
8. fejezet

Jegyesség, házasság

A találkozó elején gondoljuk át, hogyan sikerült a legutóbb tett elhatározást megvalósítani. –
Sziklára szeretnénk építeni életünket, azzal, hogy életre váltjuk Jézus tanítását; azzal hogy hiszünk
az egyház hitében és tanításában. Az Igére akarjuk építeni mindennapjainkat, hogy mindennap új
kalandot élhessünk meg Jézus meghívásai által (Nem hívô barátokkal is közösen.) – Alakítsunk cso-
portokat, majd kis csend után beszélgessünk, mit jelentett ez számunkra az elmúlt héten!

Bevezetés: Utolsó találkozónkhoz értünk. Ma a jegyességrôl, házasságról fogunk
beszélgetni. Nagy kegyelem, ha egy fiatal Jézus útján jut el a jegyességig, és Jézus út-
ját, az egyház tanácsait, parancsait követve jut el a házasság szentségéhez. A jó készü-
let egy egész életet alapoz meg: minél jobb volt a készület, annál szebb, jézusibb,
örömtelibb és kisugárzóbb lesz a család. A hit és a kitartás százszoros termést hoz.
Persze ez nem mond ellent annak, hogy Jézusban mindig van mód az újrakezdésre is:
fiatal korban, jegyes korban, még házas korban is. Erre vonatkozó példákat is látunk
majd. De bizonyos, hogy a jó házasság legbiztosabb alapja a jó kezdés, a jó felkészülés.

Csoportokban beszéljük a jegyességrôl és a házasságról!

Az 1. csoport kérdései:
Mi a célja a jegyességnek?
Hogyan mûködnek a hormonok a jegyesi készület során? (vö. 3. fejezet/III.)
A 2. csoport kérdései:
Mennyiben nevezhetô a jegyesség „egyedülálló” idôszaknak?
Mit jelent a hívô számára, hogy egyházi házasságot köt?
A 3. csoport kérdései: 
Miben áll a hívô házasságok és családok „többlete”? Milyen tények igazolják ezt?
Az egyház „kis egyháznak” nevezi a családot. Mit akarhat ez jelenteni?

Hormonológiai ismétlés (3. fejezet/III.): Akik hosszan, tisztán készülnek a házasságra,
azokban a PEA, a szerelem-hormon nem szökik olyan magasra (és nem szorítja annyira vissza az
értelmet és akaratot, illetve a tudatosságot), mint azokban, akik beleugornak az elsô szerelembe.
Akik a tiszta felkészülés által, az erotika helyett a szeretet-kapcsolatot ápolják (tanulják), azokban
növekszik az oxitocin, a kötôdés-hormon termelése. Ez erôsíti meg hormonális szempontból kapcso-
latukat és erôsíti majd a házasságban is a szeretetélményt. – A szeretet-kapcsolat „nászajándéka”
a testi kapcsolat örömszerzô hormonja: az endorfin. Ez is táplálja életre szóló szeretetüket, össze-
tartozásukat.
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I. A jegyesség – „szenzitív periódus”

K: Egyszer azt mondtad, a házasok kapcsolata hasonlítható a Szentháromsághoz.
Mit jelent ez?

V: Kezdjük találkozónkat ezzel a mély kérdéssel, amely a jegyesség és a házasság
témáját is bevezetheti. – Valóban: Isten közösség = Szentháromság. A Teremtés köny-
ve mondja: „Isten megteremtette az embert, saját képmására: férfinak és nônek terem-
tette” (Ter 1,27). Vagyis az ember nemcsak egymagában Isten képmása, hanem a fér-
fi és nô egymásnak rendeltségében. Az ember nem önmagában (az egoizmusban)
találja meg élete értelmét, boldogságát, hanem abban, hogy szeretet-kapcsolatban él,
hogy ajándékul adja magát. 

Minden élô közösség a Szentháromság képmása, amint errôl Jézus is beszél (Jn
1,21k). De sajátosan megjelenik a Szentháromság titka a házasságban. „Legyetek egy,
amint az Atya és én egy vagyunk”, mondja Jézus. A házastársak vágya is ez, hogy tel-
jesen egy legyenek. – A Szentlélek létét úgy sejtjük meg, hogy Ô az Atya és a Fiú kö-
zött feszülô, ôket összekapcsoló, élô Szeretet. II. János Pál pápa mondta, hogy a gyer-
mek születésének titka a Szentlélek titkának valamiképp tükörképe: mert benne az apa
és az anya közötti szeretet ölt testet.

A család tehát – mondja II. János Pál – mintegy „szentsége” a Szentháromság titká-
nak. Mert egyrészt láthatóvá válik benne valami e titokból. De ennél még több: a
„szentség” az, amelyben meg is jelenik a kegyelem. (A kenyér nemcsak jelzi, hogy Jé-
zus ehetôvé teszi magát, hanem meg is jelenik benne az ehetô Jézus.) – Ha a családban
a jézusi szeretet él, akkor nemcsak jelzik a Szentháromságot és Jézust, hanem Jézus
meg is jelenik közöttük! Hiszen Ô ígérte: „Ahol ketten vagy hárman összejöttök az én
nevemben, ott vagyok köztetek.” (Mt 18,20)

K: A fiatalok között ma az a divat, hogy összeköltöznek. Mi akkor a szerepe a je-
gyességnek? 

V: A jegyesség praktikus szempontból is hasznos. A fiatalok eldöntötték már, hogy
házasságot kötnek, de a jegyesség ad még egy utolsó próba- és felkészülési idôt. A ka-
tolikusok számára, az elôzôk mellett, a jegyesség felkészülés a házasság szentségére.
A szentségre való készület,
imádságos „oldala” mellett
segít arra is, hogy koncent-
ráljanak az egymással való
mélyebb ismerkedésre, a kö-
zös hit és szeretet megélésé-
re! 

K: Hívô barátom egyedül-
álló idôszaknak nevezte a je-
gyességet. Mit jelent ez?

V: Beszéljen most a je-
gyességrôl elôbb egy jegyes-
pár, majd két olyan pár, akik
nemrég voltak jegyesek:
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Hogyan látja a jegyesség jelentôségét két fiatal pár – néhány év távlatából?

Rebi: Bár nem ért teljesen váratlanul, amikor Attila megkérdezte, leszek-e a felesége, mégis na-
gyon erôs élmény volt! Hogy nemcsak szeret, hanem egy életre mellettem akar dönteni, és az egész
lényemre igent mond. 

Attila: Az is nagy élmény volt döntésünk után, hogy most már nemcsak egyéni terveinkrôl be-
szélhettünk, hanem elkezdhettük tervezni közös jövônket. A másik újdonság az volt, hogy sok kapu
megnyílt közöttünk: szabadon beszélhettünk olyan témákról, amikrôl korábban ’nem illett’ volna (pl.
az egymás iránti vonzalmunk testi oldalának részleteirôl vagy a családtervezésrôl). Az, hogy a kö-
zös jövônket tervezhettük, vagy hogy ilyen intim témákról is tudtunk beszélgetni, mélyebbé tette a
kapcsolatunkat, elmélyítette az egymás iránti bizalmunkat. Többek között ezért is vált számunkra a
jegyesség különleges idôszakká.

Rebi: Az együttjárás alatt leginkább arra törekedtünk, hogy minél jobban megismerjük egy-
mást, hogy el tudjuk dönteni, megfelelô társak volnánk-e egymás számára. Egymás jobb megisme-
résére persze a jegyesség alatt is törekedtünk, de nagy újdonság volt, hogy elkezdtük keresni, mi-
lyenné alakítsuk közös életünket, leendô házasságunkat, családunkat.

Attila: Elkezdtünk egy „gyakorlatot”, amely máig is megalapozza házasságunkat, hogy heten-
te egy estét szánunk arra, hogy csak a lelkünkrôl beszélgessünk. Arról hogy hogyan éltünk, és arról
is, hogy esetleg milyen különbség vagy feszültség merült fel közöttünk. Egy közös elcsendesülô ima
után nagyon jól tudtunk így a különbözôségekrôl is beszélni, és próbáltuk a közös „nevezôt” meg-
találni. Ez házasságunkban is kapcsolatunk egyik erôforrása. Minden héten egy estét személyes be-
szélgetésre szánunk, amelyen megújítjuk lelkünk egységét, leporoljuk a port, amely esetleg a hét fo-
lyamán a köztünk levô szeretetre rakódott.

Idézzük fel, hogyan jellemezte Balázs és Rita a jegyességet:

Balázs: Sokféle házasságot láttunk. Úgy tûnik, amit valaki a jegyesség ideje alatt nem tanult
meg, azt sokkal nehezebben tanulja meg a házasságban. Vagyis aki nem jól használja ki a jegyes-
séget, illetve a házasságra készülés idejét, az súlyosan kockáztatja házasságát. Ez emberileg is a
jegyesi tisztaság legnagyobb bizonyítéka számunkra.

Rita: Ami a jegyesi-szentségi felkészülést illeti: a jegyesi beszélgetésen hallottuk, hogy a szent-
ségi kegyelem annál erôsebben tudja megpecsételni házas kapcsolatunkat, minél nyitottabb szív-
vel, azaz várakozva, imával készülünk a szentség kegyelmére. Várakozásunk lényeges elemének
éltük meg magát az egymásra figyelô szeretetünket, és közösen megélt jézusi életünket. Tapasztal-
juk, hogy a szentségi kegyelem azóta is mûködik köztünk.

K: Meddig tartson a jegyesség?
V: Általánosságban azt szoktuk mondani, kb. egy évig. Ne legyen se túl hosszú, de

túl rövid se. Régóta barátságban levô fiatalok sokszor siettetnék: „Végre eldöntöttük,
most aztán már ne várjunk sokáig.” De ez a kifejezés is jelzi, hogy nehezen döntötték
el. És még sok kérdés lehet, amelyet egyeztetniük kellene, amelyben közelebb kell ke-
rülniük egymáshoz. – Milyen kérdéseket kellene „egyeztetniük”? Elmondok egy pél-
dát, illetve egy, a napokban történt esetet.

Egy fiatal pár jelentkezik házasságkötésre. Harminc-egynéhány évesek. Benne vannak a korban.
Készülnek eljegyezni egymást, majd fél év múlva esküdni szeretnének.

– Miért ilyen hamar? – kérdezem. 
– Három éve ismerjük egymást. Egy év óta komolyabb a kapcsolatunk. Mindketten benne va-

gyunk a korban. Érettek is vagyunk. Nem szeretnénk már tolni az idôt.
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Hadd tegyek fel néhány kérdést a kapcsolatotokról – mondom:
– Szoktatok rendszeresen lelketek mélyérôl beszélgetni?
– Közös a vallási, világnézeti meggyôzôdésetek?
– Szoktatok beszélgetni bensô életetekrôl, hitetekrôl, lelki törekvéseitekrôl, elôrehaladásotokról és

bukásaitokról?
– Beszélgettek különbözôségeitekrôl, hibáitokról? És arról, hogyan tudjátok egymást segíteni

ezek legyôzésében, illetve kölcsönös elviselésében?
– Voltak már erôsebb konfliktusok közöttetek? Gyakoroltátok már a „konfliktusok” kezelését?
– Ismeritek egymás családi hátterét? Milyen nehézségeket, fájdalmakat hoztok családjaitokból? 
– Ismeritek egymás közelebbi családtagjait? Tudjátok ôket kölcsönösen szeretettel elfogadni, illet-

ve gyakoroljátok-e magatokat abban, hogyan lehet a nehezebb családtagokat elviselni?
– Beszélgettetek a gyermeknevelés elveirôl? Mit tartotok jónak abban, ahogy titeket szüleitek ne-

veltek, és mit tartotok ebben talán javítandónak? Tudjátok egyeztetni nevelési elképzeléseiteket?
Ezek a kérdések beszélgetésenként változnak. Az adott esetben szinte mindegyikre az volt a vá-

lasz, hogy nem, errôl nem beszélgettünk. (Nagyon sok jegyespár hasonlóképp válaszol az ilyen a
kérdéseke.).

– Szerintetek, van szükség ennyi kérdés megbeszéléséhez kb. egyéves jegyességre? 

K: Hogyan lehet jól kihasználni a jegyesi idôt? 
V: Ha a jegyesek látják maguk elôtt a kapcsolatuk építésének nagy feladatát, akkor

a jegyesi idô izgalmas célokkal van teli. Ez a jó jegyesség feltétele.
Sok jegyesség azért rossz, mert a fiatalok csak a szerelemhez, a szexualitáshoz kap-

csolódó szerelmi és testi gyönyörben gondolkoznak. Esetleg azt mondják, hogy már
úgyis annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy – ha eddig tartózkodtunk is egymástól
– most már igazán „jogunk” van ehhez, érettek vagyunk erre. Valójában, amint az
imént felsorolt kérdések jelezték, sok feladatuk volna még!

