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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
IV. fejezet A keresztény házasság megújítása
(5. és 6. pont és a befejezés)
Az 5. és 6. p ontban az Enciklika a társad alm i gond oskod ásról és az
állam i segítség szü kségességér l ír. H iszen Isten parancsainak tisztességes és tökéletes megtartása sokszor azért ütközik súlyos nehézségekbe,
mert a házastársak sz kös viszonyok vagy éppen nyomorúságos körülmények között sínyl dnek. Magu k a házastársak is töreked jenek arra,
hogy az élet nehézségeit elháríthassák, vagy legalábbis enyhíthessék. Ehhez szakszer segítséget is kell kap niu k. H a ez nem elég, akkor a
gazd agok tám ogassák ket a felebaráti szeretet p arancsa szerint.
N em hiába figyelmeztet az A postol: aki bírja e világ javait és látja, hogy
testvére szükséget szenved, de elzárja el le a szívét, hogyan marad meg
abban Isten szeretete?
H a ez sem elegend , az állam nak kell p ótolni a hiányt, hogy a család ne m arad jon lakás, élelem , gyógyszer, orvosi ellátás nélkü l. Ennek elhanyagolása árt a közjónak és az állam nak is. A törvényhozásban, a költségvetés m egállap ításakor kell ezekr l gondoskodni.
Az Enciklika nem áll m eg az anyagi javak m elletti érvelésnél, hiszen
a lelki javak szintén fontosak a házasfeleknek, és az állam nak is ez
az érd eke. Vagyis a jó erkölcs rend jének biztosítása, igazságos törvények alkotása, betartatása, ami szilárd alapot ad a polgárok földi

bold ogságához, szintén az állam d olga. Kü lönben elapad a forrás,
amelyb l az állam születik: a házasság és a család. A p ápa nagy hangsú lyt fektet arra, hogy az Egyház tekintélyét ezekben a kérd ésekben
kifejezze. A z Egyházzal való együttm ködés semmit nem von le az államhatalom tekintélyéb l és önállóságából, s azt nem is veszélyezteti.
Az Enciklika befejezése felhívja a figyelm ü nket arra, hogy m indezeket hird etni és m agyarázni kell Krisztus nagy családjának. N ekü nk
pedig az a dolgunk, hogy megértsük és elfogadjuk, megvalósítsuk.
A dja meg a mindenható A tyaisten, akit l minden atyaság nevét nyeri a
mennyben és a földön, ... A M egváltó Úr Krisztus, a tiszteletreméltó szentségek alapítója és tökéletesít je, ... a Szentlélek, a Szeretet Istene, ... hogy
amiket mi itt a házasság szentségér l, Istennek a házasságra vonatkozó csodálatos törvényér l és akaratáról, a tévedésekr l és veszedelmekr l, valamint a gyógyítás módjairól körlevelünkben el adtunk, mindenki megértse,
készséges akarattal fogadja, és Isten kegyelmének segítségével megvalósítsa,
hogy így a keresztény házasságokban újra fölvirágozzék és viruljon az Istennek szentelt termékenység, a sértetlen h ség, a rendíthetetlen szilárdság,
az életszentség és a szentségi kegyelem teljessége.
Végü l azért im ád kozik a p áp a, hogy Isten végtelen jóságának m értéke szerint adja meg mindezt, és szeretettel adja Apostoli Áldását.
+ + +
Ezekb l a kérd ésekb l valam ennyi m a is aktu ális. A társad alom , az
állam szerep e, a m i ad akozó ked vü nk, vagy annak hiánya, az Egyház tanításának megértése és elfogadása.
Vajon m i tu d ju k-e ilyen szenved élyesen kép viselni azt, am it jónak
gondolunk? - Érd em es m egfigyelni XI. Piu s p áp ánál a sorrend et is:
el bbre való a felebaráti szeretet p arancsa, és ha ez nem elég, akkor
segítsen az állam is. Ezt sok gazd ag em ber m a ford ítva gond olja.
Azt hisszü k, hogy ha befizetjü k az ad ót, (vajon tényleg befizetjü k?)
utána már minden gondoskodás az állam dolga.
Segítünk-e m ásoknak is m egérteni, am it m i m ár értü nk, elfogad u nk,
hogy mások is értsék?

