
hatunk igazán eu karlsztl átl" Ne imádkozzunk-e igy: Szabadíts meg énünk ha
mis hangsúlyozásátÓl, a szociális önzéstól? Ha arra gondolunk, hogy a világ
népessége harminc éven belül megkétszereződik.. . I:s nem kellene-e teIaján
lanunk Istennek az érzelmeinket, emócióinkat? Az ipari társadalom igen sok
racionális teljesitményt kiván meg tólünk. Az ért elmünket kell használnunk. A
szociológusok és pszichológusok azt mondják : szaporodni fognak a neurózisok,
a lelkibetegségek, mert a technicizálódott társadalomban nincs, ami az ember
lelke mélyéhez szóljon, ott , ahol az önmagunkon való fölülemelkedés, a taszei
náci ó ósoka rejlik, az emóció, az érzelem mélységeiben. Mindebból pedig nem
sokat érzünk istentiszteleteinken. Azokon tan ít ást hallunk, racionális, értelem
hez szóló beszé det. Hol kapunk valamit, aminek a seg Itségével kiléphetünk
önmag unkból?

A keresztény közösség nem rajongás, nem felszi nes lelkesedés, hanem a
keresztet megjárt együttes, a másik hitének szolgálata. Ez lenne vIlágélményünk
igazi új értelmezése. Akkor a világ megtapasztalása. a faszcináció és a közös
ségi élmény ugródeszkává válnék a velünk és közöttünk lakozni akaró lsten
felé. Nem csupán távoli lsten. aki valahol a világ fölött boldogan forog önmaga
körül. .K öztünk van-e az lsten vagy nincs?" - kérdezték egyszer az izraeliták
a pusztában, amikor éheztek és szomjaztak. És az Újszövetség ezt feleli nekünk:
igen, köztünk van, köztünk akar lenni - a gyülekezetben. Igy a világ megtapasz
talása egyértelmúvé válik. A keresztény mindennek igézetébe hagyja vonni ma
gát, ami csak van. De elutas ftja , hogy végsó értéket lásson benne. Minden, ami
faszci nál bennünket. kétértelmú. I:s minél jobban megigéz. annál inkább törek
szik elválasztani Istentói , saját magát tenni istenné. bálvánnyá. Ha azonban az
istentisztelet faszcinál bennünket, akkor fölülemelkedhetünk minden más taszei
nálón . Akkor minden átmenetté, áttetszövé válik számunkra - a felé az lste n
fel é, aki minden öröm forrása, aki vonz bennünket. O a vonzás végsó sarkpontja
életünkben .

(Előad ás Paderbornban 1974-ben . Hangszalagról, kissé röviditve.)

Bakac sy Imre

KITELJESED~S A CSALÁDBAN

A házasságban két ember életre szóló szövetséget köt. Kettösségük az egye
sülés és a húség útján az egysé g felé tart. Úgy ls mondhatnánk, hogy az egység
már magjában megvan, de még ki kell bontakoznia. A gyermekek érkezésével
ez az egység gazdagabb á. sokrétúbbé, bonyol ultabbá, de egyb en teljesebbé
is válik : minden gyermek egyszerre jele és további tényezője a csa lád egy
ségének.
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A család egységét sokféle szempo ntbó l lehet vizsgálni : társadal mi, jogi,
lélektani, gazdasági stb . oldalról. MI most itt mint lelki egységet tekintjük , ter
mészetes és kegyelmi szinten, - abban a meggyőződésben , hogya kettő való
jában átjár ja egymást. A házassáql értékek igazi kit eljesedése csak a te rmé
szetfölötti erejében és légkörében lehetséges.

A házasság az ószövetségi Szentlrásban

A házasság gondolata mélyen visszanyúl ik az ószövetség gondolatvilágába.
A jahvista hagyománya következőképpen látja a fér fi és nő viszonyát : " ... a
férfi elhagyja apját és anyját . .. a kettő egy test lesz" (Ter 2,24). A " test" a
bib lia beszéd ében az egész embert jelent i, de a fog almaz ásból láthatjuk , hogy
az egyesülés gondolatában az anyagi világ is nagy szerepet játszik, az egye
sülés arra is kiterjed . Ez font os a szexua litás ért elmezésében, mert a későbbi

keresztény fel fogás nem egyszer gno sztikus és manic heista elemeket mutat.