Idézzük fel az X + Y = 1 szabályunkat. Szemléltessük egy másik példával. Van egy
robbanómotorunk, és ennek energiái hajtják a gépet. Ha két dugattyú nyílik a robbanó
térbôl, be kell szabályozni, mennyi energia jusson az egyik dugattyúra, és mennyi a
másikra. Egyébként lehet, hogy egyik dugattyúra elmegy az energia 80–99%-a, és a
másikra csak 20–1% energia marad.

A jegyeseket a test vonzza egymás felé. Ha megnyitják a szexuális élmények du-
gattyúját, észre sem veszik, és szerelmi energiájuknak esetleg 90–99%-a itt „száll el”.
A kapcsolatépítés értelmes és akarati kalandjára alig marad energiájuk.

Emlékeztek a múlt órán Klára tapasztalatára! „Korábban egyetlen csatornán mûkö-
dött a kapcsolatunk. Most, hogy azt az egyet bezártuk, 99 csatorna nyílt meg: a szere-
tet 99 nyelvén tanultunk meg beszélni, kommunikálni.” 

Ma sokan azt hiszik, elég a szexuális-érzelmi összetevôre (az X-re) építeni életüket.
Néhány év múlva azonban a szexuális-szerelmi vonzás (az X) lecsökken, és az érzel-
mi-értelmi-személyes képességeik, kapcsolatuk (az Y) kialakulatlan. Aztán egyszer
csak belép egy új szerelem (újra az X), és a házasság összeomlik, mert a kapcsolat (az
Y elemeivel) nem volt megalapozva. A filmek többsége az egyetlen csatornáról be-
szél. Majd lazán bemutatja, hogy a házasság, egy új szerelem érkeztével összeomlott.

Márpedig új szerelem mindig jelentkezhet. Rita és Balázs is beszéltek errôl tapasz-
talatukban (a 3. találkozón). Ha a 99 csatornán át mûködik a kapcsolat, akkor a sze-
xuális elem 1 csatornájának átmeneti fellobbanása nem tud bajt okozni. De ha a házas-
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ság személyes kapcsolata csak 1 „csatornát” alakított ki, és az az egyetlen sérül egy új
szerelemmel, akkor a házasság halálra van ítélve.

K: A jegyesek közelebbi testi kapcsolatba kerülhetnek egymással, mint korábban?
V: Természetesen a jegyesek a gyöngédség többféle formáival is kifejezhetik egy-

más iránti szeretetüket. De ahogy már láttuk: azok a jegyesek, akik elhatározták, hogy
tisztán akarnak lépni a házasságba, maguktól jönnek rá, meddig mehetnek el. Maguk
tapasztalják meg, hogy el kell kerülniük az erôsebb szexuális közeledéseket; sôt ese-
tenként a kisebbnek tûnô közeledéseket is, mert azok is beindíthatják bennük a lánc-
reakciót, amely által feltámad bennük a teljes testi egyesülés követelô vágya. Ezért
azok a jegyesek, akik komolyan eldöntötték, hogy nem akarják megkezdeni a testi
kapcsolatot a házasság elôtt, maguk találják meg az egymás iránti szeretet kifejezésé-
nek módjait és határait. A jegyesség így lesz az életre szóló házassági szeretet tanulá-
sának utolsó, szent lépcsôfoka.

K: A lélektan beszél „szenzitív periódusokról”. A jegyesség is ilyen?
V: Ez egy pszichológiát vagy pedagógiát tanuló egyetemistához illô kérdés. Minde-

nekelôtt lássuk, mit ért a pszichológia a „szenzitív perióduson”. – A szenzitív perió-
dus olyan idôszak, amely alatt egy adott viselkedés jól megtanulható.56

A mondottakra legismertebb példa, hogy a születés után az állatok és az ember éle-
tében egyaránt van egy idôszak, amelyben az anyához való mély kötôdés-kapcsolat
kialakulhat, vagy egy életre szólóan megsérülhet; és ez alapozza meg, hogy miként
alakul késôbb az embertársaival vagy az állattársaival való kapcsolatteremtés képessé-
ge. Ennek a ténynek a felfedezése után vezették be, hogy a gyermekeket a születés
után az anya közelében (testközelben) hagyják. Mert minden kutatás igazolta, hogy ez
a közelség mind az anyában, mind a gyermekben olyan titokzatos, erôs kapcsolatot-
kötôdést hoz létre egymás iránt, amely 24–48 óra (illetve néhány nap) elteltével már
nem pótolható (vagy csak részben). Elôször ezt a korszakot nevezték szenzitív (azaz
„érzékeny”) periódusnak. Amikor az 1970-es években ezt a tényt felfedezték, még so-
káig nem tudták mi az oka a jelenségnek.57 Késôbb világította meg a kutatás, hogy itt
is az oxitocin mûködik, amely a szülés alkalmával (egy rövid idôn át) robbanássze-
rûen nagy mennyiségben jelenik meg az anyában és a gyermekben. Ez okozza, hogy e
korszakban az anya–csecsemô kapcsolat eltörölhetetlen nyomokat hagy mind az anyá-
ban, mind a csecsemôben (illetve hiánya esetén alig eltörölhetô hiányokat okoz).

K: Mit jelent a jegyesség esetében, hogy az „szenzitív periódus”?
V: A jegyesség, mint szenzitív periodus, nem eléggé feltárt terület. Különösen az a

kérdés, hogy milyen szerepe van ebben a testi tartózkodásnak. Mert korunkban sokan
természetesnek veszik, hogy a házasság elôtti szexuális élet „jogos”, netán elkerülhe-
tetlen. Ezért keveset foglalkoznak azzal, mi történik, ha ettôl tartózkodnak. 
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De azért több kutató utal rá, hogy a jegyesség, ha jól élik, egyfajta szenzitív perió-
dus. D. Morris amerikai kutató pl. arról ír, hogy a jegyesi idô megfelelô feltételek ese-
tén „összeizzítja, összebetonozza” a férfit és a nôt.58

Buda Béla magyar pszichológus így fogalmaz: „Sajnos a szerelem és a párkapcso-
latok hétköznapi pszichológiai problémáinak tudatosításával és megoldásával még ke-
veset foglalkoznak… – A felnôttkorban a szerelem az, ami a személyiséget legrövi-
debb idô alatt és legnagyobb mértékben fejleszteni képes. A szerelemben valóban
mintegy megnyílik a személyiség a másik felé, kialakult struktúrái képlékennyé vál-
nak, nagyon motivált lesz, hogy tanuljon, változzék…. A nagy szerelmek elônyösen
készítik elô a személyiséget a szülôi szerepre, és az érés alkalmasabbá teszi a felnôttet
a különféle formális társadalmi szerepekre is.”59

K: Nem minden jegyesség „szenzitív idôszak”? Miért nem valósul meg sok jegyes-
ség során az „összekovácsolódás”?

V: A jegyesség olyan mértékben „szenzitív”, amilyen mértékben a fiatalok tar-
tózkodnak az együttjárás és a jegyesség idején az erotikus testi közeledésektôl, és
helyette az egymás közötti kapcsolat építésére fordítják energiáikat. (Errôl beszél-
tünk az elôzô kérdésekben!) – Ezt szemléltette az elôzôkben több tapasztalat, pl. ame-
lyik elmondta, hogy a tartózkodás által 1 csatornát bezártak, de 99 csatorna nyílt meg
számukra. Közel öt évtizedes tapasztalataim igazolják ezt.

A testi kapcsolattól való tartózkodásnak szenzitív (azaz egyedülállóan érzékeny,
vissza nem térô, és életet meghatározó) volta nem eléggé feltárt terület. Mert korunk-
ban általában természetesnek veszik, hogy a házasság elôtti szexuális élet „jogos”,
netán elkerülhetetlen. Ezért keveset foglalkoznak azzal, mi történik, ha ettôl tartóz-
kodnak. Ezért kevéssé vizsgálják a kutatók a kérdést.

Én viszont úgy beszélek errôl, mint pap és kutató, akinek sok pontos ismerete van a
felek közötti testi kapcsolat fokozatainak intim kérdésérôl is, és aki 40 éve vizsgálom-
kutatom, milyen a hatása a házasság elôtti kapcsolatnak a házasságra. 

Több száz házasság példáját figyelve tudományosan bizonyítva látom, amit imént
mondtam: hogy a jegyesi idô olyan mértékben „szenzitív”, amilyen mértékben a fiata-
lok tartózkodtak az együttjárás és a jegyesség idején az erotikus testi közeledésektôl,
és helyette az egymás közötti kapcsolatépítésre fordították energiáikat. 

Akik az erotikus közeledésekben, illetve a szexuális kapcsolatban élik ezt az idôt,
azokat annyira betölti a szexualitás élménye (a PEA és az endorfin kábulata), hogy
nincs túlságosan nagy igényük az egymás iránti szeretet sokféle formáinak megtanulá-
sára és kifejezésére. Ezáltal nem is termelôdik bennük az a nagy mennyiségû kapcso-
lati-oxitocin, amely az egymás iránti szeretet, figyelmesség által termelôdhetne: és a
jegyesi idôben kiemelkedô mértékben termelôdhetne. Pedig ez volna az, amely képes
volna egy életre összekötni a házastársakat ((1144..  áábbrraa))..
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A tények ugyanazt mutatják, amirôl a lélektan és a
hormonológia vagy biokémia is beszél. Minél inkább a
kapcsolat ápolására helyezi egy pár a súlypontot a je-
gyesség idején (vagyis minél inkább tartózkodik a kábító
szexuális élményektôl), annál jobban megerôsödik a sze-
retet-kapcsolat közöttük. A jövôben pedig, ezzel ará-
nyosan jobb lesz a házasok közötti egyensúly, lelki
kapcsolat. Majd ebbôl következôen: a szülôk közötti
harmóniával párhuzamosan, éltetôbbé válik a családi
légkör, amely a gyermekek személyiségének alakulá-
sát meghatározza. (Természetesen minden esetben köz-
rejátszanak az adott szereplôk személyes adottságai,
valamint a kezdeti elhatározásokhoz való következetes
hûség.)

K: A házassági konfliktusok a jegyesi felkészülés hiányosságainak következményei?
V: Nagy ajándék, ha egy házasság életre szólóan mûködni tud. De sok fennálló há-

zasságot ismertek ti is, amelyben a párok bizonyos kérdéseken mindig összevesznek,
más témákról már nem is beszélnek, mert tudják, úgyis össze fognak veszni rajta. A
házasságok valamiképpen központi kérdése, milyen az egyensúly a házasfelek kö-
zött; milyenek a házasság boldogság, vagy a kiegyensúlyozottság mutatói. 

Sok kutatást végeztek a házasfelek közötti egyensúlyról, más kutatások azt vizs-
gálták, az asszonyok milyen arányban boldogok a házasságban. Ezek a felmérések ar-
ra utalnak, hogy a fennálló házasságoknak több mint felében az asszonyok erôsen ki-
egyensúlyozatlannak érzik kapcsolatukat (bár már belenyugodtak vagy beletörôdtek
ebbe, és képesek elviselni ezt is hûségbôl). Szép a hûség. De ha a házasságra készü-
lés korában lehetne tenni valamit azért, hogy a házasfelek közötti egyensúly és
kommunikáció kiegyensúlyozottabbá váljék, akkor ezért érdemes volna mindent
elkövetni. 

Ismét saját tudományos megfigyeléseimre hivatkozom, amelyek egybevágnak az
eddig megismert tudományos szempontokkal.60 Azoknak a pároknak kapcsolatából,
akik a házasságra készülve tartózkodtak a szexuális kapcsolattól, és ezt az energiát a
szeretet-kommunikáció elmélyítésére fordították, olyan házasságok jöttek létre, ame-
lyekben a legmagasabb fokot érnek el a „boldogságmutatók”, illetve legnagyobb a ki-
egyensúlyozottság. A kommunikációs mutatók figyelembevétele alapján az elôzô
csoportban 30–40% volt kiegyensúlyozott, addig azoknál, akik tisztán készültek (és a
szeretet-kommunikációt gyakorolták) 90–95%-os volt ez az arány. (Kétségtelen,
hogy a házasságra való felkészítésében gyakran nem kapott és sokszor ma sem kap
elegendô hangsúlyt a kommunikációra, konfliktuskezelésre való felkészítés. Ma leg-
alább már jó anyagok, könyvek léteznek a témában, jegyesek számára.)
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K: A jegyesség annál „szenzitívebb”, minél tartózkodóbb a pár a testi kapcsolatban?
V: Kevés azoknak a házaspároknak a száma, akik nem mentek át konfliktusokon

életükben. De az, hogy egy pár mennyire tanulja meg ismerni egymás, és mennyire
gyakorolja be egymás különbözôségének elfogadását, és a közöttük levô feszültségek,
különbözôségek (konfliktusok) feloldását, az valóban lényegi kapcsolatban áll a felek
házasság elôtti életével, illetve a házasságra való felkészüléssel. Ezért mondtuk, hogy
az életre szóló házasságban élô felek között is nagyon sokfélék a kiegyensúlyozottsá-
gi mutatók.

