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Szombat esti gondolatok
ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE - III. fejezet - A válásról
A keresztény em berek az eskü v n nem ú gy állnak az oltár elé, hogy
lesz, ami lesz, ha nem sikerü l, legföljebb m ajd elválu nk. H anem
sajnos minden válást kudarcok, meg-nem értések sorozata el z m eg,
és a legtöbbször még a közös akaratból kimondott válás sem teljesen
közös akaratból történik, hanem az egyik fél m enni akar, a m ásiknak m eg nincsen m ás választása, ezért hát szenved , és beletör d ik
abba, hogy nem úgy történtek a dolgok, ahogy szerették volna.
Ez a fejezet ezt a szom orú jelenséget boncolgatja, d e nem az egyéni
sorsok old aláról nézve, hanem az Egyház társad alm i felel sségének
oldaláról. Az Egyház ezzel az enciklikával meghúzta a vészharangot
a század vég társad alm i fejl d ése láttán: A válási kedv - mint egy ragályos népbetegség - napról napra több lelket fert z meg, s úgy árad, mint
partjai közül kilépett folyó . A naturalisták szószolói közü l sokan - telve hamissággal és igazságtalansággal - a törvényt akarják felújítani,
mert Istent és az Egyházat ki akarják zni a társadalomból és az emberi
kapcsolatokból.
1880-at íru nk. N em volt m ég villanyáram , nem volt au tó, az em bereknek fogalm u k se volt arról, m i az, hogy környezetszennyezés,
fenntartható fejl d és, ü vegház-hatás, vagy m i az, hogy génm anip uláció. Nem volt jöv nem zed ékek om bu d sm annja sem .
Így u tólag nézve m egd öbbent , hogy az Egyház ezt a vészharangkongatást akkor m ivel ind okolta. Ezeket írja a válásról szóló fejezet
indoklásában:

Isten adta azt a törvényt, hogy amit teremtett és amit a természet létrehoz, az annál hasznosabb és kedvez bb az ember számára, minél inkább
megmarad eredeti, természetes állapotában. A mindeneket teremt Isten
ugyanis jobban tudja, mi válik teremtményei javára, és
mindent úgy
rendezett el, hogy célba érjen. Ha pedig a nagy bölcsességgel megalkotott
rendet a vakmer és b nös ember meg akarja változtatni vagy fel akarja
forgatni, akkor még a legbölcsebben teremtett dolgok is ártalmassá válnak,
és haszontalanokká lesznek, mert a változás során elveszítik az embert
segít erejüket.
A XXI. századi környezetvédelem Chartáját olvashatjuk itt.
Vajon tényleg ilyen szoros az összefü ggés a környezetet károsító
hedonista életmód, és a családi élet szétzilálódása között ?
Ez a hét a H ázasság hete. Az elm ú lt vasárnap on is, és holnap is hálaad ó szentm iséket m ond anak azért, hogy Isten az terem tm ényeinek Ád ám tól és Évától kezd d en ezt az életre szóló szent szövetséget adta - ami a Házasság.
Gond olkod ju nk el azon, hogy a házasságu nk els nap jától fogva
mennyi jó d olog történt velü nk, d e hányszor megesett az is, hogy
nem p ontosan azt kap tu k, am ire vágytu nk, vagy am it m i m agu nknak kigondoltunk.
+ + +
Er t kértem az Úrtól, - s nehézségeket ad ott,
m elyeken m eged z d tem.
Bölcsességet kértem az Úrtól, - és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.
El m enetelt óhajtottam , - gond olkod ó agyat és testi er t
kap tam, hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem. - és Isten veszélyeket adott,
melyeket legy ztem .
Szeretetre vágytam, - és kaptam az Úrtól bajbajutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett - alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem, - és mindent megkaptam,
amire szükségem volt.
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