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És ott jön a p roblém a, am ikor nem m erik, vagy nem tu d ják ezeket a
kü lönböz ségeiket egym ás el tt szintén feltárni.

16.
május 28.

Szombat esti gondolatok
VI. Pál pápa HUMANAE VITAE cím enciklikája
A helyes születésszabályozásról
III. fejezet 1.-6. pontok
(Lelkipásztori irányelvek - I. rész )
Az 1. p ont arról szól, hogy az Egyház anya és tanító , joga, és kötelessége tehát fölemelni a szavát az élettel kapcsolatos kérdésekben.
A 2. és 3. p ont nagyon fontos: Azt m ond ja ki, hogy senkinek sem
lesz könny betartani azokat az el írásokat, am elyeket az Egyház
tanít a szü letésszabályozásról. Kom oly elhatározásokat és sok m u nkát kíván az egyes em berekt l, a család októl és a társad alm aktól.
Ezen elhatározások között els helyen em líti az önu ralom , önfegyelem , az aszkézis kérd ését. Azt is kim ond ja, hogy ez a fegyelem állandó er feszítést kíván, és hogy a házastársak tisztaságának ez a sajátos fegyelme nemcsak nem árt szeretetüknek, hanem egy nagyobb emberi
értékkel is megajándékozza ket .
Úgy gond olju k, hogy itt olyan terü letre érkeztü nk, ahol sok házasságban nagy sz nyeg-alá sep rések vannak.
A nagy kérd és itt az, hogy szem be tu d u nk-e nézni ketten együ tt
ezekkel az er feszítéseinkkel?
Van olyan ember, - férfi is, és n is, - akinek az ideális tisztaság megtartása a házasságon belü l nem okoz kü lönösebb nehézséget. De sok
olyan p ár is van, ahol az egyiknek, - netán m ind kett nek - kü lönkülön nehézségeik vannak ebben a tekintetben.

Mit kap ok, és m it tu d ok ajánd ékot ad ni N eked a testi kap csolatu nk
által? H ogyan élem át a Te hiányod at? Miben volna szü kségem ,
hogyan lehetek segítséged re a közösen vállalt m egtartóztatásaink
id ején? H ogy élem m eg, am ikor nem et kell m ond anom ? - Vagy
am ikor te nem et m ond asz nekem ?
Ilyen, és ehhez hasonló kérd ések sokaságát kell, vagy kellene egy
házasp árnak egym ás el tt bizalom m al, szeretettel és szinte tü relem m el m egbeszélnie, - m ert akkor van rá esély, hogy az enciklika
által em lített nagyobb em beri értékeket valóban m egtap asztalhassuk.
H a ezek a kérd ések bels kételyként inkább csak bennü nk m aradnak, vagy inkább a kritika, m int az egym ás iránt érzett felel sség
hangján fogalm azód nak m eg bennü nk, akkor jönnek a sz nyeg-alá
sep rések. Akkor válik az em ber igazán m egkísérthet vé .
A kísértés p ed ig rengeteg, és sajnos egyel re a m ai világu nkban ú gy
t nik, hogy egyre több, és egyre tolakod óbb. Err l szól tu lajd onkép p en a 4. fejezet. Arról, hogy az ilyen kísértéseket nyíltan, egyöntet en, és m ind en er vel el kell u tasítani.
Péld am u tató volt ép p en a nap okban ebben a kérd ésben d r. Réthelyi
Miklós m iniszter ú r eljárása, aki a N em zeti Színház igazgatóját írásbeli figyelm eztetésben részesítette, - és err l a sajtóban is közlem ényeket ad tak ki, - azért, m ert az igazgató egy u jságíró n vel szemben obszcén kijelentésekre ragadtatta el magát.
Sokat tu d nak egym ásnak segíteni ebben a kérd ésben is az olyan keresztény kisközösségekben, ahol nyíltan lehet beszélgetni ezekr l az
értékekr l, a betartásu k lehet ségeir l, és a világban ránk leselked
veszélyekr l.
További (legfrissebb) információk: http://biztosut.blogspot.com
vagy Böjte Csaba: Irányt a végtelenhez cím könyve