Amint mondtuk, a testi érintések boldogító-kábító élményt adnak, és ez ki is elégít-
heti (elegendôen boldoggá teheti) a fiatalokat. Ez az öröm úgy kielégítheti ôket, hogy
nem (vagy kevésbé) fogják keresni a szeretet-kapcsolat egyéb útjait, és kevésbé tud-
nak elmélyülni egymás mélyebb megismerésében. Ezzel szemben, ha nem merülnek
bele a kisebb (vagy nagyobb) testi érintések örömébe a személyes ismerkedés érdeké-
ben, mintegy „kényszerülnek” más módokon kifejezni szeretetüket. Ily módon jobban
feltárulnak egymás elôtt személyiségük titkai és különbözôségei, és ezáltal lehetôsé-
gük adódik, hogy sokkal jobban összecsiszolódjanak, megtanulják a konfliktusokat
kezelni, és fokozott mértékben kialakuljon lelki egységük. A köztük levô egység ezál-
tal sokkal erôsebb lesz, mint azoké, akik különbözô mértékben engedték bódítani ma-
gukat a szerelem idején (és ezzel elvontak energiákat és érdeklôdésüket egymás mé-
lyebb megismerésétôl).

Kezünkkel is szemléltethetjük, milyen sokféle mélységû „kapcsolat” létezik, illet-
ve milyen sokféle fejlettségi szintje lehet a házasfelek közötti személyes-lelki egység-
nek. Ábrázoljuk e fokozatokat most három kéztartással, amelyek azonban a nagyon
sokféle kapcsolati fokozatot szeretnék jelezni. 

Vannak közösségek, ahol szembeötlôen láthatóak a különbségek a (leegyszerûsít-
ve) kétféle módon készülô párok között. Pl. ha fiatalok nagyobb csoportja a fent is-
mertetett tartózkodással készült a házasságra, illetve ha tudatosan gyakorolták a lelki
kapcsolatépítést, a körülöttük élôk is megtapasztalják, hogy a köztük levô lelki kap-
csolat lényegesen mélyebb, kiegyensúlyozottabb, mint más jó katolikus házaspároké,
akik azonban nem ilyen „intenzitással” készültek és ezért sokkal több feszültség jel-
lemzi (egyébként szép és hûséges) kapcsolatukat. 

A szerzô ezt a különbözôséget élete során az évek és tapasztalatok növekedésével
egyre világosabban érzékelte (mint kutató, kutatta) komoly keresztény házastársak kö-
rében. Sokan egyáltalán nem tudnak arról, hogy a jó keresztény házasságokban megje-
lenô feszültségek is nagymértékben csökkenthetôek lennének az imént elmondott elvek

165

Van ilyen házas kapcsolat Van teljesebb kapcsolat És van még teljesebb
kapcsolat



segítségével. A kérdéskörbe nem könnyû tapasztalatot szerezni. Csak olyan személy-
nek, személyeknek lehet ebbe belelátása, akik egymás mellett látnak nagyobb csoport-
ban olyan házaspárokat, akik kisebb, illetve olyanokat, akik teljesebb testi tartózkodás-
sal (és a kapcsolat-építést tudatosabban gyakorolva) készültek a házasságra.

K: A „szenzitív periódus” kapcsolatban áll mindazzal, amit a hormonokról hallot-
tunk?

V: Idézzük fel a gondolatokat, amelyeket a szerelem hormonokról mondtunk (a 3.
fejezetben). 

a) Az elôzôket összefoglalva: Láttuk, hogy a PEA fellelkesíti, de egy lila-boldog
ködbe is sodorja a szerelmeseket. Ugyanakkor a szerelem – ha nem sietik el – megpu-
hítja két ember szívét egymás iránt. A jegyesek a szerelemhormonok mûködése által
(és a köztük létrejött döntésnek hatására is) egyedülálló örömben tapasztalják meg a
feltétel nélküli adás és kapás szépségét és képességét. Ez a korszak vissza nem térô
lehetôség számukra, hogy megtanulják az életre szóló, kapcsolatépítô szeretetet. Így
képessé válhatnak, hogy ezt úgy magukévá tegyék, hogy majd házasságukban is foly-
ton mûködni tudjon. 

b) Ami a szenzitív periódust és a hormonokat illeti: a szerelem (a PEA) emelkedett
állapotában az oxitocin jóval erôsebben hat, mint az élet más idôszakaiban. Az
oxitocin akkor, és annyiban hat ilyen emelkedett mértékben, amikor, és amennyi-
ben a szerelmesek a szeretet különbözô jeleit nyilvánítják ki egymásnak. Ez kap-
csolja össze a tiszta szerelemben élô párokat, és segíti ôket, hogy személyiségük mé-

lyebb rétegeiben (és különbözôségeik közepette
is, sôt a különbözôségekre építve is) közel jussa-
nak egymáshoz. 

Ha a fiatalok a testi kapcsolatban közelebb ke-
rülnek egymáshoz, az endorfin annyira kielégíti
ôket, hogy nem „kényszerülnek” ilyen mértékben
a szeretet-kapcsolatok gyakorlására. Követke-
zôleg jóval kevésbé gyakorolják be a szere-
tet-kommunikáció formáit, a megbocsátást, az
újrakezdést, a konfliktusok kezelését. Ezzel ará-
nyosan az oxitocin – amely életre szóló ösz-
szekapcsolódásuk megalapozásához segítene –
jóval kisebb mértékben keletkezik, illetve kap-
csolja össze ôket. A mondottak világítják meg te-
hát, miért „szenzitív periódus” a jegyesség ((1155..
áábbrraa))..

Keresztény (és nem keresztény) házasok sokat javíthatnak helyzetükön: amennyi-
ben – ha nem is élték meg hibátlanul ezt az idôszakot – a keresztény (és egyben hu-
mán) szeretet alapszabályait a késôbbiek során élni kezdik. De azoknak életében, akik
testileg tartózkodtak egymástól, és ehelyett a szeretetet-kommunikációt gyakorolva
készültek a házasságra, egyedülállóan jó (illetve jobb) a házastársi kommunikáció,
a lelki-személyes közösség, és egyedülállóan magasak a boldogság- és kiegyensú-
lyozottsági mutatók a családi élet során.
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c) Sok jó keresztény házaspárral találkoztam, akik kívülrôl nézve, és valóban is
példás keresztény életet éltek, de akiknek életében gyakoriak voltak a megoldha-
tatlanná váló, sebzô konfliktusok; amelyeket nem voltak képesek közösen átbe-
szélni, közös nevezôre hozni. Ezek a konfliktusok gyakran láthatóan tükrözôdtek a
gyermekek személyiségében is. Mint pap és kutató, minden lehetséges esetben meg-
kérdeztem ôket a házasságra készülésük idôszakáról. Általában elmondták, hogy pl. a
testi közösülésig nem mentek el, de egyéb kisebb-nagyobb erotikus közeledéseket
rendszeresen megengedtek maguknak (esetleg a témával foglalkozó egyes keresz-
tény jellegû könyvek vagy lelkivezetôk engedékenységére is alapozva viselkedésü-
ket). – Velük szemben minôségileg és ugrásszerûen kiegyensúlyozottabbakká lett
azoknak a pároknak a kapcsolata, akik a házasság elôtt minden olyan közeledés-
tôl tartózkodtak, amelyek súlyosabb erotikus gerjedelmet váltottak ki bennük.
És ennek eredményeképpen energiáikat az egymás iránti szeretetnek, és a kapcsolat-
építés különbözô formáinak megtanulására tudták szánni.

Természetesen házassági konfliktusok minden házasságban megjelenhetnek. És je-
lentkezhetnek betegségek is. De akik jobban megtanulták egymás megismerését és a
konfliktusok kezelését a jegyesség során, azok sokkal könnyebben kezelik a feszültsé-
geket a házasság során is. Akik pedig nem gyakorolták be a személyes beszélgetéseket
és a konfliktusokkal való szembenézést is a jegyesség során, azok gyakran nagyon ne-
hezen tanulják ezt meg (illetve csak hiányosan sikerül teljesen megtanulniuk) a házas-
ság során.

K: Vannak sérült lelkû emberek is. Az ô esetükben is elérhetô lenne, hogy házassá-
guk ne menjen tönkre?

V: Valóban sok válás oka, hogy az egyik vagy mindkét fél súlyos lelki sebeket hor-
doz. De pont ennek a problémának megoldására is segít a tiszta felkészülés. Egyrészt,
mert egymás megismerését a tiszta felkészülés teszi lehetôvé. Másrészt, mert (ha a sé-
rülések nem nagyon súlyos fokúak) a sebek kölcsönös elfogadására és feldolgozására
ugyancsak a tiszta felkészülés ad lehetôséget. Lássuk egy jegyes-pár történetét példa-
ként, amely válasz lehet a kérdésre.

Tanúságtétel
Hogyan oldódnak meg a konfliktusok a tiszta készület során?

Egy jegyes-pár járt hozzám. Házasságra készültek. Egyszer, váratlanul sürgôs találkozót kértek.
A lány sírva mondta a telefonba, hogy teljes krízisbe jutottak, úgy érzi, szakítaniuk kell. Találkozá-
sunk során a párbeszéd így zajlott:

Margó: Ma súlyosan összevesztünk. Én nagyon sok sebet hozok családomból, és ha bizonyos
helyzetek állnak elô, kiabálok, idegbajos leszek, összetörök. Szeretem Lacit. De tudom, hogy így el-
viselhetetlen vagyok magam számára is, meg számára is. Jobb, ha idôben szétválunk.

Laci: Én nem látom annyira tragikusnak a helyzetet. Margó valóban kicsit könnyen kiborul. Való-
ban nehéz a családi múltja. De én megértem ôt, és szeretném ezt vele hordozni. Amikor kiabálni
kezd, elsô pillanatban néha én is visszakiabálok, és ez annyira fáj neki, hogy ilyenkor reménytelen-
nek látja kapcsolatunkat. De én akkor is szeretem ôt. És bocsánatot kérek tôle, hogy visszakiabáltam.

Megkérdezem Lacit: Szóval te képes vagy Margót egy életen át így szeretni?
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Laci: Margóban annyi kincs, szépség van. Ez csupán egy kis seb a sok szépséghez képest. Én
szeretnék vele élni.

Megkérdezem Margót: Te is szereted Lacit? Mitôl félsz pontosan?
Margó: Leginkább saját magamtól félek. A sebzett természetemtôl, amelyet néha én magam is

elviselhetetlennek tartok. Félek attól, hogy Laci jogosan nem fog tudni így elviselni.
Laci (beleszól): Én nagyon is elviselhetônek tartalak, sôt szeretlek Margó. Gyönyörû vagy. Ne

félj!
Együtt bementünk a kápolnába, hogy Margó is és Laci is a Megváltó Jézus lába elé tehessék

gyengeségeiket, és benne – aki ismeri bûneinket, gyengeségeinket – új életet kezdjenek. Az ima
után mély, meghatott csend volt köztünk, s Margó arca könnyezett és ragyogott.

Margó: Valóban Jézus képes arra, hogy összekössön bennünket.
Laci: Én is tele vagyok hibákkal. Jézusban teljesen egyek lehetünk.

Megújulva folytatták a házasságra való készülést: a szilárd elhatározással, hogy nem fogják el-
hagyni a napi imákat (mert Jézus elé mindig újra letehetik lelküket, és Jézus mindig újra eggyé fog-
ja kovácsolni ôket); valamint hogy hetente meg fogják tartani az egy estét betöltô beszélgetést,
amely tovább mélyíti a köztük levô kapcsolatot és módot ad arra, hogy tisztázzák a felmerülô ne-
hézségeket. Késôbb ezekre az alapokra építve kötöttek szép házasságot.

