kedveskedjetek egymásnak
5. Tartsátok tisztán a házassági viszonyotokat, igaz hűségben, és kerüljetek minden illetlen és szemérmetlen viselkedést egymással szemben, ami féltékenységhez vezethet; kerüljetek minden alaptalan féltékenységet
6. Segítsétek egymást kölcsönösen a teherhordozásban (s ne tegyétek egymás terhét súlyosabbá türelmetlenségetek által). Szegénység, kereszt, betegségek, veszélyek alatt vigasztaljátok és támogassátok egymást. És legyetek egymásnak gyönyörködtető társai, szentséges szeretetben, mennyei reménységben és kötelességekben, amikor minden külső támasz cserbenhagy benneteket. 

Ilyen volt az a házasság-szemlélet, mellyel Richard és Margaret felvértezték magukat, amikor férj és feleségként házassági frigyben elkötelezték magukat egymásnak. 

(megjegyzésre méltó epizód, hogy amikor Baxter börtönben volt, felesége önkéntesen vele tartott, s együtt szenvedett vele a börtönben…) 


