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I. A Biblia családképe 
 

Jahvista hagyomány: Ter 2,18-25 
Ádám oldalbordájából megteremti Isten Évát. Ők ketten alkotnak egy egységet. 
Szent Ágoston szépen írja le: a szívhez legközelebbi csontból teremti Isten Évát. 
 
A Biblia mondja „elhagyja apját és anyját”, az, aki megházasodik. Ez azonban nem szó 
szerint értendő, inkább egy szeretetrangsort mutat. Vagyis: az első mindig a házastárs legyen, 
még az „Én” előtt is fontosabb kell, hogy legyen. 
 
Mi a házasság célja? 
- Szeretet közösség megélése 
- Élet tovább adása 
 
Bűnbeesés: Ádám és Éva. Egymást okolják, vagyis megszűnik a szeretet egység, a harmónia 
közöttük. 
 
Tisztelet: nagyon fontos egy házasságban egymás tisztelete, az ajándékok elfogadása. A 
gyermek is ajándék. Régen úgy tartották, hogy minél több gyerek van egy családban, az a 
család annál erősebb, így a nemzet is annál erősebb. 
 

Újszövetség: 
Jézus mondja: „Amit Isten egybekötött ember szét ne válassza.” 
 
Vannak azonban olyanok is, akik lemondanak a házasságról és papok, szerzetesek lesznek. 
 
Útmutatások a Bibliában a házassághoz: 
Szent Pál levelei hitbeli és erkölcsi útmutatásokkal 
 
Fontos kiemelni: Engedelmesség egymás iránt. A feleség engedelmeskedjen a férjének, de a 
férje szeresse az asszonyt úgy, mint az Úrjézus az Ő Egyházát. 



 

II. A szent család 
 

Az Úr, egy törékeny gyermek képében jön el, minden kényelemtől 
megfosztva magát. Azonban a szerető édesanyja és édesapja mellette áll. 
 
Szent József megvédi a gyermeket minden bajtól. 
A Szűzanya, pedig ott áll a fia mellett minden helyzetben. Az örömben, a 
Kánai menyegzőn, és a bánatban, fájdalomban is, Kereszthalál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. A keresztény család természete és küldetése 
 
A családban a szülök szerepük szerint többfélék lehetnek. 
Az édesapa lehet, 

- árnyékapa, azaz nem vesz részt a gyermekek nevelésében, az anya irányít, nem törődik a 
családdal. 

- Infantilis apa, vagyis a gyermekek szintjén van, és a gyermekek is úgy tekintenek rá, mint 
játszópajtásra. Nem egyenrangú partner a házasságban. 

- Tekintélyelvű apa, az, aki uralkodik, hatalmaskodik a családján. 
- Liberális szülő, amikor mindenki mindent megtehet a családban, nincs senkinek 

felelőssége, elvárása a másikkal szemben. 
 
Az ideális családban azonban, az apa szoros kapcsolatban áll, elsősorban Istennel, a feleségével, 
és a gyermekeivel is. Ez a viszony oda-vissza működik, és egy szeretet kapcsolat köti össze a 
család tagjait. Bizalmon és szereteten álló kapcsolat, melynek legfőbb forrása, az Istennel való 
folytonos kapcsolat. 
 
Milyen édesanya típusok vannak? 
 

- „kakukk”, az a típus, aki mástól várja a nevelést 
- „kotlós”, az, aki nem engedi el gyermekét 
- „pelikán”, pedig az, aki vérével táplálja, mindent megtesz érte, de közben belehal. 

 
Az ideális édesanya az Úr szolgálóleánya. 
 
A család legyen olyan, mint egy szép kert. Amikor a gaz felüti a fejét, a gondos kertész jön, és 
kigyomlálja azt. 
 



IV. A test teológiája 
 
Christopher West, amerikai antropológus az elmúlt évtizedben mint férj és apa, főállású 
nevelőként tart előadásokat a Katolikus Egyház szexualitással és házassággal kapcsolatos 
tanításáról, több könyve is megjelent a témában, így például A test teológiája kezdőknek című 
kötet magyarul is. 
Kifejti, hogy mi is a szeretet 4 fő jellemvonása: 

- Szabad 
- Teljes 
- Hűséges 
- Gyümölcsöző 

 
II. János Pál pápa szerint a legfőbb probléma, az hogy 

- adás helyett kapni akar 
- tisztelet helyett, kihasznál 
- a személy helyett a testre mond igent 
- új élet fogadása helyett védekezés 

 

V. A jelenkor támadásai a család ellen 
 
„Öltsétek fel Isten fegyverzetét” vagyis nem szabad elcsüggedni a támadásokkal szemben. 
 
A gonosz taktikája, hogy  
- próbálja lehazudni magát („én vagyok, aki nem vagyok”) 
- gyönge pontokon támad 
- stratégiailag fontos pontokat foglal el (oktatás, média) 

A támadás célpontjai: 
- papság (megverem a pásztort, szétszóródik a nyáj) 
- jövő, vagyis az ifjúság 
- élet ellenes – Isten nélküli 

 
- liberalizmus, fogyasztói társdalom 
 
A gonosz cselvetéseivel szemben azonban erőt adhat, az a tény, hogy Jézus Krisztus legyőzte a 
gonoszt, ezért a gonosz már győztes semmiképpen sem lehet. Csatákat nyerhet, de a végső harcot 
már elbukta. Ő is csak egy teremtmény, ezért lehetséges felvenni ellene a harcot! 
 

VI. Rendkívüli esetek 
 
Vannak olyanok, akik nem házasodnak meg. 
Ez több okból is lehetséges: 

Kényelemből. 
Elváltak. 
Özvegyek 

 
 
 
Köszönjük szépen a tartalmas előadást! 

Az előadást lejegyezte: Rapcsák Judit 