Megjegyzés: Ezek a fiatalok azzal az elhatározással kezdték jegyességüket, hogy tisztán fog-
nak készülni. Mindkettôjüknek volt már korábbi rosszul sikerült kapcsolata; azok után találkoztak
mélyebben Istennel, a tiszta készület gondolatával és egymással.

A drámainak induló beszélgetés során, majd annak megoldódásakor arra gondoltam: Ha ezek
a fiatalok szexuális kapcsolatban élnének, egy-egy ilyen feszültséget a testi kapcsolat törvényei sze-
rint „levezetnének” egy szeretkezéssel. Sokan tesznek így. A köztük levô különbséget, a konfliktust
a szex „kábítószerével” vezetik le. – De ha ezt teszik, felkészítik a válást. Mert a szerelem csökke-
nésekor nem fog már erôsen hatni a szexuális kábítószer. És akik nem tudják kezelni egymás külön-
bözôségét, sebeit (a konfliktusokat), azok könnyen elviselhetetlenné válhatnak egymás számára.

A tisztán készülôk útja viszont ez, ami Margóé és Lacié: Náluk a nehézségek, a különbségek, a
sebek sorra elôkerültek az együttjárás során. Akik igazán szerelmesek egymásba, azok többnyire
megtalálják a módját, hogyan kell megoldani a köztük levô különbségeket, hogyan kell gyógyítani
vagy elviselni a sebeket. Az is elôfordulhat, hogy még idôben szétválnak, mielôtt egy életre össze-
kötnék életüket, s talán még gyermekek is származnának kapcsolatukból. – A tisztán készülôk szá-
mára mindenképp biztosítva van a lehetô legjobb megoldás.

K: Mi a szerepe a beszélgetéseknek, amelyre az egyház a jegyeseket hívja?
V: A jegyesi beszélgetések a házasság szentségére hivatottak felkészíteni. Minden

szentségi készületnek pontos tartalma van. Pl. a bérmálkozásra az készül jól, aki egy-
részt lélekben várja a Szentlelket, másrészt, gyakorolni kezdi a felnôtt keresztény éle-
tét (az egyház építését, a felebaráti szeretet, a küldetés gyakorlatait). Hiszen a szent-
ségben ehhez kér és kap erôt. Hasonlóan fel kell készülni a házasság szentségére is, ta-
nítja az egyház.61

Sokféle fiatal jelentkezik jegyesi beszélgetésre. (A plébániák általában kérik tôlük,
hogy minél hamarabb jelentkezzenek, hogy legyen idejük a felkészülésre.) – Persze
másként készülnek azok, akiknek hiányoznak a hitbeli ismereteik. Velük – a kommu-
nikáció kérdésein kívül – a hit alapvetô tanításait is próbáljuk megismertetni (pl. hogy
kicsoda Isten, Jézus, és mit jelent egyházi házasságot kötni stb.). De egyben el kell
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kezdenünk gyakorolni is velük a hívô élet legalapvetôbb gyakorlatait: pl. hogy kezdje-
nek el imádkozni, kezdjék szeretni a felebarátjukat (és ellenségüket is), kezdjenek jár-
ni templomba. – Hiszen az esküvôn Isten elé akarnak állni, és ígéretet fognak tenni ar-
ra is, hogy „Krisztus törvényei szerint”, az egyház tanítását követve fogják nevelni
gyermekeiket. Ilyet csak akkor ígérhet meg valaki becsülettel, amikor érti, hiszi azt,
amit ígér. 

Ismét másként készülünk azokkal, akik gyakorló hívôk. Velük elsôsorban a szent-
ség titkairól beszélünk (azokról, amelyekrôl a házasság tulajdonságaival kapcsolatban
szóltunk), valamint a köztük levô szeretet-kommunikációról is. Számukra igazi szent-
ségi felkészülés ideje ez: imával, szentgyónással, és a házasság szentségi kegyelmé-
nek várásával. 

K: Egyes plébániákon megáldják a jegyeseket. Ez csak helyi szokás?
V: Az egyház úgy tekint a házasságra, hogy az nemcsak magánügy. A keresztény

házasok Krisztus titokzatos testének legkisebb és alapvetô sejtjét alkotják (amellett
hogy ôk a társadalom alapsejtje is). Egyházunk szeretné mind inkább kimutatni, hogy
mellette áll a házasságra készülôknek. Ezért javasolja néhány éve, hogy a jegyeseket
áldjuk meg a templomban, a plébánia közössége jelenlétében. A jegyesek azzal, hogy
kérik ezt a megáldást, megvallják, hogy szentségi házasságot szeretnének kötni; és az
egyház sejtjeként élni, mint család. Az egyház pedig megáldja ôket, a plébániai közös-
ség pedig jelenlétével is kifejezi, hogy mellettük áll felkészülésükben imájával, szere-
tetével; és várja ôket, mint családot, hogy az egyház éltetô sejtje legyenek. (Amint a
többi szentségi felkészülésben vannak „katekumen-ünnepek”, lépcsôfokok a szentség
felé haladásban, a jegyesek megáldása is egyfajta katekumen-ünnep.)
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K: Házasságot csak templomban lehet kötni?
V: A házasság szentségét a templomban, a hívôk jelenlétében ünnepeljük. Hívô pár

esetében az ünneplés „csúcspontja”, hogy szentmise keretében történik, szentáldozás-
sal együtt. Évtizedekkel ezelôtt, illetve a II. Vatikáni Zsinat elôtt szokásos volt a há-
zasságkötés családi házakban, kertekben stb. Ma az egyház lehetôleg minden szentsé-
get a templomban, a hívô közösség jelenlétében ünnepel. Ez ki akarja fejezni, hogy az
esküvô sem csak a család ünnepe, hanem az egész keresztény közösségé. Egyrészt,
mert az egyház egy új sejtje születik itt, másrészt mert a jegyesek is azért kérik a szent-
séget (ha megértették annak lényegét), hogy ezáltal egyházépítô pár, egyházat építô
család legyenek. A hívô és teológiai nyelv „kis egyháznak” is nevezi a házasságot,
családot: hiszen az egyháznak ez a legkisebb és alapvetô sejtje.

K: Minden ember folyamatosan változik. Hogyan lehet az esküvô során megígérni,
hogy „holtomiglan, holtodiglan” szeretni foglak?

V: Sok film, regény mutat be párokat, akik házasságuk során egyszer csak felfede-
zik, hogy ôk nem mostani házastársukra vágytak, hanem egy másik társra. Vagy be-
mutatják, mennyire nem illik össze egy pár, logikus tehát, hogy szét kell válniuk. 

Mi viszont beszéltünk már arról, mennyi minden szól a „holtomiglan, holtodiglan”
házasság mellett. Csak így teljesül be mind a szerelmeseknek, illetve a házaspárnak,
mind a gyermekeknek az élete. Mind a gyermekek, mind a házaspár súlyosan sérül a
válás esetén. Az életre szóló döntés nagysága és szentsége miatt beszéltünk oly sokat
arról, hogy ne ugorjatok bele az elsô szerelembe, hanem mélyen ismerjétek meg egy-
mást, és csak azután döntsetek a házasság mellett.

A szerelemben és az életre szóló szeretet-kapcsolat utáni vágyban a Végtelen Sze-
retet, az Isten utáni vágy jelenik meg. A fiatalnak, a házasságra készülônek tudnia kell,
hogy a tökéletes szeretet utáni vágyát nem elégítheti ki egyetlen ember sem, házastár-
sa sem, csak maga a Végtelen Szeretet. – Ha egy házaspár együtt járja a Végtelen Sze-
retet keresésének útját, ha együtt erôt tudnak meríteni a mindenható Szeretet-Istenbe
vetett hitükbôl, vagy legalább közös világnézetükbôl, akkor szeretetük lehetôvé teszi,
hogy mindennap újrakezdjenek, és „holtomiglan, holtodiglan” szeressék egymás. A
szeretetnek és hûségnek ehhez az isteni és emberi titkához kérjük Isten áldását, erejét
a szentségi házasságkötésben. 

K: Ma sokan együtt élnek házasság elôtt. Nekik van esélyük arra, hogy kijavítsák,
amit elhibáztak?

V: Beszéltünk sokat errôl, hogy a házasság elôtti együttélés rontja annak esélyét,
hogy a felek megtanulják megismerni egymást, megtanuljanak egymással jól kommu-
nikálni. Láttuk, hogy a hazai megkezdett kapcsolatoknak 70%-a tönkremegy, és a
megkötött házasságoknak is 45%-a felbomlik. 

Ugyanakkor mindig hiszünk az újrakezdés lehetôségében. Sajátos esélyük van az
újrakezdésre azoknak, akik még a házasság elôtt, a jegyesség idején megértik, hogy a
testi kapcsolat nélkül jobban meg tudják ismerni egymást. Világszerte és hazánkban is
vannak plébániák, ahol az újrakezdésre, és a testi kapcsolat felfüggesztésére hívják az
erre nyitottnak látszó, már együtt élô jegyeseket. Többen képesek megtenni ezt a nem
könnyû lépést. Életem során sok ilyen párral kerültem kapcsolatba, akik megértették e
döntés fontosságát, saját jövôjük szempontjából. Ez a fordulat, általában a nem hívô
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fél megtérését is magával hozza, és mindkét fél megújulását, valamint kapcsolatuk el-
mélyülését.

Szólaljon meg egy olyan házaspár, akik már együtt éltek, majd a jegyesi találkozá-
sok, illetve hatszemközti beszélgetés során megértették, mekkora ajándék lehet jövô-
jük szempontjából, ha a házasság elôtt abbahagyják a testi kapcsolatot.

Tanúságtétel
Jegyesek, akik felfüggesztették a testi kapcsolatot

Panni: Panni és Béla vagyunk. 23 és 25 évesen jutottunk addig az elhatározásig, hogy szeret-
nénk összeházasodni. Azt éreztük, életre szólóan igent mondani olyan nagy kihívás, hogy erre még
készülnünk kell. Eltérô családi háttérbôl érkeztünk. Az én családom aktív keresztény, Béci vallás nél-
kül nôtt fel.

Mivel komolyan gondoltuk kapcsolatunkat, a világ rendje szerint elkezdtünk testileg is együtt él-
ni. Én azonban mint hívô tudtam, hogy az egyház nem helyesli ezt. Elkezdtük keresgélni különbözô
plébániákon, hol kaphatnánk segítséget felkészülésünkhöz. Mindenütt kérdeztük, miért javasolja az
egyház, hogy tisztán éljünk a házasság elôtt, de egyértelmû választ nem kaptunk. Végre találtunk
egy plébániát, ahol az atya határozottan elmondta, miért javasolja az egyház a tiszta készületet.
Logikus érveket mondott amellett, mik lehetnek ennek gyümölcsei, s hogyan próbálhatunk meg mi is
(egy hibás kezdés után is) elindulni ezen az úton. Engem ez nagyon megnyugtatott, mert eddig egy
kettôsség élt bennem.

Béla: Évekig élvonalban kosaraztam, és a tiszta kapcsolatra, illetve a szeretet-kapcsolat tanulá-
sára való meghívás megérintett. Igazi célt és kihívást adott, mint egy bajnokság megnyerése.
Ugyanakkor az is világos volt, hogy amint a sport területén sem lehet edzés nélkül bajnokságot
nyerni, itt is „edzeni” kell. Mit jelentett ez? Beláttuk, hogy ha szerelmünket már most betölti a testi
kapcsolat, akkor nem tudjuk igazán megismerni egymást, hiszen minden örömöt és minden nehéz-
séget, feszültséget ebben próbálunk feloldani. 

Mi lesz 5–15 év múlva, ha a szerelmünk esetleg már nem lesz olyan tüzes, vagy ha valami ok
miatt nem lesz lehetôségünk testileg megajándékozni egymást. A testi tartózkodás lehetôvé és szük-
ségszerûvé tette számunkra, hogy belülrôl is jobban felfedezzük, ki az én kedvesem. 

Panni: Az atya egy háromszög képét állította elénk példaként. A három csúcs: Jézus, Béla és
én. Ha megtartóztatjuk magunkat, de éljük külön-külön a Jézussal való kapcsolatot, Benne egyek le-
hetünk. – Így hívott meg a második feladatra is, hogy éljünk együtt egy-egy szentírási igét, hisz ez
is összeköt bennünket Jézusban. Átalakult az életünk. Cselekedeteink mozgató rugójává lett, hogy
örömet szerezzünk másoknak. Nem ragaszkodtunk ahhoz sem, hogy folyton együtt legyünk, egy-
más ölében üljünk, hanem hittünk abban, hogy a szeretet által egyek vagyunk. Kettesben való talál-
kozásaink alkalmával ezeknek a Jézussal megélt pillanatoknak izgalmas „kalandját” is megosztot-
tuk egymással.

