Az élet továbbadása
„Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek
teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: >>Legyetek termékenyek, szaporodjatok,
töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden
állat fölött, amely a földön mozog.<<" (Ter1,27-28)
A házastársi(…)szeretet termékeny, azaz nem merül ki a házastársak közösségében, hanem arra van
rendelve, hogy folytatódjék és új életeket fakasszon. "A házasságnak és a házastársi szeretetnek a
természet szerint az a rendeltetése, hogy utódoknak adjon életet és fölnevelje őket. A gyermek a
házasság legszebb ajándéka, s éppen a szülők számára lesz a legnagyobb kincs.
(…)
Ha a fizikai, gazdasági, pszichológiai és szociális feltételekre tekintünk, akkor azokat kell felelős
szülőknek mondanunk, akik okos megfontolás és nagylelkű elhatározás után több gyermeket
fogadnak el; vagy akik komoly oknál fogva és megtartva az erkölcsi törvényeket, meghatározott vagy
bizonytalan időre úgy döntenek, hogy több gyermeket nem hoznak világra. (VI. Pál – HUMANAE
VITAE)
„Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és uralkodjatok rajta." (Ter9,7)
Istenünk! Te munkatársaiddá választottál ki bennünket az új élet fakasztásában. Kérünk, légy
segítségünk az elfogadott élet szolgálatában, nevelésében.
Állj mellénk atyai erőddel, jóságoddal, és segíts úgy nevelni gyermekünket, mintha Jézust bíztad volna
szeretetünkre. Te nem maradsz adósa senkinek, Istenünk. Megfizetsz mindenért. Fizetsz a nevelésért
is. Gyermekünk által is, irántunk és az emberek iránt tanúsított magatartásával, egész életével. Add
meg, teremtő Atyánk, hogy ez mindig öröm és boldogság forrása legyen számunkra.
Add, hogy segítségünkkel atyai szereteted fényében járja életének útját, és a Tábor hegyén
elhangzott szózatod rá is vonatkozzék: "Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik." Akkor
biztos, hogy nekünk is mindig kedvünk telik benne...
Istenünk! Védd meg őt minden bajtól, szenvedéstől. Add, hogy úrrá tudjon lenni a világ kísértései
fölött. Tedd boldoggá! Minket pedig segíts, hogy mindig hűséges gondnokai legyünk testének,
lelkének. Akaratod szerint keressük mindig az ő javát, szolgálatunk jutalma pedig, a belőle is forrásozó
boldog élet után, vele együtt az örök élet legyen a Boldogságos Szűzanya és Szent József
segítségével, és a te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Kérdések:
I. Az élet továbbadása feltétlen parancs? („Szaporodjatok, sokasodjatok”)
1. El tudod-e képzelni, hogy teljes életet élj gyermek és család nélkül? Miért szeretnél majd gyereket
vállalni?
2. Föld benépesítése vs. túlnépesedés - Mi a helyzet pl. Kínával, ahol egy házaspárnak nem
engedélyeznek 1-nél (2-nél?) több gyereket? Vétenek Isten parancsa ellen azok, akik ezért nem
vállalnak több gyermeket?
3. Ha az orvos azt mondja, biztosan beteg lesz a születendő gyermeked, felvállalnád?
4. Vállalnál-e gyereket, ha örökletes betegséged lenne? (pl. AIDS, Dawn-kór)
5. Idős korban gyereket elfogadni, mire gondolsz? (eltart, fel tudod-e nevelni) Önzőség arra gondolni,
hogy idősebb korodban ők fognak rólad gondoskodni, szeretni? És társadalmi szinten (nyugdíj, stb...)?
II. Határhelyzetek (amikor csak az örökbefogadás segít)
6. Mi a helyzet azokkal a házaspárokkal, akiknek nem lehet gyerekük? Ők hogyan tudják továbbadni
az életet? Mi az ő kötelességük?
Szituációs gyakorlat: 17 éves vagy és teherbe esel/a barátnőd teherbe esik. Mit tennél?
<Tudod-e ajándékként felfogni?>
III. Hagyományok, tradíciók, hit továbbadása
7. A házastársad és Te más keresztény felekezethez tartoztok. Elképzelhetőnek tartod-e, hogy a
gyerekeket megosztva, eltérő felekezetűnek nevelitek? És ha nem is keresztény? (pl. iszlám...)
8. Vannak olyan "kedvenc" családi hagyományaid, amiket mindenképpen szeretnél továbbadni a
gyerekeidnek?
IV. A jövő nemzedéke felé érzett felelősség
9. Magyarország népessége fogy, de a kisebbségek arányszáma nő. Szerinted etikus arról beszélni,
hogy azért kell gyermeket vállalni, hogy ne kerüljünk kisebbségbe?
10. A Társadalom mennyire mossa össze a nagycsaládot a haszoncélú gyermekvállalással?