Ozeás próféta a házasság kép ében látja a szövetséget lsten és Izrael között.
Sót megéli a nép hútlenségét házasságtörő felesége személyében : "Szálljatok
perbe anyátokkal, szálljatok perbe, mert többé nem Ieles éqern. és én sem va
gyok többé a férje" (2,4), szól lsten hútle n népéhez. Ha az Isten nel kötött szö
vetsé g a házasság képében fejeződik ki, akkor ebbő l láthatjuk, milyen fontos
szerepet játszik a lét szerke zetében férf inak és nőnek ez az int im viszonya.
Egyben láthat juk azt is, hogy kizárólagos viszonyról van szö, miután lsten vi
szonya népéhez kizárólagos : "féltékeny lsten" ő, nem túr másik part nert maga
mell ett. Ez Izrael egész drámája történelme folyamán.

Az ~nekek éneke látszólag profán szerelm es dal. Ak iba rabbival azonban 
egy kicsit tal án túlozva - azt kell mond anun k: "A szentírásnak minden könyve
szent , még is az ~nekek éneke a legszent ebb ." A Jeruzsálemi bib lia bevezető

jében ezt olvashatjuk : "A zsidók ezt a könyv et mind ig allegó riku san értelmez
ték. Témája .. . Jahve szeretete választott népéhez és a szövetség vele misztikus
házasságban ." Hogy milyen szenvedélyes, féltéken y és mégis finom szeretette l
szereti lsten az ő népét , mutatja a következő idézet. Sokaknak talán idegen a
képekben gazdag kifejezésmód , de ha hagyjuk magunkra hatni aszöveget, föl 
fedezhetjük szépségét :

Milyen sz ép vagy és milyen igézetes!
Szerelmem , gyönyöruségeml
Akár a pálmafa, olyan a termeted .
a melle id meg, mint a szölöfürt ök.
Elhatároztam : fölmegyek a pálmafára ,
s megszerzem gyümölcse it .
A melleId legyenek szölöf ürtök,
a lehelered almaIllat.
a szád meg bor a legjavából. (7,7-10)

Ugyanez a hagyomány megtalálható Izajásná l (62,5; 54,5), Jeremiásnál , majd
folytatódik az Újszövetségben és az egyházatyáknál (pl. Hyppolit , Origenész).
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Az ószövetség gazdag szép házasságok le írásában is: Jákob és Ráchel,
Tóbiás és Sára stb . Idézzük csak Tóbi ás nászéjszaka! imáját :

Te teremtetted Adámot , és hüséges segftőü l mell é adtad a feleségét , ~vát.

Tő l ük szánnazik az ember iség. Azt mondta d: nem jó az embernek, ha egyedül
van. Alkossunk mellé hozzá hasonló s egítőtá rsat. Uram. én most nem rendet
len vággyal veszem el nővéreme t , hanem tiszta szándékkal. Engedd. hogy Irgal·
mat találjon és tal áljak én ls, és együtt öregedjünk meg.

A házasság az Üjszövetségben

Az Újszövetségben a választo tt nép szerepét átveszi az Egyház, amely mint
Krisztus menyasszonya jelentkezik . A Jelenések könyvé ben a következőt olvas
hatjuk: "Akkor láttam , hogy a szent város . az új Jeruzsálem alászállt az égből ,

az lstentől . Olyan volt , mint a vő legé nyének felé kesí tett menyasszony" (21.2).
vagy később : "Gyere, megm utatom neked a menyasszonyt. a Bárány hitvesét "
(21,9).

