FELNŐTT KATEKÉZIS
Dr. Tarjányi Zoltán atya: Elmélkedés a családról a Család
évében
Zoltán atya sokadszor volt nálunk, mindig szívesen jön hozzánk.
Mostani előadása igen aktuális, mivel a Szentatya szándéka szerint
a Családok éve van.
II. János Pál pápa 30 éve adott ki enciklikát a keresztény
családokról. A család krízisben van: kevés házasság köttetik,
azoknak is a fele felbomlik. Krízisben van a gyermekvállalás is:
ezelőtt 20 évvel 120 ezer gyermek született, ma 95 ezer gyermek
születik Magyarországon.
A család évében megpróbáljuk megerősíteni a keresztény
családokat. Az ifjúságot a keresztény eszmék felé kell terelni,
láttatni velük, hogy az Isten parancsai szerinti élet nem csak egy
szép eszmény, álom, hanem valóság, amit igaz, hogy természet
feletti eszközökkel, Isten segítségével, de meg lehet valósítani. A
család alapja a házasság. A homoszexuálisok házasság iránti igénye
csak a fehér ember kultúrájában jelent meg. Egyetlen egészséges
gondolkodású nép sem fogadja el, nem legalizálja törvényi szinten
az azonos neműek kapcsolatát. Hála Istennek, hogy a mostani
kormány, figyelembe véve a keresztény értékeket, csak az
egy férfi és egy nő közötti kapcsolatot fogadja el házasság néven.
Isten a Szentírás szerint férfit és nőt teremtett, tehát a
kétneműség mögött Isten akarata húzódik meg. A szexualitást a
kereszténység soha nem tudja elválasztani a termékenységtől. A
férfi és a nő egyenrangú, együtt hordozzák az istenképiséget. A
teremtés történetben Ádám nem talál neki megfelelő segítőtársat
(nem hozzá hasonlót), ezért Isten megteremti Évát. A neki
megfelelő társ nem olyan, mint ő. Nem egyformák, hanem
kiegészítik egymást - jó és rossz tulajdonságaikkal éppen egy

egészet alkotnak. Aki házasságban él, az nem tud csak magára
gondolni: mindig eszébe jut a másik is, aki énjének a másik fele.
Ennek egyik jele az állandó közös döntés a család mindennapi
dolgaiban.
Ha két ember ezt az Isten által kötött kapcsolatot megszakítja,
mind a két fél sérül. Ki jobban, ki kevésbé, de senki sem válik el
fütyörészve. Jézus úgy gondolkodik a házasságról, ahogyan azt
Egyházunk tanítja: kezdetben nem volt válás, csak a zsidók
keményszívűsége miatt engedte meg Mózes. Valamint amit Isten
egybekötött, azt az ember nem választhatja szét. - Nos, ez elég
egyértelmű állásfoglalás a részéről.
Az ószövetségi zsidók nem tudták megvalósítani az eredeti
eszményt. A környező népek kultúrája és a velük való állandó
háborúskodás befolyásolta a zsidó nép házassági szokásait. A
többnejűség az állandó háborúskodás, a nagyfokú férfihalálozás
miatt szinte szükségszerűvé vált. Jézus fellépésével viszont
egyértelművé tette a házasság felbonthatatlanságát, az
egynejűséget, a hűséget, a termékenységet.
A IV - V. században kialakult a keresztény, patriarchális
családmodell, ami másfél ezer éven keresztül működött.
Napjainkban létszükséglet ennek a modellnek minél több elemét
visszavinni a családok életébe, hogy azok minél stabilabbá,
értékesebbé váljanak. A XIX. század második felétől a nagyvárosi
életformával, a névtelenséggel átalakult, egyre személytelenebbé
vált az emberek és emiatt a családok élete is.
A keresztény család 7 funkciót töltött be, így lefedte minden
korosztály életét:
- gazdasági egység: kortól, életállapottól függően mindenki
dolgozott (ma fogyasztói egység, diktatúra: van, aki dolgozik, van,
aki fogyaszt)

- szabadidő eltöltése: együtt, beszélgetve (ma TV diktatúrája, a
szülő nem is tudja, hol a gyereke)
- státusz egység: család egyéni hagyományai, szokásai, ami
identitást adott (ma uniformizálás)
- védelmi egység: minden személy biztonságban érezte magát (ma:
fogyatékosok, idősek otthona)
- nevelési egység: alapvető kultúra, életre nevelés, írás- olvasás
megtanítása (ma a tanártól várják, hogy csodát tegyen)
- reprodukciós egység: az újszülöttek elfogadása - áldott állapot
(ma terhes - teher a gyermek, abortusz)
- vallási egység : édesapa vezetése alatt (ma apák szerepét
átveszik a nők, vagy egyik sem foglalkozik vele, vallási kultúra
elkorcsosul)
Ha ezek a dolgok hiányoznak, akkor a család élete nem
folyamatosan funkcionál, nem tölti be az Istentől neki szánt
szerepet.
Adja Isten, hogy a keresztény szülők felismerve felelősségüket,
törekedjenek, akarjanak az Istentől nekik szánt szerepnek
megfelelni.
Sóként
és
kovászként példák
legyenek
beteg társadalmunk még életképes, kereső tagjai számára: mit is
jelent Isten szeretetében megélni a családi élet áldását.
Szeptembertől tervezzük a jelenlegi előadásforma mellet
beszélgetéses felnőtt hittan bevezetését. A részletekről a
szeptemberi Krónikában írunk. Az előadások továbbra is
megjelennek a plébánia honlapján (http://www.ujpestkertvaros.hu).
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