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A KERESZTENY CSALAD ELETEREJE

Vissza kell adni a keresztény családok öntudatát. Vissza kell adni hitüket abban, hogy küldeté
sük van a mai világban. II. János Pál pápa mondta ezt az V. püspöki szinódus idején a katolikus
családmozgalmak küldőtteinek, s ugyanezt hangsúlyozta maga a szinódus is.

Korunk házasság- és családképének. valamint a szexualitás megitélésének .átalakulása gyors
volt, s ez a régi szemléletben felnövekedett generációkat súlyosan zavarba hozta. A mélyen hivő

és hitük szerint élő keresztények egy részét ugyan erősen átitatta a keresztény szernlélet, úgyhogy
az ő életükre, illetve házasságukra. családjukra viszonylag kevesebb befolyást gyakorolt az átala
kulás. De a hivők széles tömegeiben nagyarányú elbizonytalanodás következett be. Ennek talán
legfontosabb okai azok a tények, amelyekkel a hivő ember nap nap után találkozik. Ezeket látva
teszi fel a kérdést: vajon tartható-e az egyház felfogása a szexualitásról, a házasság előtti nemi
életről, a házassági hűségről. a fogamzásgátlásról. ha az emberiség jelentős része egészen más el
vek szerint él? Az e1bizonytalanodást még fokozza az új erkölcs hirdetőinek szélsőségesen maga
biztos fellépése, amellyel saját szemléletüket egyedül üdvözítőnek hirdetik, s minden más elkép
zelést - kiemelten a keresztény valláserkölcsöt - túlhaladottnak, sőt rossznak és károsnak bélye
geznek. Végül nem jelentéktelen annak a felismerésnek hatása sem, hogya szexualitásnak és a
házasságnak hagyományos. illetve a köztudatban élő keresztény felfogása sem volt tökéletes, ha
nem egyes vonásaiban nagyon is magán viselte az elmúlt korok bélyegét és visszásságait.

E benyomások sok keresztényt kapitulációra késztettek. S ha lelkük mélyén nem is értenek
mindenben egyet az új felfogás képviselőivel, úgy érzik. a tényekkel és a közvéleménnyellehetet
len szembeszállniuk. Szülők és lelkipásztorok is elbizonytalanodtak, s egyszerűen nem mernek
véleményt mondani e kérdésekben. A fiatalok pedig sok esetben környezetük magatartását kez
dik követni. Ilyen háttérben érthető, ha a pápa és a szinódus arról beszélt, hogy vissza kell adni a
keresztény család öntudatát.

A keresztény család ténye

Sokat hallunk a család válságáról. A katolikus folyóiratok ismételten írnak arról is, hogya csa
lád problémái közelről érintik az egyházat: az abortusz vagy a születésszabályozás kérdésének, a
válásoknak. a széles körű erkölcsi labilitásnak megvan a maga egyházi vetülete. Mindezekkel
foglalkozott a legutóbbi püspöki szinódus is. De e kérdések mellett a szinódus örömmel állapí
totta meg- s erről alig szoktunk beszélni·, hogy ugyanakkor "világszerte egyre növekszik azok
nak a családoknak a száma,akik az evangélium öntudatos követésének útján járnak" (A szino
dus üzenete, 2-3). Ez is tény. Olyan tény, amelyre a keresztényeknek, és bizonyára a nem keresz
tényeknek is Jel kell figyelniük. Igaz, e jelenség részletes szoeiológiai elemzése még várat magára
(se felmérés a kérdés komplex volta miatt nem is volna egészen egyszerű), de néhány fontosabb
ismérvét mégis felsorol hatj uk.

Az egész világon és Magyarországon egyaránt általános lelkipásztori tapasztalat - amelyre
nem egy családszociológiai mű is utal, ha szerzőik különbözőképpen értékelik is a megfigyelést -,
hogya rnélyen keresztény életet élő családok az átlagos családokhoz viszonyítva nagyobb házas
társi hűségről. benső békéről, magasabb gyermekszámról. az abortusz elutasításáról ismerhetők

A tanulmány első részét A család helyzete és a keresztény kiildctés címmel - júniusi számunkban
közöltük.
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fel. Ugyanerről számoltak be az V. püspöki szinódus előtt a katolikus családrnozgalmak .. az
Équipe Notre Dame, a fokolár, a karizmatikus családcsoportok ~ képviselői. A szinódus opti
mista szemléletét jelentős mértékben éppen e családok tanúságtétele, életük valósága indokolta.