Hogy a házasságban természetes és természetfölötti mindent átfogó egy
ségéról van szó, az megmutatkozik Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelé
ben, a kere sztény házasság klasszikus szövegében is (4,23-32). Itt a fé rf i és nő

viszonyáról van szó. De ezt a viszonyt Pál az Egyházra vona tkozta tja : " Nagy
ti tok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztato m" (5,32). A korintusi levél
ben ezt így feje zi ki : ..Mert elj egyeztelek benneteket egy férf ival. hogy tiszta
szűzként vezessel ek el Krisztushoz" (11,2).

Az evangéliumokban az Úr Jézus maga hivatkozik a Genezis imént idézett
részleté re, és kimondja az egység nagy alaptörvényét : ..Most már többé nem
két test, hanem csak egy. Amit tehát lsten egybekötött, azt ember ne válassza
szét" (Mt 19,6).

A házasság szentségi mivoltának éppen az a lényege, hogy anyagi , szellem i
és lelki síkon egyaránt a természetfölötti jelent kezik benne: jel, amely kegyel
met közvetít.

Az egység felé

A keresztény élet törvé nye a szeretet. Pál apostol szer int ez az egyetlen.
amit az emb er "átment " az örök éle tbe (1Kor 13.13). De miért is olya n fontos
a szeretet? Azért, mert lst en maga Szeretet, és így a szeretet az egyesülés, az
eggyéválás energiája. Földi életünk cé lja ezt a szeretetet ..megta nulni " . A há
zasság ennek egyik iskolája. Ebben az iskolában, a szeretet lassan növekvő

légkörében nő bele az ember az isteni szeretet középpontjába, amely et, ha köz
vetlenül beledobnák, nem birna ki. A házasságban megvan a lehetósége a te
viszony begyakorlásával, hogy a fejlődő személy lassan az isteni szeretet ré
szesévé váljék.

Az egyesülés a szerete tben csak akkor lehetséges, ha mindkét fél önmagá
ból kilépve - valójában ez a szeretet - a másik felé tart, és a kettő együtt a
"hatalmas Harmad ik " : a gyermek, i lle tőleg az ls ten felé . Máskülönben férfi és
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nő közös élete könnye n önző gettóvá válik, ahol a kettő kapcsolata öncé lú Já
tékká lesz. Mindkettő csak önmaga körül forog.

A férf i és nő házassági kapcsolatában egy dinamikus érési fo lyamatról van
szó. A szeretet nem sztatikus valóság . Kezdőd ik az első szerelmi vallom ással.
Valami ősi erő tör fel az emberből , sokszor még nagyon is természetes vonalon .
Kezdet ez, ahol a két személy egzisztenciális középpontja legjobb esetben futó
lagosan érintkezik. Baj van azzal a házassággal , ahol a felek visszas i rják a
.rnézesneteket" . Kölc sönhatásról van itt szó: a csal ádalap it ás indf téka a sze
retet , de a családon belül kell , hogy ez a szeretet tovább ér l elődjék, és a társak
a szeretet tüzében mind inkább személlyé váljanak. A szeretet az a mozzanat,
amely a családot összetartja, de egyldejúleg a család a szeretet egyik isko lája
is.

A csal ád mint az egyén kltelJesOlése

Ez a tanulás i folyamat nem más, mint a " te-viszony" begyakorlása, a talál
kozás (Martin Buber). Azáltal , hogy a part nerek ezerszer kimond ják a "te"
szócskát, begyakorol ják azt a lelki tartalm at, amely mögö tte van, megt anulják
egész életüket egymásra való tek intettel alak!tani. A találkozás légköre mindig
szorosabbra fúzi a szálakat, és az ember szinte észre sem veszi, de lassacs
kán az egyesülés útját járja a szeretetben. Köztudom ású, hogy idős házastársak
még szokása ikban, beszédmódjukban, megj elenés ükben is hasonlóvá lesznek
egymáshoz. Ami anny it jelent, hogy a szeretet be lső gyú jtópontja egész való 
jukon átsugárzik.

