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Ilyen beszélgetés kap csán észre lehet venni, ha valam it közösen,
kettesben nem jól tettünk, és ügyelni lehet arra, hogy merre tartunk.

14.
május 7.

Szombat esti gondolatok
VI. Pál pápa HUMANAE VITAE cím enciklikája
A helyes születésszabályozásról
II. fejezet 1.-7. pontok
A házasságban m egélt szeretetkap csolatnak van egy élet-íve. Ez általában nem sim a, hanem vannak m agaslatok és vannak m élységek
is benne. Mind en p árnál közös a kezd eti fölfelé ívelés, ez a rom ánc id szaka. Kés bb azu tán jönnek a csalód ások, jönnek m ind enféle nehézségek, a fölfelé ívelés m eg-m egtörik, és a szeretetkapcsolat inkább hegyes-völgyes hu llám vonallal jellem ezhet . Érdemes
m egrajzolni m ind enkinek m agának a kap csolatu k élet-ívét, és érd em es egym ásnak is bem u tatni azt, hogy kett nk közü l ki hogyan
látja, ki hogyan értékeli az eddig megtett közös utat.

Az enciklikának ez a része két sú lyp ont köré összp ontosít: Fejl d ike, növekszik-e m egfelel kép p en a házastársi szeretetü nk, és ezzel
együ tt fejl d ik-e, ép ü l-e a szü l i felel sségü nk? - Mind ezt term észetesen a helyes születésszabályozással kapcsolatosan fejti ki a pápa.
A következ hetekben szó lesz m ajd az enciklikában tárgyalt m eg
nem enged ett és m egenged ett m ód szerekr l. A m ostani gond olkod ásu nk inkább erre az egész életre szóló hozzáállásu nkkal kapcsolatos. Ezzel kap csolatban közlü nk az alábbiakban néhány olyan
kérd ést, am it érd em es m egbeszélni házasp ároknak kettesben is, d e
lehet róluk beszélgetni kis családközösségekben is.
-
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-

Ezek a visszatekintések hasznosak, m ert m ind kett nkben m egfogalm azód hat, hogy ki m iért lehet a m ásiknak hálás. El lehet beszélgetni az élet-ívben m egrajzolt (m egélt) kisebb-nagyobb csú csokról,
m élyp ontokról, és e beszélgetés közben szinte biztosan kirajzolód ik
nálu nk is az, am ir l tu lajd onkép p en az enciklikának ez a része
beszél:
A házastársi szeretetü nket és a szü l i felel sségü nket nem csak a
p illanatnyi élethelyzetekben kell vizsgálnu nk, - éppen egy mélyponton, vagy ép p en egy csú cson - hanem egy teljes életen át is. Ennek
során az egész em bert és teljes hivatását kell nézni, nem csak a term észetes és föld i, hanem a term észetfölötti és örökkévaló hivatásunkat is.
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Mennyire engedjük be Istent a kapcsolatunkba?
Am ikor beenged jü k, akkor hogyan, m iért tesszü k ezt? - Megszokásból? Félelem b l? Szám ításból? Alázatból? Bizalom ból?
Vagy csak azért, mert hiányzik valam i belü lr l?
H ogyan nehezed ik ránk az Egyház tanítása a szü letésszabályozással kap csolatban? Milyen konkrét el nyökkel és m ilyen
nehézségekkel jár ez mi kapcsolatunkban?
Jól tu d ju k, hogy Isten az élet és halál fölött korlátlanu l rend elkezni kép es. És m égis ú gy akarta, hogy bevonjon m inket is
ezekbe a d öntéseibe. H ogyan hat ránk, kett nkre az, hogy ebben a érd ésben a m u nkatársai lehetü nk? Be akarju k-e vonni
m i is t a d öntéseinkbe, vagy ki akarju k sajátítani az egészet
m agu nknak? ( Olyan ez, m int am ikor egy p ékm ester kenyeret
kínál Neked, és erre Te el akarod venni a sütödéjét. )
H ogyan lehet tisztességesen m egbeszélni Istennel, hogy nekü nk kett nknek hol van a határ? - Mi az, am it felel sséggel
fölvállalhatunk, és mi az, amit fölvállalni m ár felel tlenség?
H ázasságu nk kezd etén állu nk / vagy ép p en a kap u zárás
el tt vagyu nk: - Mit jelent nekü nk akkor ez a szó, hogy család tervezés ? Mi ebben az etiku s, és m i az, am i m ár nem ?