Béla: A tisztaságra való meghíváshoz a két legnagyobb segítség a lelkivezetônk és a felebarát-
ok, a hívô ifi közösség voltak. Belevetettük magunkat a tisztaság kalandjába, de nem ment elesés
nélkül. Emlékszem, amikor két héttel a nagy elhatározás után hozzánk lépett atyánk, s megkérdez-
te, sikerült-e tisztán élni. Segített az elesést Jézus irgalmába tenni, s bátorítást adott az újrakezdés-
hez. A másik segítség a közösség volt.; a kirándulások, együttlétek, ahol tanulhattuk a felebaráti
szeretetet. Úgy készülhettünk az esküvôre, hogy tanultunk nyitottnak lenni másokra, s nem zárkózni
egymásba.

Panni: Közben elkezdtünk ifjúsági hittanra járni, és ott tanultuk társainkkal együtt, hogyan kell
megélni azt az evangéliumi részt vagy témát, amellyel a hittanon foglalkoztunk. – El kell monda-
nunk, hogy a mai napig is életünk legnagyobb köteléke ez. Reggel többnyire közösen olvasunk a
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Szentírásból, este pedig megbeszéljük (ma már gyermekeinkkel együtt), hogyan próbáltuk megvaló-
sítani napunk folyamán a Szentírás meghívását.

Béla: Volt még egy nagy gyümölcse ennek az idôszaknak. Korábban én a kereszténységrôl azt
gondoltam, hogy formaságok, külsôségek sorozata. Most találkoztam azzal, hogy ez egy radikális
életforma, amely tele van kihívással, örömmel. Elkezdtem hittanra járni, majd egy jó év után, az es-
küvônkön lettem élô hittel elsôáldozó. 

Panni: A tisztaságra való meghívás nekem is megújította a hitemet. Az élô egyházat, a hit bá-
torságát és szépségét tapasztaltam meg ebben. Majd az Evangélium közös élése eggyé tett ben-
nünket a hitben és a házasságban is.

Béla: Házasságunk után 5 évet vártunk elsô gyermekünk érkezésére. Ilyen készület után azon-
ban ez sem vált görcsös vágyakozássá, hanem erôsítette a hitet az isteni kalandban. Mire elhatá-
roztuk, hogy örökbe fogadunk, megfogant elsô gyermekünk.

Késôbb többször átéltünk nehéz napokat: 3 és fél év alatt 3 gyermekünk született; a harmadikkal
sok idôt töltöttünk kórházban is. De kapcsolatunk nem jutott krízisbe, hanem megerôsödött. Mert kö-
zösen megélt hitünkre épült. – A testi együttlét öröme pedig így még nagyobb ajándék volt, és sze-
relmünk is növekedett a mai napig. (20 éves házasok vagyunk.)

Panni: Végül egy kis történetet szeretnénk még elmondani. Amikor megszüntettük testi kapcsola-
tunkat, én albérletben laktam egy néninél. Életünk középpontjává vált már a tisztaság, és az errôl va-
ló tanúságtétel is (hiszen környezetünk is észrevette viselkedésünket, és beszélnünk kellett errôl!). Így
nagyon felháborított, amikor egyik nap hazaérvén, a házinéni azzal vádolt meg, hogy Béci nálam
aludt. De Béci azt javasolta, kérjünk bocsánatot, ha félreérthetôen viselkedtünk, írjunk neki egy leve-
let, és írjuk le, miért fontos számunkra a tisztaság. Amikor elolvasta levelünket, elsírta magát. Lehúzta
ujjáról jegygyûrûjét, s nekünk adta. Ô nem tudta, hogy már napok óta gyûrût kerestünk, de nem ta-
láltunk olyat, ami mindkettônknek tetszett volna. Azóta is az ô és elhunyt férje jegygyûrûjét hordjuk.

K: A házasság elôtti testi kapcsolat után, mégis jöhet létre szép házasság? 
V: Bár Panni és Béla megszólalása elôtt elmondtuk, milyen összefüggésben hang-

zik el ez a beszámoló, hozzászólásod alapján mégis pontosíthatjuk a kérdést.
Nem meggyôzôdéses katolikusok esetében valóban lehetséges, hogy a testi kapcso-

lat házasság elôtt is „jogos” legyen. Ha a két személy összeérett, és készek egy életre
átadni magukat egymásnak, vagyis szeretnék házasságban folytatni az életüket, jogo-
san elkezdôdhet köztük a testi kapcsolat: hiszen ennek legfontosabb feltétele az érett
egymásnak adottság. Például a zsidó vallásban a feleknek már az eljegyzés után joguk
volt a házastársi kapcsolathoz. Reméljük ma is sok olyan pár él, akik érettek az életre
szóló egymásnak adottságra, és akkor (a kérdés személyes vonatkozását illetôen) he-
lyén való a testi kapcsolat közöttük.

A mai világ igazi problémája, hogy a párok jelentôs része nem érlelôdött még egy-
gyé, nem vált még alkalmassá az életre szóló szeretetegységre. Ez okozza a sok tönk-
rement kapcsolatot.

K: A katolikusoknak könnyebb, vagy szigorúbb a házasságra való készülés?
V: Ha a „szigorú” szó valamilyen negatív tartalmat akar kifejezni, akkor itt nem al-

kalmaznám. Ha egy sziklás út szélén kapaszkodók és korlátok vannak felszerelve, ez
nem „korlátozottabbá” vagy szigorúbbá teszi az utat, hanem könnyebbé. Ha kissé vé-
giggondoljátok, amirôl az elôzô találkozókon és ma is beszéltünk, nyilván felfedezi-
tek, hogy a hívô katolikusok kiemelten több világosságot és erôt kapnak a házasság-
hoz, mint mások (amennyiben valóban hívô módon élnek!). Ezt igazolja a tény is,
hogy házasságaik tartósabbak.
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A katolikusok hiszik és tudják, hogy a házasság szentség, amely által isteni erôben
részesednek, amely egy életre összeköti ôket. Az egyház ezért is hívja a hívôket arra,
hogy csak Jézus áldásával, a szentség kegyelmével kezdjék el a testi kapcsolatot. – Az
egyház évezredes tapasztalata igazolja, hogy a házasságig való várakozás, és a szent-
ség erejében való elindulás hatalmas kegyelmet jelent a fiatalok számára, kapcsolatuk
érlelôdésére, és a házasság elindulására majd kibontakozására. 

Az egyház azzal is védi a házasságra való felkészülés komolyságát, hogy aki mégis
testi kapcsolatban él, és nem hagy fel azzal, az a gyónásban nem kaphat feloldozást, és
nem áldozhat. Mert aki így cselekszik, az nem követi az egyház meghívását, és nem ad
jó példát a következô nemzedéknek, a helyes érlelôdésre, és a szentségi házasság ere-
jében való hitre.

Panni és Béla imént elhangzott beszámolója ugyancsak arról tanúskodott, hogy ôk
mennyit érlelôdtek azáltal, hogy abbahagyták a megkezdett szexuális kapcsolatot, és a
szeretet-kommunikáció gyakorlására tették át a hangsúlyt. – Példájuk a testi kapcso-
lattól való tartózkodás hasznosságát húzta alá. 

Amikor mi lelkipásztorok, vagy keresztény barátok azt ajánljuk a már együtt élô je-
gyeseknek is, hogy próbálják meg az önmegtartóztatást a házasságig: tudjuk, hogy ezt
nem mindenki képes megérteni. Azt csak a mélyebben hívôk tudják felfogni, hogy a
jegyesség a szentségre való felkészülésnek is az ideje, illetve, hogy a testi kapcsolattól
való tartózkodás a feltétele annak, hogy addig is szentségekhez járulhassanak (vö. A
Katolikus Egyház Katekizmusa 2350). Azt viszont a kevésbé hívôk is gyakran megér-
tik, hogy jegyesi-emberi kapcsolatuk a testi tartózkodás által nagymértékben érlelôd-
het. – Akik vállalják a tartózkodást, azok utólag minden esetben hálásak ezért a meg-
hívásért, és saját döntésükért. Megvallják, hogy kommunikációjuk valóban
lényegesen elmélyült. Több nem hívô jegyes tért meg ez idô alatt! Mert a testi kapcso-
lat elbûvölô élménye helyett megtanultak egymás „lelkére” figyelni, és ennek során a
nem hívô fel tudta fedezni hívô párja lelkét, hitének szépségét.

II. A házasság kivirágzása

K: A házasságkötés szentségének nincs vége a szertartással?
V: A házasság szentsége az egész házasélet folyamán „mûködik”, ha a házasok a

maguk részérôl biztosítják ennek feltételeit: ha mindig újra törekszenek a hit szerint
élni, illetve szeretni egymást, életüket adni egymásért. Így Jézus örökre közöttük ma-
radhat, vagy mindig újra megjelenhet közöttük.

K: Hogyan folytatódik a szerelem a házasságban?
V: Errôl beszéltünk a hormonokkal kapcsolatban is. Láttuk, hogy a jól felkészült fi-

atalok házasságában folytatódik a szerelem, s egyre érettebb szeretetté válik. És meg-
találja a legszebb helyét a szexualitás is.

A szerelem legnagyobb gyümölcse a gyermek. A férfi és a nô testének nagy ajándé-
ka a „termékenység”. Mi keresztények nem szeretjük azt a kifejezést, hogy egy anya
„terhes”; mert a magzat elsôsorban nem teher! „Áldott a te méhednek gyümölcse”,
mondjuk az imában. Jobb volna azt mondanunk: gyermeket vár, vagy ahogyan az ima
mondja, és ahogyan régebben nevezték: áldott állapotban van.
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Elámultál már egy pici baba csodáján? A szülôk többnyire valóban csodaként élik
meg. És milyen jogosan! A világ egyik legnagyobb csodája, ahogy egy gyermek nö-
vekszik édesanyja méhében. A mai tudomány segítségével már láthatja is gyermekét,
testrészeinek csodálatos növekedését. Isten meghívta a szülôket, hogy közremûköd-
jenek egy ember „teremtésében”, bontakoztatásában; majd felnevelésében.

K: Iskolánkban elôadást tartottak a fogamzásgátlásról és a családtervezésrôl. Azt
mondták, hogy az egyháznak valamilyen szigorú véleménye van e témában. Igaz ez?

V: Az egyház tanításának lényege ebben a vonatkozásban, hogy az ún. „természetes
családtervezésre” (TCST) hívja meg a hívôket. Különösen a nálunk anyagilag fejlet-
tebb országokban, pl. az Egyesült Államokban ma sok orvos is ajánlja ezt! Sok házas-
párt ismerek, akik ezt a módszert alkalmazzák, és nagy örömmel tesznek így. Ennek
lényege, hogy a nô termékenységi ciklusait figyelik, és ez alapján határozzák meg, mi-
kor élnek „házaséletet”.

K: A házasok emiatt nem mindig élhetnek szexuális életet?
V: Sok alkalom van, amikor a házasok nem élhetnek szexuális életet: például a szü-

letés elôtt vagy után, fáradtság, betegség vagy egymástól való távollét esetén stb. És
gyakran különbözôek az igényeik is. 

A „természetes családtervezéssel” élôk arról vallanak, hogy számukra ünnepé és
rendezetté teszi a szexuális találkozásokat ez a módszer. Egyik fiatal pár legutóbb azt
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mondta: úgy éljük meg, mint a liturgikus év váltakozását, pl. a nagyböjt után a húsvé-
tot. Az önmegtagadás ideje után kiemelkedik az ünnep öröme. Egy másik pár azt a ha-
sonlatot használta: Ha valaki cukrászdában dolgozik, és mindennap falja a csokit, egy
idô után megunja azt. Aki ajándékként jut a csokihoz, és csak idônként, annak számá-
ra ez finomabb. Ünnep az, ami nem mindennap van, amire készülünk. (A jegyesekkel
részletesebben beszélgetnek errôl szakemberek.)

K: Hívô katolikus családok miért vállalnak általában több gyermeket? 
V: Kezdjük azzal, miért nem vállalnak ma sokan gyermeket. a) Ma a fiatalok és

szülôk többsége a házasság elôtt több gyermekrôl álmodik (a felmérések szerint), de
aztán úgy látják, nem tudják megvalósítani álmukat. – A fogyasztói társadalom verse-
nyében sokan elôször is egy magas jóléti szintet akarnak elérni, és ezt tervezik gyer-
mekeik számára is. Útközben többen arra a következtetésre jutnak, hogy örülnek, ha
egyetlen gyermek számára tudják majd e körülményeket biztosítani. b) Mások félnek
gyermeket szülni egy olyan világba, amelynek erkölcsi sötétségeivel találkoznak. 
c) Sokaknak nincs képük arról, hogyan is néz ki egy szép sokgyermekes család. 