Igy tanu lja meg az ember a súlyos , végső nagy igent embertársa felé. Igy
szület ik meg a közösség , amely azonban érdekes és paradox módon nem az
egyén feloldódásához vezet , hanem éppen ellenkező leg lassú kibontakozását
jelentI. A szabad döntési aktus a szeretetben egymás irányában alkotja a sze

-mély magvát. Jobban mondva ebben az aktusban válik az ember személlyé .
I:rdekes, hogy az ember csak mint személy tud döntést hozni , és mégis először

a szabad döntésben válik szabad személlyé. Ezt leg jobban koncentr ikus körök
képével lehetne szemléltetnl , amelyek egy pontból indulnak ki, de nagyságukat
vég nélkül lehet növeini.

A házassági kiteljesülés csúcsát a gyermek jelenti, akinek világra hozásában
a szülők lsten teremtő erejének részesévé válnak. Isten szeretetből adott létet
a világnak; a szülők szer étetb ől adnak létet gyermekeiknek. De a szeretet csak
a szabadság légkörében bontakozhatik ki és válhatik egységgé. Isten vállalta
ennek kockázatát, amikor az embert szabadnak teremtette. A szülőknek is szem
előtt kell tartaniok, hogy gyermekeik szabad személyek. Az igaz i családi egység
ennek a szabadságnak tiszteleté~n alakul kl.

A nemiség. A húség

A nemiség (szexualitás) óriási erő , amelynek nemcsak az a szerepe . hogy
az emberi nem kl ne halj on, hanem az ls, hogy egyedeket egy magasabb egy-
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ségben összefogl aljon . Azt lehet mondani , hogy kozmikus er őr ől van itt szó.
Mint ösztö n, mint t isztán mate riális er ő az áll atvilág nak is tu lajdona. Az ember
feladata az, hogy magasabb szintre emel je, hogy így használhatóvá váljék a
magasabb egys ég, az egyesülés irányában. Az emberné l nem szexusról, hanem
szerelem ról szo ktunk beszélni. A szerelemben már az érzelmi és szellemi rno
tívumokat tartalmazó " erosz" is ben ne van. De a végsó egyesítő e rő csak a
szeretetból (agapé) származhat ik. A nemiség el ő j el e , előíze a kés őbbi egység
nek. Csírájában máris tartalm azza. de csakis a szeretet ben . A nemiség meg
szelídltés nélkül vadon burj ánzó erő, az erosz szenvedélyességében az emb eri
szabadság korl átjává válhatik. Szükséges a megn emesítése, hogy természetes
egyesí tó ereje megmaradjon. Ezt biztosítja a szeretet , ame lynek védőpajzs a a
hűség : az az érték és erény, amely a személynek é rés i folyamatában folytonos
ságot kölcsönöz. Különben széttörik, és nem képes a súlyos ige nt mondásra
a partner, de ugyanabban a fo lyama tban Krisztus, i l l e tő l eg ls ten felé is.

Minden igazi szeretetkapcsot csak örö k kapocsnak lehet elgon dolni. Társak,
akik nem tudnak jóban-rosszban egymás mellett ki tartani, nem ismer ik a föl 
tétlen szeretetet. A válás mindíg tö rés az ember éle tében. Egyenes vonalú fej
l őd és rő l válás esetében nem lehet beszélni. Az ember kapc solataiban valósí tja
meg saját magát. Ha ezeke t áll and óan változtatja. törékennyé válik, mondhat
nánk újra és újra darabokra tö rik . Soha sem tud egész emberré válni , olyan
emberré, aki ott áll döntései mögött. Az ilye n ember légüres térben mozog ,
élete egzisztenc iális vákuum. A szere tet döntés, végl eges " igen" egy másik
szemé ly irányában. Ha val aki elh agyja családját, a szere tet krfzisé ről beszél
hetünk.

A "ház asságtörés" fog alma sok mai ember szótárában már e l ő sem ford ul.
Pedig szószegés: annak az " igen"-nek semm ibe vev ése, amelyet a két házas
társ együttlétük kezdetén kimondott. Manapság nemcsak az érté kek infláció
járól, hanem a szó inflác iójá ról is lehetne beszéln i. A kettó együtt jár. An nyit ,
mint ma, tal án sohasem beszélt és írt az embe r. Mindez sokszor azt a benyo
mást kelti , hogy szinte lényegtelen, ami t mondunk. A szónak csak akkor van
nyomatéka, ha az egész személ yíség mögött e áll. Igaz, mondhatja valaki: "évek
kel ezelőtt adott szavam ma már nem érvényes" , " nem is tudtam akkoriban,
hogy mit is mondok." De csak akkor mondhatja, ha akkor sem volt meg és
most sincs meg az a szándéka, hogy egés z emb erré váljé k.