Ilyen háttérben számolok be egy megfigyelésről. amely szemlélteti a mondottakat, illetve hazai
körülmények között is igazolja a katolikus családmozgalmak képviselőinek a szinódus előtti álli
tásait. Másfél évtizede módomban áll megfigyelni néhány egyházközségi keretben élő keresztény
ifjúsági közösséget. illetve a belőlük kikerülő összes olyan házasságokat, amelyekben a házasság
kötéskor mindkét házasfél elmélyült keresztény életet, azaz rendszeres ima- és szentségi életet élt.
(Egy szociológiai felmérésben ez nehezen megfogható, mert nem könnyü mérni, illetve feltétel
ként állítani az elmélyült vallásosságot." A gyakorló lelkipásztornak azonban megvan a módja
ennek megfigyelésére.)A vizsgált körben évente átlagosan 5-7 házasság, 1965és 1975között ősz

szesen 63 házasság köttetett. A megfigyelt legfiatalabb párok tehát ötéves házasok.
Az 1980-asévekben a házasságkötések 45-50 százaléka várhatóan válással fog végzödni; ez az

arány az elmúlt 15 évben is 30-35 százalék volt. A válások mintegy 35 százaléka a házasság első

öt évében, 60 százaléka az első tíz évében történik. (S ráadásul ezek a számok nem tüntetik fel a
válás nélkül különélőket.) A megfigyelt házasságok közül viszont mindössze kettő bomlott fel
(= 3,2/~).

Az átlagos gyermekszám a magyar családok nál 1,94. E családokban viszont az átlagos gyer
mekszám 3,6; de ez az arány a házasfelek fiatal korára tekintettel még emelkedhet. Az országo
san nyilvántartott terhesség-megszakitások száma I98o-ban is erősen felülmúlta a születések szá
mát, s ez még ma is a születések számának 54 százaléka.

A szociológusok általános észrevétele. hogy a házasságkötés után az évek múltával egyre csök
ken azoknak a házaspároknak az aránya, akik együttélésüket nagyon boldognak tartják. l1letve
jelentős arányban kimutatható a házastársak között bizonyos elhidegülés, amely a gyermekek
önállóvá válását követően a házasságok felbomlásának egyik fő oka lehet. A keresztény házassá
gokban ellenben általánosan megfigyelhető a két fél mind erősebb összecsiszolódása és kölcsö
nös szeretetük elmélyülése.

Az utolsó megállapítással kapcsolatban a kritikus szemlelő joggal felteheti a kérdést: vajon
igazolható-e az iménti állítás? Véleményemet elsősorban a családok ismeretére, a velük folyta
tott gyakori beszélgetésekre alapozom, De talán az előbb említett számok is igazolják, hogy
ezekben a házasságokban erős a szeretetkapcsolat. Azon felül, hogy a családok stabilitása önma
gában is utal a szeretetkapcsolat erejére, ezt igazolja a többi adat is. Tudvalevő- és a szociológia
által is regisztrált ~ tény, hogy azokban a házasságokban, amelyekben a házasfelek közösen tud
ják vállalni az áldozatokat, a gyermekekkel járó terheket, a vállalások jelentösen elmélyitik köl
csönös szeretetüket. Végül állításunk igazolására utal még egy - noha teljes pontossággal nehe
zen mérhető - szempont: amikor világszerte nem jelentéktelen, sőt bizonyára növekszik a házas
ságon kivüli szexuális kapcsolatok aránya, amikor ezt a "szükségletet" egyesek oly erősnek tart
ják, hogy törvényt akarnak kovácsolni belőle -- az általunk megfigyelt keresztény házaspárok
kölcsönös szeretetben és hűségben élnek, külső szexuális kapcsolatok nélkül.

Noha az evangéliumi életet élő fiatalok, illetve a keresztény házasok erkölcsi felfogása és en
nek megnyilvánulásai nincsenek a szociológia eszközeivel pontosan feltérképezve. a köztudat
mindenképpen felfigyelt néhány jellemzőjükre. Ha például valakinek sok gyermeke van, hamar
rákérdeznek: "Talán vallási meggyőződésből?" Ha egy fiatal nem hajlandó szexuális kapcsolatot
kezdeni házasság előtt, rendszeresen elhangzik ugyanez a kérdés. S újabban már a házastársi sze
xuális hűséget látva is sok esetben a vallásosságra következtetnek. A házasok, illetve a családok
létével és ismérveivel kapcsolatban szükséges még egy tényt megemlítenünk: kisugúrzásukat.
Mert tartósságuk, hűségük, gyermekeik száma és derűjük feltűnést kelt.