Mi a helyzet ezzel szemben a mélyen hívô családok esetében? a) Ôk arra töreksze-
nek, hogy ne az anyagi jólét határozza meg életüket. Hisznek Istenben, hogy ha gyer-
meket ad, megadja hozzá a kenyeret is. b) A keresztény szülôk is akkor mernek igazán
több gyermeket szülni, ha élô keresztény közösség, hívô sokgyermekes családok ve-
szik körül ôket. Élô plébániákon, katolikus mozgalmakban mérhetôen lényegesen ma-
gasabb a gyermekszám, átlagosan 3,5, szemben az országos 1,2 átlaggal. – Ez a tény
meghívás azok felé a fiatalok felé, akiknek nincs közösségük, hogy keressenek ifjúsá-
gi vagy késôbb családos csoportokat: mert ezekben érezhetik meg, hogy házasságuk
is, és gyermekeik is biztonságban vannak. A világ gyakori ocsmányságaival szemben,
amelyek miatt sok szülô nem mer gyermeket szülni, ôk egy közösen gondolkozó kö-
zösség védelmében nôhetnek fel.

K: Hogyan határozzák meg a szülôk a gyermekek számát?
V: Sok körülmény beleszól ebbe. Vannak családok, amelyekben egészségi vagy

egyéb okokból nem lehet több gyermek. De amennyiben a szülôknek lehetôsége van,
ideális, ha (legalább) három gyermeket vállalnak. A családvizsgálatok azt mutatták,
hogy ilyen gyermekszámnál általában javulnak a család (a házasok és a gyermekek)
kiegyensúlyozottsági, illetve boldogságmutatói.

A mélyen katolikus családok gyermekvállalásának oka az is, hogy semmi áron nem
akarnak abortuszt, a magzat elpusztítását, mert ezt az élet elpusztításának tekintjük. –
A mélyen vallásos családok örömmel törekszenek fogadni a „nem tervezett” babá-  
kat is. Még olyankor is vállalják azt, amikor az orvosok a magzat esetleges sérültségé-
re figyelmeztetik ôket. És a jó Isten sokszoros áldását érzik utána. 

Szép történetet mesélt egy hívô család. Nagyobb gyermeküknek elmondták, hogy az orvos na-
gyon megijesztette ôket azzal, hogy esetleg sérült gyermekük fog születni; és azt ajánlotta, inkább
„vetessék el” a magzatot. Gyermekük kis elgondolkodás után azt válaszolta, amirôl éppen akkor ta-
nultak hittanon: „Amit egynek tettetek a legkisebbek közül, nekem tettétek” (Mt 25,40). A baba
megszületett és semmi baja nem volt. – Az orvosok, tapasztalatom szerint is, legalább tízszer annyi-
szor adnak (vizsgálati eredményeik alapján) fenyegetô jelzést a várandós szülôknek, és esetenként
biztatják ôket az abortuszra, mint ahányszor a gyermek sérülése valóban bekövetkezik.
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K: Vannak a kereszténységnek nevelési irányelvei? Hogyan kell majd nekünk nevel-
nünk gyermekeinket? 

V: Többen tettetek fel hasonló kérdést! E kérdéssel is könyvtárnyi irodalom
foglalkozik.62 De a legfontosabb alapszabályokat jó, ha halljátok:

A jó nevelés 1. legfontosabb alapja: a szülôk egymás közötti szeretetegysége; 2. má-
sodik fontos alapja: hogy a szülôk merjenek, a teljes szeretet mellett is, fegyelmezni.
3. És legyenek következetesek! Az ô beszédjük is legyen világos és egyértelmû, amire
Jézus is meghív: beszédetek legyen „igen, igen és nem, nem” (Mt 5,37). Ha pl. egy-
szer kimondták valamire, hogy Nem, azt szeretettel, de határozottan „hajtsák is be”. –
Hogyan lehet ezt megtanulni? Ha saját életünk mindennapi gyakorlata ez. Meg kell
szoknunk, hogy elôször saját magunkkal szemben legyünk következetesek! Amikor
lelkiismeretünk hív, tudjunk Igennel válaszolni; önzô kívánságainkra, lustaságunkra
pedig mondjunk Nemet. Így megtapasztaljuk, micsoda örömmel jár, ha sikerül az
Igent vagy a Nemet kimondanunk. Ekkor tapasztaljuk meg annak jelentôségét is, hogy
a kisgyermeket hasonlóképpen következetesen, a jó melletti döntésekre kell segíteni.
Ez lesz öröme, és személyiségének, sôt vallásosságának is megalapozója.

A fegyelmezés, nevelés lehetôségének tagadása a liberális felfogásból fakad. Amint
láttuk a szélsôséges liberális világszemléletnél, a mindent megengedô nevelés is arra
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az ateista feltételezésre alapszik, hogy a világban nincs rossz. Rousseau fejtette ki el-
sônek (az ún. felvilágosodás korában), hogy a gyermek akkor lesz a legjobb, ha nem
nevelik. A hazai liberális pártok is több jogszabályt vittek keresztül, amelyek a szülôk
vagy a pedagógusok nevelési lehetôségeit korlátozzák. A múlt század legnagyobb ha-
tású liberális nevelôje (Benjamin Spock, akinek könyveit hazánkban is lefordították és
sok-sok szülô és nevelô tanult belôle), miután saját gyermekein, unokáin látta, hogy
módszere csôdöt mondott náluk (egyikük öngyilkos lett), megvallotta, hogy egész éle-
tében tévedett. De tanai a mai napig hatnak az egész fogyasztói világban és szüleitek
generációjában is. 

Mi az emberi, valamint a bibliai és keresztény hagyomány alapján tudjuk, amit ma
sok pszichológus és pedagógus újra hangsúlyoz, hogy a kisgyermeket tanítanunk és
nevelnünk kell (vö. Sir 30,1–13; Zsid 12,9; Ef 6,4; Kol 3,20). Rá kell vezetnünk ôt,
hogy piciny korától kezdve megszokja, nem akkor lesz boldog, ha minden vágya tel-
jesül, hanem ha isteni-emberi Rend van körülötte: ha van Igen és Nem; ha megtanul
lemondani magáról, szeretetbôl. Így lesz érettebb korában alkalmassá, hogy ajándékul
tudja adni magát, s ebben megtapasztalja önmaga és mások boldogságát.

III. A házasság felbomlása – az elváltak helyzete

K: Az egyház mikor bontja fel a házasságot?
V: A keresztények, és sajátosan a katolikus egyház a házasságot alapvetôen fel-

bonthatatlannak, életre szólónak tartják. De az igazi, humán és keresztény házasság
létrejöttének vannak feltételei is. 1. Hogy a jegyesek önként és teljes tudatossággal
mondják ki: „holtomiglan, holtodiglan”, az egész életre neked adom magamat, és el-
fogadlak téged. 2. Hogy tudatosan csak egyetlen személlyel akarjanak házasságot köt-
ni, és utasítsák el a szerelmi kapcsolatot mással. 3. A házassághoz, természete szerint
hozzá tartozik, hogy a pár kész legyen a gyermekek vállalására.

Nem tartjuk ezért érvényesnek azt a házasságot, amelyben a kapcsolatra lépô fia-
talokban nincsenek meg a házasság lényegéhez tartozó, imént idézett elhatározások.
Pl. ha nem akarnak gyermeket, vagy azt gondolják, hogy csak „próbaként” kötnek há-
zasságot, és nem egész életükre; vagy ha éretlen korban kötöttek házasságot; vagy
csupán a családjuktól és a magányból való menekülés volt a házasságkötés oka stb. 
Az egyház tehát nem „bontja fel” a házasságot, hanem ilyen esetben „érvénytelennek
nyilvánítja” azt.

K: Lehetnek olyan házasságok, amelyekben a „legjobb” lehetôségnek látszik a vá-
lás? Mit mond az egyház?

V: Valóban vannak helyzetek, amikor elviselhetetlennek látszik az együttélés, vagy
amikor az annyira árt a gyermeknek, hogy jobbnak látszik szétválni. De sajnos leg-
többen elsietik ezt a döntést. Néha hívô párok is beszámolnak arról, hogy felmerült a
kísértés bennük vagy egyikükben: hogy szét kellene válniuk. De nekik erôt adott a hû-
ségre tett ígéretük, illetve hitük. Hívô pároknak segíthet az ima, és hívô barátaik-is-
merôseik (közösségük), meg persze lelkiatyjuk, hogy legyôzzék a nehéz helyzeteket,
és megújuljanak az egymás iránti szeretetben.
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Fontos felfigyelni arra is, hogy az utóbbi években sok hazai és külföldi neves kutató
nyilatkozott a témáról. Elmondták, hogy ôk korábban amellett voltak, hogy súlyos krí-
zishelyzetekben a gyermekeknek jobbat tesz, ha a szülôk elválnak, mint ha együtt ma-
radnak. Újabban egyre több szakember állítja, hogy a válás nagyobb sebet vág a gyer-
mekeken, mint amekkorát a veszekedô szülôk jelentenek. Ennek alapján azt állítják,
hogy a minél tovább (az egyik pár nagy áldozatai árán is) meg kell próbálni fenntar-
tani a házasságot.

K: Ha valaki elvált, nem járulhat többet szentáldozáshoz?
V: Ha otthagyták ôt, és egyedül maradt, akkor járulhat. Abban az esetben nem járul-

hat szentáldozáshoz, ha új kapcsolatra lépett, és az elôzô „érvényes” volt. Az egyház
védelmezi ezzel a házasság felbonthatatlanságát, a házassági hûséget, és a komoly fel-
készülést is. – Ha valaki új házasságra szeretne lépni, meg kell vizsgáltatnia egyházi
bírósággal, vajon elsô házassága valóban életre szóló elkötelezôdés volt-e; amint errôl
elôbb beszéltünk. – Ha az volt, akkor érvényes egyházilag. Ilyenkor valóban nem ál-
dozhat és nem gyónhat. A katolikus egyház úgy látja, ha megengedné az újraházaso-
dást, ellene mondana Jézus parancsának: hogy „amit Isten egybekötött, ember szét ne
válassza!” (Mt 19,6). – Amiatt is ragaszkodik a házasság felbonthatatlanságához, mert
tanúsítani akarja az egész világ elôtt, és a fiatalok elôtt is, hogy a házasság valóban fel-
bonthatatlan. Ma egyedül a katolikus egyház az, amely ilyen határozottan kiáll a há-
zasság felbonthatatlansága mellett. És ezzel sok fiatalt figyelmeztet az életre szóló kö-
tés komolyságára. 

K: Hogyan tud segíteni az egyház az elváltaknak?
V: Ismételten felmerül a kérdés, hogyan lehetne az ilyen hívôket segíteni, akik szen-

vednek, hogy második kapcsolatuk miatt nem áldozhatnak, gyónhatnak. Az egyház
mellettük akar állni. Hívja ôket, hogy továbbra is járjanak szentmisére, a keresztény
közösségbe; imádkozzanak, bánják meg bûneiket, mert a tökéletes bánat is megtisztít-
ja a lelket. A szentmisén pedig „lelki áldozással” vegyenek részt: amikor a többiek ál-
doznak, ôk lelkükben egyesüljenek az Eukarisztikus Jézussal, és adják át neki azt a
fájdalmukat is, hogy ôk fizikailag nem áldozhatnak. Ajánlják fel ezt elsôsorban a há-
zasságra készülô fiatalokért, hogy szent és felbonthatatlan házasságra törekedjenek, és
azt kössenek.

IV. Higgy az Egyházban!

K: Ha hittanon vagy lelkiatyámmal beszélgetek, minden világos. De ha barátommal
találkozom, elbizonytalanodok. Mit tegyek?

V: Láttuk, hogy a szerelem kábító erô. Ezért különösen szükséged van, hogy be-
tartsd az elôbb felsorolt „védôkorlátokat”, amelyekkel „a bûnre vezetô alkalmat elke-
rülöd”. Szükséged van értelmedre is, hogy újra és újra átgondold, amit itt beláttál. De
csupán emberi erôvel sok esetben nem tudunk talpon maradni, csak a hit erejével. 
Kapaszkodj Jézusba! Meríts a napi ima és a szentségek erejébôl. Áldozz gyakrabban,
és kérj erôt ott is Jézustól. Kapaszkodj Egyházadba is (!): annak kétezer éves hitébe,
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és a Szentlélekbe, aki vezeti az Egyházat. Kérd az Egyház Lelkét, aki benned is él,
hogy tudj hinni Jézus Egyházának tanításában és tapasztalatában. 