Hány fiatal köt manapság tudatosa n " próbaházasságot" ! Ha megy, megy,
ha nem megy , nem megy. Ez a felf ogás azonban azt je lenti, hogy a partnerek
nem bíznak egymásban. Bizalom nélkül ped ig emberi viszony sem lehe tséges ,
még kevésbé egység. Az ilyen ember állandó rejt ett válságb an él, amely hosz
szabb távon felőrl i.

Végül : a kezdetben még éretlen vonzódásnak érett, szenvedélyes, szerelmes
szeretett é kell válnia. Ha a partnerek készek ebbe az érlelődési folyamatba be
lépni, fékeznlök kell magukat. Ez az értelme annak a felfogásnak, amely sze
rint a házasság elótt ne történjék nemi egyesülés. Miután manapság az érzel-
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mek az ural kodó k, és a sokszor lassú, fárad ságos é rlelődés re nem fektetnek
olyan súlyt , ez a tény is pro blem atikussá vált. Ha valakinek komoly szándékai
vanna k, ezt be tudj a biz onyftani azáltal , hogy kész pró bára tenni saját magát.
A nemi önmegtartóztatás egy ik , talán legmélyebb értelme, hogy aszexuális
egyesül ésnek a szere te t légk örében kell tö rténn ie, A testi egyesülés nem előle

gezheti a szövetség te ljes egységét.

Hogya szülők házassági visszaélései mily en hatássa l vannak a gyermek ek
re, azt lélektan és szocio lóg ia bőven kimutatta, Hogyan bízzé k az emberek hú
ségében és lsten szeretetében az, akinek érzékeny gyermeki lel ke a hozzá leg
közel ebb állók húség ében és szeret etében csalódott ?

A nagy titok

Egyházunk a házasságot szent ség nek tekinti. Megren dítően szép, hogy míg
a több i szentségben lsten az ar ra rendelt szolga - püspök, pap - cselek
ménye által közli velünk kegyelmét, addig a házasság szentségét maguk a há
zasfele k szol gáltatjá k ki egymásn ak. A szentség lényege az a tudatos, életre
szóló " igen" , amely et a jegyesek az Egyház közösség ét és Krisztus je lenlétét
képvi se lő pap előtt kölcsönösen kiejt enek.

A házasságkötés tehát nem pillanatnyi jogi formaság, hanem a maga nemé
ben olya n szer epet töl t be a házasfelek életé ben, mint a papéban a papp á szen
telés. A két embe r életé ben lényeges változás áll t be. Új állapotba kerülnek,
új kegyelmi szintre jutnak, amely egész további éle tükre kiterjed. Egymás iránti
és gyermekeik iránti szeretetükbő l fakadó minde n legki sebb megnyilvánul ásuk
kegyelmet gyara pít és kegyelmet közvetít.

A Zsinat tan ítja: ..Ezért a keresztény házastársakat külön szentség erősí ti

meg állapotbeli felada taikban és mél tóságukban, sőt erre mintegy fel is szenteli
ő ket; ennek erejéve l teljesít ik házastársi és csal ádi kötel essége iket, ez tö lt i el
öket Krisztus szellernável, amely egész életüket hitt el , reménnyel és szere tett el
hatja át : így halad e l ő re egyéni tök életesedésük és egymás kölcsönös rneq
szentelése, tehát lsten együttes megd i cső ftése" (GS 48).

A szentsé gi házasság így nemc sak a társadalomnak. hanem az Egyháznak
is alapsejtje : " családegyház" , az Egyház kis é pítő köve . A Zsinat kifejezésével
" szinte kézzelfoghatóvá teszi mindenki számára az üdvözítő éltető jelenlétét a
vil ágban és az Egyház igazi természe tét " a szeretet, a húsé g és az egység meg
nyilvánulásaival.