Egyes felmérések szerint a házasok nagy része - mintegy 80 százaléka - kritikus helyzetekben
komolyan foglalkozik a válás gondolatával. Érthető tehát, milyen hatása van az olyan keresz
tény családok jelenlétének, amelyekben él a véglegesegymáshoz tartozás tudata. A megfigyelt 63
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házaspár több olyan esetről számol be, amikor határozottan az volt a benyomásuk, hogya válás
tól sikerült megmenteniük egy-egy krízishelyzetbe jutott házaspár ismerősüket.

A magyar leányok, illetve jegyespárok a házasság előtt általában több gyermeket terveznek,
mint amennyit végül vállalnak. A sokgyermekes katolikus családok példája sokakat megérint,
nohagyakran gúnyos megjegyzésekben is részesülnek környezetüktől. De a megjegyzések érdek
lődést, kérdéseket is takarnak. Nem véletlen, hogy más családok gyakran éppen olyankor for
dulnak hozzájuk, amikor például egy váratlan terhesség bekövetkezik. A megfigyelt családok
mintegy 50 esetről számoltak be, amikor sikerült környezetükben egy már-már pusztulásra ítélt
életet megmenteniűk,

A megfogható és mérhető hatások számánál pedig bizonyára sokkal több az olyan eset, ame
lyekben egy-egy hitvalló keresztény család úgy válik a környezetében élő emberek vagy családok
számára jellé, biztatássá, hogy azt semmiféle konkrét visszajelzés nem árulja el.

A keresztény családok léte társadalmilag sem lehet kiizömhös. Egyre több szó esik napjainkban
arról, mílyen súlyos következményekkel jár a válás: súlyos terhekkel a szülök, a gyermekek és a
társadalom számára is, amelynek gondoskodnia kell a válásban olykor idegileg is megroppant
szülőről, a válás terhét hordozó gyermekről, vagy éppenséggel gondoskodnia kell két külön la
kásról a felbomlott család számára. Köztudott. rnilyen súlyos társadalmi következményekkel jár
a kevés gyermek vállalása, amely távlatban a társadalom elöregedését okozza, s ennek következ-'
tében súlyos gazdasági kérdéseket is felvet (a kevesebb fiatalnak kell a megnövekedett arányú
időseket eltartania stb.). Köztudott, milyen veszélyes következményekkel járnak a művi vetélé
sek , az anya megbetegedéséri túl a koraszülések, a veleszületett rendellenességek, a csecsemőha

landóság megnövekedése terén is (amelyekben egyébként Magyarország a világ élvonalában áll).
A gyermek a szülők egymás iránti viszonyából tanulja el a társas magatartást. A szülők kapcso
lata nemcsak jövő házasságának modelljét nyújtja számára, hanem általában az emberi kapcso
latok első és legalapvetőbb mintáját is. Az egymásért áldozatot hozni, egymáshoz alkalmazkod
ni, egymáshoz hűségesnek lenni képtelen szülők nemcsak gyermekeik jövendő házasságának le
hetnek korai megrontói, hanem önző, egoista embereket nevelnek a társadalomnak is. Ha a ke
resztény család tartós volta, egészségesebb gyermekszáma, benső kiegyensúlyozottsága valóban
tény, akkor a keresztény családideál időszerű, s a keresztény család valóban küldetéssel rendel
kezik a mai világban.

Honnan meríti erejét a keresztény család?

"Folyton csak arról hallunk, hogy ennyi és ennyi család bontlik fel, s vizsgáljuk a széthullás oka
it. De miért nem vizsgáljuk meg egyszer azokat az okokat, amik egy családot együtt tartanak?
Azokat az erőket, hiteket, tulajdonságokat, az összekapaszkodó szeretetet, ami egyben tartja
azt, ami egy lett?" - teszi fel a szociológiai szempontból jogos, keresztény szempontból pedig
szükségszerűkérdést egy több gyermekes keresztény családapa.!" A keresztény házasság és csa
lád Krisztus erejéből él: a krisztusi szeretet és a keresztény házasság szentségi erejéből.

