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Szombat esti gondolatok
XI. Pius pápa CASTI CON N UBII cím enciklikája
A keresztény házasságról - figyelemmel a család és a társadalom
mai helyzetére, szükségleteire, tévedéseire és b neire
I. fejezet A házasság javai
Ebben a fejezetben a Szentatya el ször Szent Ágostont idézi: M indazok
a javak, amelyek miatt a házasság jó, a gyermek, a h ség és a szentség.
1. A gyermek: Isten ú gy terem tette m eg ezt a világot, hogy ennek
a földi létnek egyszer vége szakad. Jézus tanításából tudjuk, hogy az
üdvözü ltek sokan lesznek, és azt is tu d ju k, hogy a m ennyben m ár
nem szü lnek. A tú lvilágot tehát innen, err l a föld r l nép esítjü k be,
és ebben m ind en házasp ár a szem élyes d öntésével közrem köd het.
Isten ebben a folyamatban többször is döntés elé állít, és többször
is kéri az igenünket. Az els igent m ég az oltárnál m ond ju k ki
egym ásnak, Isten el tt. A m ásod ik igen akkor következik, am ikor
egy házasp ár tu d atosan tartós nyitottságot vállal a terem tésben az
Istennel való együ ttm köd ésre. A harm ad ik igen akkor jön, am ikor
akár véletlenü l , akár a saját szánd ékaink alap ján, d e m ind enképp en Isten terve szerint m egfogan az em beri élet az éd esanya m éhében. H a p ed ig a gyerm ek m ár m egszü letett, onnantól kezd ve m ég
számtalanszor keletkezik ú jabb
és ú jabb igenek kim ond ásának
lehet sége, akkor, am ikor Isten szánd éka, és a katoliku s Egyház tanítása szerint p róbálju k nevelni t.
Ezeknek az igeneknek a sorozata m ind en egyes gyerm ekü nkkel
kapcsolatban újra- és ú jra m egism étl d ik

Családcsoportban, ha a p árok szinték tu d nak lenni egym ás el tt,
akkor azt lehetne feltárni közösen, hogy valóban, m ind en házasp árnak hány- és hány igenre volt m ár m ód ja, lehet sége m inden egyes
gyermekükkel kapcsolatban.
Egy ilyen csop ortos beszélgetés u tán p ersze m ind en házasp ár Isten
segítségét kérve magába is fordulhat, és megvizsgálhatja azt is, hogy
hányszor nem sikerü lt kim ond ani az igent, és hogyan volt, am ikor
nem et kellett m ond ani. Mennyire beszéltétek át egym ás között ezeket a döntéseket, és mennyire hagytátok magára ebben egymást.
Érd em es végiggond olni azt is, hogy m ennyire tu d tok belenyu godni
abba, ha a legjobb szánd ékotok ellenére Isten, - vagy esetleg a gyerm eketek saját m aga - m égis m áskép p d önt, m int ahogyan ezt Ti elképzeltétek. H a Isten egy gyerm eket elvesz t lü nk, akkor a legjobb
hitü nk szerint m ár szap orod ott is vele az házanép e. De ett l nem
áll le az Istennel való kap csolat, újra és újból várja az igenjeinket.
H a m ind ezeket végiggond olju k, akkor rájöhetü nk arra is, hogy erre
a sok szem élyre szabott igenre voltakép p en nem is Istennek van
szü ksége, hanem nekü nk van szü kségü nk azért, hogy az ü d vösségre vezet ú ton m arad hassu nk. - Valószín , hogy így valósu l m eg az
a titok, am it így olvasu nk a Bibliában: Isten az em bert a saját képm ására, férfinak és n nek terem tette.
2. A h ség: Milyen érd ekes, hogy Szent Ágoston a házasság javai
között ennyire fontosnak tartja a h séget. Kevés m ár a hely, ezért
csak egyetlen gond olat, am i ebben az enciklikában gyönyör en fejti
ki az Egyház állásp ontját a férfi és a n egyenjogú ságával kap csolatban. A m ai kor em berét u gyanis zavarja, hogy Szent Pál id ejében
m ég a férfi volt a f , és az asszony p ed ig enged elm esked ett. Ebben
az enciklikában ez így jelenik m eg: M iként a férj els a kormányzásban, úgy els az asszony a szeretésben. Ezt az els bbséget igényelheti, és
kötelessége is igényelni.
- Fantasztikus mélységek, programok vannak
elrejtve ebben az egyetlen gondolatban arra nézve, hogy miként találhatja
meg az igazi énjét férfi és n egy h ségben megélt párkapcsolatban.