A családalapítással a házasfelek élete a csa ládos állapo t szempon tja ihoz
igazodik. Nem kereszt ény házasság az olya n, ame lyben például a hivatásbeli
munka és a családi élet idegen testként áll egymás mellett. Nem keresztény
megoldás, ha a házasságb an tapasztalt hiá nyoka t, válságokat a felek más téren
vagy más társaságban igyeksz enek .Jereaqálnl" - ahelyett , hogy megbeszélnék.
és közös igyekezette l rendbehoznák. Nem utolsó sorban ped ig a házas ember
Istenhez való viszonya ls más jellegú, mint a magányosé. Hiszen a kettó lsten
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előtt "egy emb ert " alkot. Egymás szeretete kell hogy legyen az az út, amelyen
közö sen lsten felé tartanak, egymást támogatva, egymást segítve. Később ez
a közösség fok ozatosan a gyermekekre is kiterjed, De nemcsak egyoldalúan:
"a gyermekek a magu k mődjá n hozzájárulnak a sz ül ök megszentelőd ésé hez "

(GS 48),
Megt örténhetik - éppen mélyen vallásos embereknél -, hogya házasfelek

nek nehézséget jelent : hogyan egyeztessék össze lsten és házastársu k iránti
szeretetüket. Ez a "kettősvágá nyúság " (D'Hei lly szavával) onnét származik,
hogy nincs helye s fog almuk Istennek e vi lágban és bennün k va ló rn úk ő d és ér ől ,

lsten nemcsak ..vall ásgyakorlatainkban" van jelen, hanem egész életünket be
akar ja tölten i, és gondviselésével irányítani. O adta hitvestársunkat. családi
életünk kö rülm ényeit. Amikor házastársamat szo lgá lom , kiváltságos mód on Ot
szolq álorn. Házastársam az én el sőd leges hivatásom. A házasfeleknek rnin
den estül válla lniok kell egymást, amin t Krisztus vállalta az ember t ("F érf iak ,
szeressétek feleségteket, ahog y Krisztus is szerette az Egyházat" Ef 5,25), és
köl csönös f e le lősségtud attal esz k öznek kell lenniök egym ás számára az lsten
felé való haladásban. "Az igazi há astársl szerelern az ist enszeretet megnyilat
kozása lesz " (GS 48), Hogy lsten és a család ezeret etc egységet alkot, annak
term észetes meqnyilv ánul ása - ill e től eg az kellene, hogy legyen - több ek k ö
zött a közös család i ima, a l ehe tőség ekhez képest közö s szentmisére járás és
szentségekhez járulás, a lel kiis meretvizsgá lat és a gyónás kiterjedése a sajátos
családi k öteless éqekre.

Hogy az Istenre alapozott házast árs! szeretet nem semmisítheti meg ennek
a szere tetnek a gyümölcsét, az nem szorul külön bizonyít ásra. De a magzatel
hajtás szomorú ténye nemcsak a szer etet , hanem a keresztény remé ny ellení
bűn is, Az az ember , ak i elve ti a csírázó éle t jognt ahhoz, hogy éljen, hogy fej
lődjé k, nem tekint reményk edve a jövőbe , Ennyire pessz irnlsta a mode rn em
ber? Nincs ter mészetfölött i reménye! A jólé tnek eddig nem látott fokán elzár
kózik a j övő e l ől , és megtagadja Istentől kapott hivatását.