A keresztény család ereje: a krisztusi szeretet, A keresztény erkölcs és házassági erkölcs lénye
ge csak úgy fogható fel, ha megérijük gyökerét, a kereszténység szeretet-tanítását.

A szeretetről egyes emberek, illetve az emberiség nagy gondolkodói és a kérdés kutatói kidon
fJözőképpen vélekednek. Vannak, akik a közfelfogással egyetértésben azt vallják, hogy a szeretet,
a másokért hozott áldozat az élet legnagyobb értékei közé tartozik. Azt vallják, hogy a szeretet
sajátos dialektikájában az ember akkor találja meg magát, ha másért lemond önmagáról, saját
érdekéről (F. Hegel, E. Fromm)." (7 oldi Mások el1enben azt állitják, hogy önzetlen szeretet
valójában nem létezik, mert a szeretet is önzés. Az ember csak arra képes, hogy saját javát, saját
örömét keresse és a .szeretet' tetteiben végső fokon csak önnön kielégülését hajszolja (S. Freud,
Selye 1.)10. A két ellentétes vélemény kialakulásának magyarázata az emberi természet, amelyben
egyidejülegjelen van az önzetlen szeretet ideája utáni mély vonzódás és az önzési hajlandóság is.
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Krisztus nem csupán arról beszél, hogy az ember a szeretetben éri el célját, beteljesülését, ha
nem a szeretet teljességét állítja elénk ideálnak. "Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek
titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért" (Jn 15,13). Ez az
életet is odaadni kész szeretet a keresztény erkölcs eszménye és alapelve. És ugyanez a keresztény
család összetarrója is.

Az életnek vannak pillanatai és időszakai, amelyekben az ösztönös, önző igények és a szemé
Iyes szeretet, az egoizmus és az altruizmus drámaian összeütköznek. Ilyen feszült helyzet különö
sen gyakran jelentkezik az érzelmi-szexuális életben. Például amikor valakinek választania "kell,
hogy saját, sokszor elemien követelődző szexuális vágyainak kielégítését tegye-e életének vagy
egyes döntéseinek céljává, vagy azt a szeretetet, amely képes lemondani önmagáról, embertársa,
partnere javára, vagy gyermekei és jelen pillanatban éppen kevésbé kívánatos házastársa érdeké
ben.

A keresztény erkölcsöt és a keresztény szexuálerkölcsöt csak az képes teljességében megérteni
és elfogadni, aki nemcsak elméletben ismeri el a keresztény szeretet ideálját, hanem a gyakorlat
ban is elindul, hogy embertársait szeresse és szeretetből szolgálja; aki nap nap után meglátja ern
bertársaiban azt a személyes isteni értéket, amelyért érdemes önmagáról is, ösztönös igényeiről

is, életéről is lemondania. Az az ember, akinek élete meghatározó elvévé válik a szeretet, tud az
élet drámaian súlyos döntéseiben, és a szexuális élet vagy a házasélet döntéseiben is a krisztusi
szeretet szellemében cselekedni.

Felmerülhet a kérdés vagy ellenvetés: de hiszen a katolikus szexuálerkölcs alapelveit sok ke
resztény sem fogadja el, és sok templomban kötött házasság is felbomlik. Vajon ezek az emberek
elfogadják-e és hétköznapjaikban megvalósítani próbálják-e a krisztusi szeretetparancsot - egé
szen az ellenségszeretetig? A keresztény szexuálerkölcs megkérdőjelezésének az a magyarázata,
hogy az élet gyakorlatában sokan nem fogadják el a másokért önmagáról lemondó szeretet ide
álját. Bizonyára a valláslélektan, illetőleg a szociológia eszközeivel is mérhető és igazolható vol
na, hogy minél inkább azonosul valaki Krisztus tanításával, annál nagyobb az esélye arra, hogy
megértse és magáévá tegye a keresztény szexuálerkölcs tanítását - és fordítva. Ilyen értelemben
tanítja az V. püspöki szinódus, hogy "Istennek a házasságra és a családra vonatkozó tervét csak
azok érthetik meg, fogadhatják el és élhetik meg, akik megtapasztalták a szív megtérését, vagyis
akik lényük mélyéig Istenhez tértek: kivetköztek a régi emberből, hogy magukra öltsék az új em
bert". Csak azok, "akik teljesen kitárulnak a húsvéti misztériumnak, s képe sekválaszolni azokra
a nehéz, de szeretettel sugallt követelményekre, amelyeket Krisztus velük szemben támaszt't.P