Az Egyház Krisztus Teste, a Szentlélek temploma. A mai viharos világban sokszor
hasonlítják a viharos tengeren biztonságban úszó hajóhoz. Te a Jézusi Hajó biztonsá-
gában élhetsz, míg sokan a hullámok között vergôdnek. Ôk néha maguk sem tudják,
máskor nagyon is tapasztalják, milyen halálos veszélyekben élnek. Te tudatosítsd,
hogy Jézus küldötte, az Egyház küldette vagy: hogy másokat is kihívj az életveszély-
bôl, Isten hajójának biztonságába.

Elhatározásod legyen: Jézusra és az Egyházra akarom építeni életemet! Jézus
azt mondta Péternek: Te kôszikla vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat (Mt
16,16). Azt mondta tanítványairól és utódaikról: „Aki titeket hallgat, az engem hall-
gat, és aki titeket megvet, az engem vet meg!” (Lk 10,16) Vagy: „Vegyétek a Szent-
lelket; akinek megbocsátjátok bûneit, annak meg lesz bocsátva, akinek megtartjátok,
annak meg lesz tartva” (Jn 20,21–23). A keresztények és a papok minden emberi kor-
látozottsága ellenére, Jézus Egyházára bízta, hogy vezesse az emberiséget az évszá-
zadok viharaiban, és hogy irányítson, támogasson bennünket is életünk útján!

Akár együtt jársz valakivel, akár nem, építsd életedet Krisztusra, és az Egyházba
vetett hitedre. Ha régen voltál gyónni, vagy szükséged volna rá, rövidesen keríts rá al-
kalmat. Mindennapi imádban adj hálát, hogy Jézus Egyházat adott, amelyet a te védel-
medre is rendelt: hogy a mai életre lefordítsa és közvetítse számodra az Evangéliumot. 

Az Egyházat sajátos módon közvetítheti számodra lelkivezetôd. Kérd gyakran taná-
csát! Jézus rendelte a lelkipásztorokat mellénk, hogy kaphassunk is, és merjünk is se-
gítséget kérni tôlük. Az Egyház pásztorait a Szentlélek vezeti, hogy a hívôk lelki veze-
tôi lehessenek. Ha nincs lelkivezetôd, keress egy atyát, akivel lelked és tested
kérdéseirôl is beszélhetsz. (Vagy kérd olyan keresztények, fiatal házasok vagy hívô
szüleid tanácsát, akik elôtted már a tisztaság útját járták, és ma boldog házasoknak is-
mered ôket.) 

Ha van barátod, hívd meg ôt, hogy mindennap tegyetek mindketten valami jót, amit
máskor nem szoktatok megtenni: majd beszéljétek meg, miként sikerült. A nem hívô
számára is izgalmas lehet, hogy mindennap vállaljunk egy közös elhatározást, azaz
tegyünk valamit azért, hogy szebbé legyen a világ. Olvasd mindennap a Szentírást
(ahogy a múlt találkozón elhatároztuk): telve van ötletekkel, amelyek a nem hívôk
számára is érthetôek. Mint például ez: „Amit akartok, hogy nektek tegyenek az embe-
rek, ti is azt tegyétek nekik.” (Mt 7,12) A közös lelki „kaland” választása kiemelkedô
„módszer” a lelki kapcsolat építésére, a közös lelki Út keresésére. 

Tanúságtétel
A tiszta jegyesség szépségérôl

Jegyesek vagytok, néhány hónap múlva házasságot köttök. Hogy kezdôdött kapcsolatotok?
Mária: Középiskolás, azaz 14 éves korunkban egy osztályba kerültünk. 16 évesen kezdtünk

barátok lenni, majd együtt járni. 
Nekem az volt tudat alatti elhatározásom, amit családból hoztam, hogy csak olyannal barátko-

zok, aki hasonlóan gondolkozik, mint én. Az volt a vágyam, hogy a kapcsolat elején is tudjam, mer-
re tartunk. Ezt legtöbb fiatal nem így teszi. Belevág a szerelembe, de nem gondolja végig, hova tart.
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Andris: Osztálytársakként még voltak köztünk súrlódások is. De az évek múlásával egyre job-
ban láttuk, hogy a legfontosabb dolgokat egyformán látjuk. És barátságunk során erôsen kialakult
a közös értékrend köztünk. 

Mária: Egy évvel ezelôtt kért meg Andris. Én akkor 21 éves voltam. Pedagógus vagyok, tanul-
tam lélektant, tanultam az emberi érésrôl. Én körülbelül 20 évesen éreztem azt, hogy átmentem az
érett korba. Így örömmel mondtunk igent egymásnak. 

Hogyan alakult barátságotok?
Mária: Meg kellett küzdeni egymásért, hogy megtaláljuk egymást. Én sokat imádkoztam Andri-

sért és kapcsolatunkért. Egy idô után már azért imádkoztam, hogy ô boldog legyen, nem azért,
hogy az enyém legyen. Azért is imádkoztam, hogy a jézusi úton tudjak járni. Az, hogy életünk ilyen
szépen alakult, Jézus ajándéka.

A szerelemmel mi változott bennetek?
Mária: Addig is bennünk volt a tisztaság vágya. De most világos elhatározásokat tettünk, hogy

nem lépjük át a testi közeledés határait.
Andris: Több könyvet is olvastunk a tisztaság, illetve a házasság elôtti kapcsolat témájáról.

Megkérdeztünk több tapasztalt felnôttet is errôl. Az volt a benyomásunk, hogy nem beszéltek feke-
te-fehéren, pedig mi ezt szerettük volna. Még atyáknak is tettünk kérdéseket, de úgy tûnt, nem tud-
tak errôl beszélni, nem mernek világos választ adni.

Nagy általánosságban beszélnek a rózsaszín ködrôl, hogy légy óvatos, de arról, hogy meddig
menjünk el nincs világosan szó. Azt, hogy mi ezt a határozott látást és döntést megkaptuk, hogy radi-
kálisak legyünk, isteni ajándéknak érezzük.

Mária: Nehéz volt számunkra Varga Péter Spielhozni c. könyve és a hasonló válaszok: mintha
arról szólna a kapcsolat, hogy meddig lehet elmenni, meddig lehet centizni a szex-élménnyel.
Mindkettônket zavart ez… Bár egyik testvéremnek, aki hasonlóan gondolkozik, mint én, tetszett a
könyv.

Andris: Mi alapjaiban akartuk megoldani a tisztaság és a szerelem kérdését. Baráti körünkben
sokakat ismerünk, az egyházi iskolákban végzettek között is, akik centiztek. Aztán egyszer csak
már egy ágyban aludtak, majd összeköltöztek. Aztán esetleg házasságot kötöttek, s azóta többen
szétmentek.

Ki adta nektek a legfôbb irányt és erôforrást a tiszta készületre?
Mária: Volt egy ferences lelkiatyám, aki azt mondta: nem szabad centizni. Ô azt mondta: a há-

zasság elôtti kapcsolat központja nem a nemiség, hanem egymás megismerése. Ebben az idôben
a szexuális izgalmak keltése egymásban olyan, mint az önkielégítés. Ez nagyon bennem maradt.
Valahányszor kísértésem támadt, ez jutott eszembe.

Andris: Az Angolkisasszonyok budapesti gimnáziumába jártunk. Ott hitoktatóink is, a nôvérek
is világosan és tisztán beszéltek a házasságról, és az arra való felkészülésrôl. De az idôk múltával
sok osztálytársunk életét inkább a világ sodorta magával, mint az ott tanultak. Ezért végtelen hálá-
val tartozunk a jó Istennek, hogy megtartott minket ezen az úton. Meg családjaink, testvéreink pél-
dája volt még a konkrét segítség, akik hasonlóan készültek.

Mária: Szüleimmel keveset beszélgettünk ezekrôl a kérdésekrôl. Talán van a szülôkben egy túl-
zott félelem ezektôl. De amikor komolyra fordult kapcsolatunk, édesapám azt mondta: „Nem szeret-
nénk, ha kettesben maradnátok!” – Nem bíztok bennem? Kérdeztem én. – Ez nem errôl szól, vála-
szolta ô. Késôbb majd megérted. Fontos volt nekem ez a biztatása. Ki tudja mi mindent kerültünk el
ezáltal. És most már teljesen értem, amit mondott. Nem szabad magunkat kísértésnek kitenni, és a
másikat sem. – A szülôk felelôssége, hogy ilyeneket megmondjanak gyermekeiknek. Ma sok szülô
még túlságosan szemérmes vagy engedékeny ilyen kérdésekben. Pedig gyermeke jövôje egy-egy
szavuktól függhet.
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Volt, ami különösen nehéz volt számotokra?
Mária: A tisztaság megtartása nem volt könnyû, sôt néha szörnyen nehéz. Minden fiatalnak

tudnia kell, hogy hite, szerelme mellett óriási akaraterôre is van szüksége a tisztaság megtartásá-
hoz. Találkoztunk az egymás iránti testi vonzódás erejével, és a lemondás gyötrelmeivel is. Néha
szinte mindennapos küzdelmet kívánt ez, és azoknak a határoknak hûséges megtartását, amelyek
mellett döntöttünk, illetve amelyek egy részét kapcsolatunk során magunk határoztuk meg magunk-
nak. De ma annál inkább látjuk, hogy így volt ez gyönyörû, illetve így jutottunk el oda, hogy igazán
megismerhettük egymást, és el merjük kötelezni magunkat egymás mellett, Isten segítségével. Tehát
ma még jobban látjuk, hogy van értelme tisztának maradni és nem sodródni a világgal. 

Hogyan viszonyult környezetetek viselkedésetekhez?
Mária: Fôiskolán elôtérben vannak ezek a témák. Sok lány cikizett, amikor én vállaltam, hogy

elmondjam, hogyan élünk. Akkor én megkérdeztem tôlük: Veletek mi lesz, ha szakítotok? Még hány
fiúval fogtok kísérletezni? És mit fogtok tudni adni a házasságban, ha most játszotok ezzel a kérdés-
sel? Ekkor a beszélgetés komolyra fordult. És láthatóan felfedezték ezt az értéket, és irigyelni kezd-
tek, meg elhatározásokat tettek.

Andris: Volt csoporttársam, aki fennen hangoztatta, hogy ô megy haza szünetre, és képzeljük
el mi lesz kettejük között. Egy volt osztálytársam megkérdezte: meddig szeretnénk várni a házasság
elôtt. Válaszom miatt egyesek hülyének néztek. Késôbb amiatt is, hogy én alig 23 évesen már há-
zasodni akarok. Mennyi kalandot elszalasztok ezzel, mondták. De volt olyan barátom is, aki hason-
lóan élt, mint én, és láthatóan erôsítette, hogy én is így élek.

Mária: Volt egy barátnôm, egy volt osztálytársunk. Neki is volt egy barátja. Eljegyzésünk után
meghívtuk ôt egy nyaralásra. Itt kiderült, hogy mi nem alszunk egy ágyban. Elôször cikizett emiatt.
Nemrég örömmel számolt be, hogy a velünk való beszélgetése után megmondta barátjának, hogy
ô is úgy akarja a kapcsolatukat, ahogy nálunk látta.

Hogyan készültök a házasságra?
Andris: Régebben elkezdtük már használni Nemes Ödön atya Párbeszélgetés c. könyvét,

amely jegyeseknek szól. Külön-külön elgondolkozunk a kérdéseken, amelyeket a könyv feltesz,
majd megbeszéljük egymással az adott témákat, meg azt, hogyan tudunk egy hibán változni, ho-
gyan tudunk egy kérdést együtt látni. – A könyv sok gyakorlati ötletet ad: például hogy tanuljunk
megbocsátani, tanuljuk elfogadni magunkat és egymást, vagy egymás családtagjait stb.

Most Budapest egyik plébániáján járunk jegyesoktatásra, ahol 11 jegyesi találkozó van. Na-
gyon jó. Vagy 40 párral együtt veszünk részt ezen.

Miért meritek érettnek érezni magatokat? Hiszen nem nagyon gyakori, hogy a diákszerelembôl
házasság legyen. 