Ezzel szemben a teljes odaadást válla ló keresztény szer el ern. " amely em
beri és Isteni elemeket társít, a házasfeleket önmaguknak szab ad, kö lcsönös,
be l ső és külső gyöngédség gel bizonyított odaa jándékozására vezeti, egész
életüket, áthatja, ső t maga is tökéletesedik és növekszik önzetlen megnyilat
kozásai által" (GS 49), A keresztény személyiség kibontakozásának út ja az,
amiko r az ember tel jesen kilé p önmagából. Ezáltal vélik tel jessé a szeretet tör
vénye , Aki mindent odaad, az nyer el mindent. Ez érvé nyesü l az ember i, sze
mély i kapcso latok egész vonalán, legvil ágosab ban a házasságban ,

A Jövö

A szentség i házasság az e ljövendőne k már való ságosan j elen l é v ő je le, A
remény útja, de magjában már bet elj esülése is,

A csa lád i élet legmélyében mind ig er köl csi probléma, er kölcsi tett. Erkölcs
és lét szervesen ő ssze kapcso l ó d i k . Itt valóban " l é t rő l vagy nemlétról" van szó,
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és nemcsak biológ iai vonalon. Ezért én mint orvos ezt az emberi, erkölcsi vizs 
gálódásttartom e téren a leggyökeresebbnek.

A család egységgé válásának biztosftékal a hüség, a megbizhatóság, az ál
dozatkészség, a felelősségtudat és a magunkra vállal t felelősség . Aki ezekre
az értékekre épít, nem épít homokra. Biztos alapja van házának . Ezek a magas
rendü erkölcsi ért ékek azonb an Krisztus tanít ás ára épülnek, a hegyi beszéd
programját képezik . Komoly válsághel yzetekben - és ilyenek előbb-utóbb szinte
minden házasságban és családban adódnak - az ember csak lsten kegyelmére
és hüségére támaszkodva, tehát (tudatos vagy nem tudatos) természetfölött i
alapon képes megőriz ni , érvényesíteni őket. Pusztán emberi erő és becsületes
ség ehhez nem elég.

Másfelől láttuk, hogy a természetfölötti módon felfogott (szentségi) házas
ságban a házasfe lek kenyérkereső, otthonteremtő és fenntartó, gyermeknevelő
munkája, kölcsönös szeretetmegnyilvánulásai s nem utolsó sorban maga a há
zassági egyesülés aktusa sajátos kegyelmet hordoz és gyarapít. A "házasság
teológiájának" kidolgozása az utóbbi években biztató virágzásnak indult.

A szüzesség értéke természetesen továbbra is megm arad , mint a nemiség
legmagasabb megvalósitása. III jut a nemiség egyetemes jell ege - amely a
házasságban pontformában leszükül - a legtisztábban kifejezésre. A szüzes
ségben nemesül meg ez az erő teljes ragyogásában, ahol a "tiszta" ember a
szeretetben az egész világot magához öleli Kr isztusban. De szeretet nélkül a
szüzesség is terméketlen , nem hoz gyümölcsöt. Erkölcsi, lelki értékek tekinte
tében pedig a család sem zárt erőditmény ("az én házam az én váram"), ha
nem nyitott közösség , amely a szeretet éltető erejét sugározza.

Végül is, ha a tény ek úgy vannak, amint itt vázlatosan igyekeztünk megraj
zolni, és ezt összehasonJit juk a magunk gyakorlatával, akkor mindannyiunknak
szükségünk van a megtérésre. Napról napra . Ez azonban lsten kegyelmével az
élet minden szakaszában lehe tséges.

Kereszty Rókus

EMBERSÉG ÉS ÉLETSZENTSÉG

Dietrich Bonhoeffer, a mélyen h ivő luteránus teológus, náci börtönbe zárva
sok vallástalan, bátor és nemes jellemü emberrel találkozott. Vallástalanságuk
és erkölcsi, emberi érettségük kapcsolatán Bonhoefl er sokat gon dolkozott. Vé
gül ls arra a következtetésre ju tott, hogy a mal vallá sos embert éppen vallá sos
sága akad ályozza meg abban, hogy teljes érettségü, igazi embe rré fe j l Őd jék .

Nem célunk ill, hogy Bonh oefler nézeteit ismertessük és értékeljü k. Ink ább
arra használjuk fel , hogy minket ls gondo lkodásra serkents en. Ha nem is oszt 
juk Bonhoeffer vég letes álláspontját, nem kisért-e, vagy legalábbis életünk
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