A házasság előtti nemi élet

Gyakran halljuk, hogy a házasság előtti nemi életre vonatkozó vallási tilalom csak szorongáso
kat szül s így károsan hat a személyiség alakulására. Egy bizonyos tilalom-erkölcsi szemlélet elég
széles körben elterjedt afelületesen vallásosemberek körében. Abban, aki a keresztény szexuáler
kölesben csak tilalmat lát, valóban szorongások jöhetnek létre. De a keresztény erkölcs alapja
nem a tilalom, hanem a másik személy tisztelete és szeretete. A kereszténység bűnnek tartja mind
azt, ami a személy ellen, a személyes szeretet elmélyülése ellen irányul. Elutasítja - sok nem hivő

humanista gondolkozóval együtt - a szexualitás és a személyes kapcsolat szétválasztását, mert
mindkét partnert tárgyiasítja, lealacsonyítja, ha csak élvezni akarják egymás testét, elmélyülő

szeretetkapcsolat nélkül. Továbbá, mivel a közösülest a szeretetkapcsolat csúcsának tekinti,
amely két személy végleges egymásnak adottságát tételezi fel és fejezi ki, nem fogadja el az ilyen
kapcsolat létesítésénekjogosságát mindaddig, amíg a végleges egymásnak adottság ígéretét a ke
resztény házasság nem szentesíti. A keresztény szemléletben tehát a szexuális kapcsolattól való
tartózkodás motívuma nem a tilalom, hanem a személy és a szexuális kapcsolat nagyra értékelé
se. A gyakorlatot illetően megjegyezhetjük, aki krisztusi motívumoktól indíttatva megszokja,
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hogy a házasságát megelőzőidőpenlegyőzzeönmagában a szexuális ösztön követelőzését,a má
sik megkívánására, birtoklására ösztönzést, s ezzel szemben a másik személy tiszteletét és szere
tetét, az iránta való felelősségetéleszti fel önmagában - azjól,készült a házasságra. Mert képessé.
válik arra, hogy majd társához és családjához is hű maradjon a házasság folyamán is nemegyszer
jelentkező ösztönös vonzalmakkal, késztetésekkel szemben.

A házastársak kapcsolatának alapja a személyesség. Ez az az erő, amely ma a házasságot ősz
szetartja - mondja a szociológia, A házasságok elbizonytalanodásának fő oka éppen a személyes
kapcsolat elmélyülésének hiánya, amelynek hátterében gyakran súlyos neveltetési, szemléleti
hiányosságok húzódnak. A krisztusi szeretetelvek betartása viszont megalapozza a kiegyensú
lyozott házastársi kapcsolatot. (Természetesen a krisztusi ideálok csak a mindennap újrakezdő

odaadás és szeretet által válnak gyakorlattá a keresztény családban.) Melyek tehát az egészséges
házassági kapcsolat e legfontosabb feltételei, és miként függnek össze a keresztény szemlélettel'?

Harmonikus há:z.asság, egészséges személyiségfejlődés a házastársak egyenlőségen alapuló
partneri kapcsolatábanjöhet létre., Úgy tűnik, napjaink mélyen keresztény életet élő családjainak
kiegyensúlyozottságához nagymértékben hozzájárul aikét fél egyenlőségéről vallott szemlélet és
az ebből következő gyakorlat jelenléte, illetve terjedése, Az elmúlt korok "aszimmetrikus" há
zassaga azonban, amelyben a férfi feltétlen magasabbrendűségetélvezett (ennek sokféle követ
kezrnényével együtt) nem felel meg az emberi egyenlőség krisztusi tanításának, akkor sem, ha
gyakran a keresztény családokban is hasonló - a korszemléletnek megfelelő -- hatalmi viszonyok
alakultak ki.

A harmonikus és tartós házasság feltétele a felek egészséges alkalmazkodása egymáshoz. Sok
mai házasságot az a felfogás ítél halálra, amely az alkalmazkodást, az egymásért hozott áldoza
tot a szabadság csonkításának fogja fel. Ha a keresztény házasok szemléletének alapja a krisztusi
szeretet, ha meggyőződtek arról, hogy a szeretet a legnagyobb személyiségérlelőerő, sőt az egye
sülés útja Istennel, akkor ez segítséget ad nekik az alkalmazkodás fájdalmainak elviseléséhez és
az összecsiszolódáshoz.