Mária: Mi diákkorban nem köteleztük el egymást, de kerestük a közös utat. És gondoltunk a le-
hetséges jövôre. Andris egy éve kérte meg a kezemet, miután már 4 évet jártunk együtt.

Társainkat, ismerôseinket, illetve sok kapcsolat felbomlását látva, úgy tûnik, hogy éppen a tiszta-
ság az, ami által a mi diákszerelmünk beérett, illetve általa derülhetett ki, hogy egymásnak valók
vagyunk. 

Andris: Biztonságot ad még, hogy van mögöttünk egy-egy hasonlóan élô, gondolkodó sokgyer-
mekes család. Ezzel is kapcsolatos, hogy összeköt minket a közös elképzelés a hûségrôl, egymás
szeretetérôl, a gyermekek nevelésrôl, vállalásáról. Olyan idôsebb testvéreink példáját láttuk ma-
gunk elôtt, akik utat mutattak. És csodálatos szép példákat kaptunk szüleinktôl, nagyszüleinktôl. 

Együtt járunk templomba. És ha távol vagyunk is egymástól, együtt imádkozunk. Alapként pedig
bennünk van a hit, hogy Jézus köt minket össze, Ô fogja összetartani házasságunkat. 

181



Úttörôk
Katolikus családcsoportok és mozgalmak 

Mi a családos csoportok szerepe? Egy hívô csoport lelki erôt ad. Ha küldöttek szeretnénk a világ-
ban lenni (ami kereszténységünk lényegéhez tartozik) ezt leginkább közösségben tudjuk megvalósí-
tani. Egy szeretetközösség képes vonzani, befogadni és felemelni másokat, más családokat is.

A keresztény családcsoportok támaszt adnak a házaspároknak, illetve családoknak hitbeli éle-
tükben. Rendszeres találkozásaikon, a testvéri beszélgetések mellett, vannak közös lelki tapasztalat-
cserék, továbbképzések. Idônként tartanak lelki napokat, lelkigyakorlatokat.

Sok egyházmegyénkben, az egyházmegye keretében is mûködnek családos csoportok, valamint
több plébánián.

Világszerte és Magyarországon is mûködnek sajátos családmozgalmak, illetve olyan lelkiségi
mozgalmak, amelyeknek vannak családcsoportjaik.

Magyarországon a legismertebb mozgalmak, amelyek a családokkal foglalkoznak, és család-
csoportokat is építenek:

Házas Hétvége
Mécs Családközösségek 
Magyar Schönstatt Család
Regnum Marianum közösség
Fokoláre Új Család Mozgalom
Családok Jézusban Mozgalom

Ezeknek a mozgalmaknak, valamint az egyházmegyei és plébániai családcsoportoknak sok ez-
er keresztény család a tagja hazánkban, világszerte pedig sok milliónyian tartoznak ilyen csopor-
tokhoz. Ôk arról tanúskodnak, hogy erôt merítenek csoportjaikból, és hogy gyermekeik nevelése is 
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sokkal könnyebbé válik, mert a gyermekek látják, hogy olyan barátok veszik körül ôket, akik hason-
ló értékeket követnek, mint szüleik…

(Az interneten minden csoport vagy mozgalom honlapját megtalálod, ha a keresôbe beírod a
nevüket. Alkalmat találhatsz ily módon a velük való kapcsolatfelvételre, ismerkedésre is.)

Házas Hétvége 

Katolikus alapítású mozgalom, amely nyitott más felekezetû résztvevôkre is. A mozgalom történe-
te Spanyolországban kezdôdött, majd Dél-Amerikán keresztül az Egyesült Államokban ért el ko-
moly sikereket. 

Magyarországra osztrák közvetítéssel jutott el 1983–1984-ben. 1986 óta magyarul folytak a
hétvégék. Ezután megkezdôdhetett a lelkiség továbbadására elkötelezett teamek (házaspárok és
papok) képzése is. Ma több mint 2200 házaspár, 150 pap, illetve szerzetes és 30 nôvér részvéte-
lével folyik a mozgalom munkája.

Jelenleg több mint nyolcvan országban van jelen a mozgalom. Legutóbb Kínában és az afrikai
Togóban került sor elsô hétvégékre. 1962 óta világszerte több mint 2,5 millió pár, atya vagy szer-
zetes vett részt a programokon. Ezek között az elsô idôkben csak házaspároknak és papoknak, il-
letve szerzeteseknek szóló hétvégék voltak, aztán létrejött a Jegyes Hétvége, az egyedülál-
lóknak szóló Döntés Hétvége – amelyek Magyarországon is léteznek és sokféle más speciális
program. Ezek mindegyike az egyén lelki életét, szeretet-kapcsolatainak intenzívebb megélését se-
gíti különféle élethelyzetekre vonatkozóan.

A házaspárok a Hétvégén az állandó önajándékozást és elfogadást, az önzésnek való megha-
lást és az egymásért élést egy különleges kommunikációs technikával sajátítják el. 

Hétvége alatt a péntek délutántól vasárnap délutánig terjedô programot értjük. A tematikája egy-
séges: lehetôséget ad egyéni munkára, elmélyedésre majd a párok beszélgetésére. Vezetôi felké-
szült házaspárok és egy pap. Mivel a hétvége lényege a szeretet-kommunikáció hatékonyabbá téte-
le, papok és szerzetesek is részt vehetnek, hiszen számukra az, amit férj és feleség a házasság
szentségében élnek meg, az Istennek adottságban és a közösséggel való kapcsolatban valósul
meg. A Házas Hétvége katolikus mozgalom erôteljesen hangsúlyozza a két szentség méltóságát,
összetartozását, és egymást kiegészítô voltát.

A Mozgalom Európa Tanácsa évente három alkalommal jön össze. Közösen fogalmazzák meg
a lelkiségi mozgalom programjait, amelyek ezáltal nagymértékben egységesek, mind Európában,
mind világszerte.
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Befejezésként

Mit szerettünk volna megfogalmazni e találkozásokon, e fejezetekben?

Biztos Út! (Szerelemrôl, szexualitásról értelmesen) Ezt a címet adtuk e könyvnek, a
benne feldolgozott elôadás-sorozatnak. Arra törekedtünk, hogy értelmesen, sôt igazol-
hatóan, azaz másoknak is elmondható módon foglaljuk össze a témát érintô alapkérdé-
seket.

Azok közül, akik egy-egy ilyen tanfolyamon, lelkigyakorlaton részt vettek, sokan be-
számoltak, hogy egész életüket megalapozta, amit itt megértettek, és amit kis lépésekben
elkezdtek begyakorolni. Ma sokukra úgy tekint környezetük, mint a szép házasság tanú-
ira. Többen közülük elôadásokat tartanak fiataloknak, vagy házasságra készülôk cso-
portjainak, illetve tanúságot tesznek elôttük a jó házasságra való készületrôl.

Tartsd kezed ügyében e könyvet! Hiszen a benne felmerült kérdésekkel minden nap
új formában találkozhatsz: akár úgy, hogy téged hoz zavarba egy kérdés, akár úgy,
hogy egy társadnak kellene segítséget adnod, és gyorsában nem jut eszedbe, mit kell
mondanod. E könyvecske segítségedre lesz: utána tudsz nézni benne az alapvetô, ér-
telmes válaszoknak.

Küldetésed a „fogyasztói társadalomban”

„Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága!” – mondja Jézus. „Arra kül-
delek titeket, hogy világítsatok” (Mt 5,13). Maga Jézus küld tehát bennünket.

A beszélgetések során találkoztunk korunk többféle emberellenes támadásával: a
fogyasztói, liberális világszemlélettel és a szexuális „felszabadítás” hamis állításaival.
Láttuk, hogy ezek lesodorják az emberek, a fiatalok széles tömegeit az Emberhez mél-
tó Útról, és besodorják ôket a fogyasztás önzô versenyébe, az arcnélküli, versengô,
gyönyört keresô tömegbe. Az önközpontú ember nem lesz boldog, bármennyire is haj-
szolja a sikert, élvezetet. És a „halál kultúráját” hordozza a családban, a házasságban,
a társadalomban.

Az emberek nagy része nincs tudatában annak, milyen rossz irányban sodródik.
Egyszerûen elkapta ôket az ár, a divat, a közvélemény. A mi felelôsségünk annál na-
gyobb érettük, minél inkább látjuk, hogy a sodrás a halálos örvények, a pusztulás felé
viszi ôket; miközben ôk is az igazi életre vágynak. A Szentírás szava nekünk szól: Ti
„idegenek és zarándokok vagytok a földön”. (Nem ez a végsô otthonunk: a menny fe-
lé zarándokolunk!) „Tartózkodjatok tehát a testi kívánságoktól”. És „éljetek úgy a
nem hívôk között”, hogy megtalálhassák Jézust, hogy „jótetteitek láttán magasztalják
Istent” (1Pt 2,11–12).

Minden ember életében vannak pillanatok, amikor valamilyen élmény, vagy éppen
egy barát szeretetének hatására megnyílik a szeme: s rányílhat az igazi, az isteni Érté-
kekre, az igazi emberség titkára. Ha ilyen „határhelyzetekben” mellette áll egy testvér, 
aki Jézusból merítve szerette ôt, aki érdeklôdést tanúsított iránta, akkor tôle fog érdek-
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lôdni az Élet Útjáról. – Hány hullámok között hánykolódó felnôtt vagy fiatal test-
vérünk tér meg ilyen módon napjainkban is, olyan fiatalok és felnôttek hatására, akik
hivatásuknak érzik, hogy szeretettel figyeljenek nem hívô (vagy éppen nem szimpati-
kus) embertársaikra. Jézus ereje által el tudják ôket indítani az Élet Útjára, meg tudják
ôket hívni az egyházi közösségbe: ahol Jézussal találkozhatnak.

Honnan meríthetsz erôt?

Kegyelmi erôforrásaid: „Aki szeret, az Istenben él, és Isten él benne” (1Jn 4,16). Ha
meg akarunk maradni Jézus és az embertársak szeretetében, erre csak a napi rendsze-
res ima, és a mindennapos felebaráti szeretet erejével leszünk képesek. Ez az alap, az
elsô forrás. 

Erôforrásaink még a szentmise, a szentáldozás, a szentgyónás, a szentségek: „Aki
eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én ôbenne” (Jn 6,56).
De „nélkülem semmit nem tehettek” (Jn 15,5). – Az ima, a szentségek kapcsolnak
össze Jézussal és hívô testvéreinkkel. És ezek adnak erôt, hogy Jézus szeretetét tovább
tudjuk adni másoknak. Jézus így fog tudni élni és mûködni bennünk és közöttünk. 

Az egyházi közösség: Egy keresztényietlen világ sodró tömegében, a hívô csak kö-
zösségben tud elôrehaladni, tanúságot tenni. Az utóbbi évtizedekben a keresztény csa-
ládok és fiatalok világszerte közösségeket, mozgalmakat hoztak létre, hogy egymást
és önmagukat erôsítsék, és a sokszor viharos tengerben hánykódó házaspár társaiknak
vagy a fiataloknak és házasságra készülôknek segítséget tudjanak nyújtani. Egy ke-
resztény fiatal örül, ha arról hall, hogy léteznek ilyen közösségek Magyarországon is.
Aki nem tartozik élô ifjúsági vagy plébániai közösségbe, annak segítséget nyújthat, ha
keresi a kapcsolatot keresztény társaival, közösségekkel, mozgalmakkal. Ugyancsak
ezek a közösségek lesznek legnagyobb erôforrásai fiatal házas korában is, majd ké-
sôbb is.

Minden szociológus is azt állítja, amit egyházunk és jelenlegi pápánk, XVI. Bene-
dek pápa mond: „Senki nem lehet egyedül keresztény. A kereszténység útitársaságot
jelent.” A sivatagon csak útitársaságban lehet átmenni, egyedül nem.63 Jézus eredetileg
is ezt mondta: akkor tudunk világítani, ha nem egyedül megyünk. „Ha ketten vagy
hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok köztetek!” (Mt 18,20). – És ha szí-
vünk legmélyéig törekszünk arra, hogy szeressük egymást, úgy, ahogy ô szeretett
minket, akkor Jézus ígérete megvalósul: „Legyenek egy… Ebbôl ismerje meg a világ,
Atyám, hogy te küldtél engem!” (Jn 17,21–24) Igen, mert ha Jézus mértéke szerint
szeretjük egymást (minden ellentétet, nehézséget és különbözôséget mindennap újra
legyôzve), akkor maga Jézus lesz közöttünk. És Ô az, aki meg tudja téríteni az embe-
reket körülöttünk. Így lehetünk az Ô munkatársai, hogy megújuljon a világ.
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