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Szombat esti gondolatok
II. János Pál pápa FAMILIARIS CONSORTIO cím
apostoli buzdítása
az egész Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez
a keresztény család feladatairól a mai világban
( III/2-A. rész: Az élet továbbadása )
Ahogy m ár korábban em lítettü k, ez az apostoli bu zd ítás az 1980
szén m egtartott VI. Pü sp öki Szinód u s ajánlásai alap ján készü lt. A
Szinód u s atyái az u tolsó gy lésen a következ kép p nyilatkoztak:
Ez a szent Szinódus, amely a hitben Péter Utódával egységben gy lt öszsze, szilárdan tartja azt, amit a II. V atikáni Z sinat (vö. Gaudium et Spes
50.p.), s utána a Humanae vitae enciklika tanít; s különösen azt, hogy a
házastársi szeretetnek egészen emberinek, kizárólagosnak, és az új élet felé
nyitottnak kell lennie.
A Fam iliaris Consortio e része am int látju k kim ond ja, hogy az Egyház nem akar sem m i ú jat sem elvenni, sem hozzátenni ahhoz, am it
az élet továbbad ása tekintetében m ind ed d ig hird etett. Ez az Egyháznak mindig régi és mindig új tanítása és törvénye .
H a figyelm esen elolvassu k ezt a részt, akkor m égis insp irálhat bennü nket néhány gond olat. N ekem az egyik fontos gond olat a következ volt: A 3. fejezet bevezet jében arról szól, hogy m ilyen sokan
és m ilyen sokfélekép p en keltenek félelm eket az em berekben az emberi lét értelm ér l, az em beriség jöv jér l. Mások p ed ig kisajátítani
igyekszenek m agu knak a technika, a halad ás vívm ányait, és közben
másokra fogamzásgátló eszközöket, vagy még rosszabb módszereket
kényszerítenek . Ezekkel szemben ez az apostoli buzdítás ezt üzeni:

A z Egyház mindezek ellenére szilárdan hiszi, hogy az emberi élet, bármilyen törékeny és keserves, mindig az Isteni jóság nagyszer ajándéka. A z
Egyház
minden egyes életben fölfedezi annak az Ámen -nek a ragyogását, amely maga Krisztus.
Err l az Ám en -r l volna érd em es kicsit tovább elm élked nü nk az
élet továbbad ásával, az élet tiszteletével kap csolatban. Milyen m élyen gyökerezik ez bennü nk, vagy sokszor m égis hogyan ad u nk
helyt a szívü nkben, a gond olatainkban, vagy m ások el tt hangoztatott vélem ényeinkben az ellenkez irányú hu hogásoknak ?
Az élet továbbad ásával kap csolatos kérd éseket p rofán hasonlattal
élve ú gy is tekinthetjü k, m int egy m érk zést. Lehet, hogy m i m agu nk is ott kü zd ü nk a kü zd téren, és az is lehet, hogy már nem küzd ü nk, csak d ru kkerek vagyu nk. Akár, ha kü zd esz, akár, ha d ru kkolsz, nagyon fontos, hogy ezt milyen lelkülettel teszed.
Beállsz-e huhogni és félelmeket kelteni, vagy azok pártján állsz, akik
tisztelik az Ám en -t? Drukkolsz-e nekik, támogatod-e ket?
Ez az ap ostoli bu zd ítás nem csak házasp ároknak szól, hanem m ind en jó szánd ékú em bernek. Törvényhozóknak, orvosoknak, p ed agógusoknak, lelkip ásztoroknak, m ind enkinek, aki asszonytól szü letett. Meg is fogalm azód ik, ebben a részben is az igény, hogy m enynyire fontos a közös, helyes gond olkod ás, a közös elvi alap okon való, egységes hozzáállás.
H ogyan, m ilyen eszközökkel, m ilyen cseleked eteim m el szolgálom
az életet, hogyan tu d om , hogyan tudnám, és hogyan szoktam kimondani az Áment-t az élet szolgálatára?
Van, aki harcosan véd i a környezetet. Van, aki elm erü l a lélek- vagy
term észetgyógyászatba. Van, aki aszkéta m ód jára visszafogja a fogyasztását. Van, aki sp ortol, ed zi m agát, fitness, w ellness, stb. Jól
jöved elm ez ip arágak élnek és viru lnak ezekb l.
Fontos az egészség, fontos, az is, hogy a jöv nket ne éljü k fel, de
m ég fontosabb talán, ha vigasztalást, vagy bárm ilyen konkrét segítséget tu d u nk ad ni egy olyan házasp árnak, akiknek ép p en az
Ám en -jü k kim ond ásával van testi, lelki, vagy bárm ilyen anyagi
problémájuk.