A házasságbomlásokegyikjellegzetes oka, hogy a házasfelek tökéletes kielégülést várnak egy
mástól. A "nyílt házasság" vagy a válás szószólói részben azzal indokolják elképzelésüket, hogy
mivel az ember a monogám házasságban nem elégítheti ki sokszínű kapcsolatigényét, érthető,

vagy egyesek szerint szükségszerű,hogy több személlyellétesítsen (egyidejűlegvagy egymást kö
vetően) élettársi, házastársi kapcsolatot. A kereszténység hangsúlyozza, hogy az ember nem ab
szolút tökéletes lény, noha hivatott a tökéletesedésre. A keresztény házas tudatában van annak,
hogy a szerelem, illetve házastársa nem lesz képes minden igényét kielégiteni, ezért nem omlik
össze, ha házasságában valamilyen félreértést tapasztal. Számára ez is 'utalás a tökéletes szerétet
létére.

A krisztusi tanítást megvalósító házasok nem törekednek tehát egymás kizárólagos birtoklá
sára - ami annyi feszültség és féltékenység forrása, hanem egymás javát akarják. S tudják, hogya
másik java az, ha szabadon kibontakozhat a tökéletes szeretetben és szabadságban - Isten felé.

A gyermek-a családban

A szociológia szívesen kutatja, milyen tényezők hatnak a házasságban a gyermekvállalás mellett
vagy ellen. A keresztény családok nagyobb gyermekszámának okaként egyes kutatók leegysze
rűsítve mindössze a vallási közösség elvárására, vagy egyenesen a vallási parancsra hivatkoznak.
Valójában a kérdés ismét a keresztényemberszemlélettel osszefiiggésben érthető meg.

Ami a parancsot illeti, az egyház tanítása minden bizonnyal hatást gyakorol a keresztény há
zasokmagatartására. A gyermekvállalás szempontjából elsősorban a házasság és a gyermekál
dás kapcsolatára, illetve az élet védelmére vonatkozó egyházi tanításnak lehet szerepe. De ezek a
tanok nem külső kényszerként jelennek meg a keresztény ember életében, hanem az emberszere-
tet dimenziójában. .
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A gyermekvállalás gyakori akadálya - az egyéb reális akadályok mellett - az, hogy a házasok
saját kényelmüket (a szórakozást, az autót stb.) fontosabbnak tartják a gyermeknél. Az olyan
emberekszámára azonban, akik megszokták, hogy a másik személy érdekében lemondjanak sa
ját érdekükről, érthető, ha áldozatok árán is kívánják a gyermeket.

Különösenjelentősen hat az áldozatvállalási készség a második vagy sokadik gyermek vállalá
sánál. Hiszen a kutatások arról tanúskodnak, hogy az első ~ermek altalában súlyos krízist je
lent a fiatal házasok életében. A válság egyik összetevője a csecsemőgondozás, az éjszakai ébren
lét stb. Minél kevésbé tud valaki áldozatot vállalni, annál nehezebben viseli el a gyermek okozta
terhelést. A válság másik összetevője a házastársak kapcsolatának megváltozása. A férj gyakran
tapasztalja, hogy már nem övé az első hely felesége életében, hanem a gyermeké. Ha a házasfelek
egymás birtoklását, pusztán saját kielégülésüket tűzték ki célul, akkor ez a krizis is súlyos lesz. Ha
viszont mindkettőjük közös célja a szeretet, úgy a feszültség könnyen feloldódik a gyermek kö
zös szeretetében.

A kutatások rámutatnak: a több gyermek vállalása ellen hat az is, hogy ezáltal nemegyszer a
nő hátrányos helyzetbe jut; egyrészt lemarad volt munkatársai mögött szakmai téren, karrierje
megtörik ; másrészt - ebből következően - nagyobb mértékben függ a férjétől, s ezt válás esetén
súlyosan megsinyli. Mindazokat a pozitív javaslatokat, amelyek anők hátrányos helyzetének
megoldására elhangzanak, csak helyeselni lehet. Például, hogy - amint ez most érvénybe is lépett
- az apa is kaphasson gyermekgondozási segélyt, maradjon otthon beteg gyermeke mellett, illet
ve mindkét szülő dolgozhasson csökkentett munkaidőben,s így megoszthassák az otthoni terhe
ket (vö.5).

A keresztény családok magasabb gyermek száma tehát szerves következménye a keresztény
szemléletnek. A felelősséggel vállalt gyermekek jelenléte pedig hozzájárul a család benső derűjé

hez és tartósságához.

Világra nyitottcsalád

A krisztusi szemléletből következik, hogy a keresztény házasság nem zárkózhat önmagába. nem
lehet a csoportos önzés színhelye. A polgári "zárt" családfelfogás - amely szerint a szép családi
élethez hozzátartozik a benső harmónia, de a világtól, az embertársak gondjaitól való elzárkózás
is - nem hagyta ugyan érintetlenül a keresztény családi életet sem, de valójában gyökeresen el
lentmond a keresztény szemléletnek. A keresztény házasok Krisztus szeretetküldetését hordoz
zák nemcsak a családtagok, hanem az egész világ számára (Az egyház a mai világban, 48,49).
A család egészséges nyitottsága és konkrét kapcsolata más famíliákkaI bensőleg is erősíti ezt a
magatartást, mert feloldja a kiscsaIád magányát és az ebből keletkező feszültségeket.

A keresztény család a krisztusi szeretetre épül. De a keresztény házasságot nem csupán egy
magasztos tan - a krisztusi szeretet tana - tartja össze, hanem Isten ereje. lsten az, aki jelen van a
kölcsönös szeretet által (lJn 4,16), és ő az, aki egységesítő életében részesíti a házasokat a házas
ság szentségében.

A házasság: szentség. Mint minden szentség, jelzi az isteni életet és meg is valósítja. A házas
ság mint szentségi valóságjelzi a világnak azt a krisztusi szeretetet, amely életét adja övéiért. Jelzi
azt a szeretetet, amellyel Krisztus szerette egyházát (Ef5,21-33).Jelzi a Szentháromság titokza
tos szeretetközösségének isteni életét; jelzi az egységnek azt a titkát, amely valóság a Szenthá
romság tevékenységében (különbözőség és mégis egység), s amelyre minden ember vágyik (az
önálló létre és a szeretet egységére).

A keresztény házastársak szövetséget kötnek egymással, hogy egymásért és gyermekeikért
akarnak élni, Krisztus küldetését akarják hordozni embertársaik szolgálatában.

A keresztény család - kis egyház. A családot/már az atyák korában "kis egyháznak" (ecclesio
la) nevezték (Aranyszájú Szent János), s ugyanígy nevezi a II. Vatikánum (At egyházról. 79),
majd az V. püspöki szinódus. "A keresztény házasság tehát nem csupán »templomi házasságkö-
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t éstc jelent, hanem egy alapjaiban új közösségi életformát, amely l ényegileg az egyház életformá
jával azonos' i' (81. old.) A keresztény család élete ilyenform án elválaszthata tlan Krisztus és az
egyház titkától.

A keresztény család olyan erőforrásokkal rendelkezik, amelyekre a mai világnak szüksége
van. Nem rettenhet meg a széles körben elfogadott és a kereszténységtől eltérő erkölcsi magatar 
tás láttán. Tudja, hogy egy elterjedt magatartá s/ orma még nem je lent erkölcsi törvényt . A rabszol
gaság nem volt erkölcsileg jó azért, mert egyes korokban általánosan elfogadták . . . Tudja , hogy
a kereszténység már születésekor egy tőle idegen világba jött el, amelyben az emberi egyenlőtlen
ség és a teljes szexuális szabadosság uralkodott. S ebben a világban kezdte élni Krisztus for radal
mi szeretettanítását. A keresztény ember tudja , hogy a keresztény szexuál- és házaserkölcs forra 
dalmi követelmény. Éppoly forradalmi , mint Krisztus szeretetparancsának , az ellenségszeretet
nek, vagy a másokért saját életéről is lemond ani kész szeretetnek az elfogadása . De azt is tudja,
amit már ai első keresztény századokban leirtak : a kereszténység e világban él, de nem e világból
való. "A keresztényeket nem lehet megkülönböztetni a többi embertől .. . Nincs külön nyelvük,
nincs sajátos életmódj uk ... Étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak a vidék szoká
saihoz . .. Mint mindenki más, házasodnak, gyermeket nemzenek , de a magzatot nem haj tják el.
Közös az asztaluk, amelyhez letelepednek, de nem közös az ágyuk. Testben vannak ugyan, de
nem a test szerint élnek . A földön időznek , de a mennyben van a hazájuk ... Egészen egysze
rűen : ami a testben a lélek, azok a keresztények a világ számára" ( Diogneushoz irt levél) .
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