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dr. Székely János: A keresztény család értékei 
2019. december 14. 

A találkozóra a „Jövőnk a gyermek” c könyvet bemutató országos konferencia után került sor. Szokás 

szerint kiscsoportos beszélgetéssel, ismerkedéssel kezdtük a püspök atya részvételével, majd Benda 

József bevezetőjét követően a püspök atya tartott előadást.  

  
 

A magyar nemzet előtt két óriási kihívás áll. Az egyik a demográfiai kihívás, a másik a cigány 

testvérekkel való együttélés. Ezeknek a kérdéseknek a megoldása a jövő Magyarországának a kulcsa.  

Saját gyermekkorát bemutatva a szülői szeretet, az anyai gondoskodás mintáját emelte ki maga és a 

testvérei számára. Olyan örömteli, követendő mintát kaptak, hogy mindkét testvére 4-5 gyermekes 

létformát választott magának. A másik forrása a közös imádság, kapcsolatot, hitet, meghitt és áldott 

együttlétet, erőt jelentett számára a mindennapokban és az ünnepekben egyaránt.     

Az édesanyja otthon léte és családi szolgálata, tette őt szerencséssé. Az iskolából örömmel szaladt haza, 

hiszen otthon várta az ebéd és jó hangulat. Együtt lakott testvérei és unokatestvéreivel, így egyszerre 6 

gyermek volt a kertben, de a fél utca gyermekei is náluk játszottak. Igazi, felhőtlen gyermekkor volt 

számára.  

Az Egyház szerint az erkölcsi törvény lényegében objektív. Bele van ültetve a Világba a teremtéssel.  

Az ember fölismeri, kiolvashatja rendet. Benne van az atomokban, a sejtjeinkben, a lelkünkben. Isten 

beleteremtett a világba egy gyönyörű rendet. Az ember akkor lesz boldog, ha ezt a rendet felismeri. 

Ezzel él, ebbe belesimul. Az ember felelőssége, hogy ne tegye tönkre ezt a harmóniát. Fel kell ismernünk 

a 10 parancs és az élet kapcsolatát. Az erkölcs és a törvény elengedhetetlen összefüggéseit. 

A modern ember egyre inkább azt gondolja, hogy ez az objektív rend nem is létezik, vagy ha létezik, 

akkor nem megismerhető. Szubjektív emberi vélemények vannak az élet nagy kérdéseiről, hogy honnan 

van a világ; mi az emberi élet végső célja és értelme; a különböző véleményeket tisztelni kell stb. A 

modern ember nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Lehetőleg korlátlanul. A saját testét 

is használni akarja. Azt gondolja, bármit megtehet vele. Objektív törvény nincs. 

Az emberiség célját, a világmindenség szívét Jézus tárja föl. Ha ránézünk, akkor tudjuk megérteni, hogy 

mi az Univerzumnak az igazi célja és értelme. Jézus a szeretet törvényét hozta el. A szeretetben jelölte 

meg ennek a világnak a legfőbb okát és célját. A kereszténység legmélyebb, legalapvetőbb igazsága ez. 

Isten közösség. Nem egy magányos Isten, hanem Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. Mi emberek 

arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni. Megtanuljuk az életünket odaadni. Szeretetből van a létünk, 

és arra születünk, hogy az életünket ajándékká tegyük. Mi keresztények azt gondoljuk, hogy a Világnak 

az alapképlete ez. Az Univerzum alaptörvénye ez. Az ember akkor tudna boldogan élni, ha szeretetben 

és önátadásban élne. 

A Biblia legfontosabb üzenete a házasságról:  
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Két élet összeforr. Ezt éli át 2 fiatal a szerelem kezdetén. Köztük a falak leomlottak. Beléphetnek a 

másik csodálatos világába. Megkapják általa, ami az életükből egyedül teljesen hiányzott. Az másik 

öröme lett az egyén boldogságom. A másik ő fájdalmát mindketten hordozzák. A Bibliának ez az 

alapképlete a házasságról. 

II. János Pál pápa a test teológiájáról szóló előadásaiban emlékeztetett arra, hogy az eggyé válás bele 

van írva a testünkbe. A férfi teste és a nő teste arra van teremtve, hogy egyesüljön egymással. Ezt a 

testünkbe beírt Isteni törvényt kell megvalósítani.  

A Biblia azt mondja a házaspárnak, legyetek termékenyek. A kereszténység szerint, a gyermekáldás a 

természetes gyümölcse a szerelemnek. Az élet szeretetből fakad. A Teremtő ilyennek alkotta meg a 

világot. Azt akarta, hogy minden gyermek élete mögött ott legyen a szülei szerelme. Ebből fakadjon, 

ebből táplálkozzon egy életen át.  

Az „Énekek éneke” egy olyan különleges bibliai könyv, ami a testi szerelmet énekli meg. Egy 

gyönyörű himnusz a női testnek a szépségéről, a vőlegény és a menyasszony kedves udvarlásáról, 

szerelméről, egymásra találásáról. Ez bekerült a Bibliába. Mit mutat ez? Azt, hogy a testi szerelmet az 

Úr Isten alkotta. Ez önmagában gyönyörű, és tiszta.  

A Biblia nagyon ellenzi a válást. A keresztény üzenetben jó lenne azt felragyogtatni, hogy ez nem 

valami tilalom, vagy törvény, ez elsősorban örömhír. Azt akarja mondani, hogy lehetséges egész szívvel 

szeretni. Egyetlent szeretni egy életen át. Az ember képes erre. Sőt erre is van hivatva, hogy a teljes 

életét odaajándékozza. Ezt meg is kaphatjuk valakitől. A szabadságunk, az akaratunk akkor működik 

jól, ha mindig a jót akarjuk. Mindig az értékeset.   

Jézus azt mondja a házasságról: „Amit Isten egybekötött”. Ez arról is szól, hogy a házasság nem csak 

egy emberi intézmény, hanem annál több. Isten köti össze, ő is benne van. Keresztények azt gondoljuk, 

hogy a hit, az Isteni erő olyasfajta dolog, mint egy fölfelé emelő gravitáció. Egy titokzatos erő, ami 

emeli az embert a magasba. Gyökössy Endre szerint a szép házasság alapképlete ketten, hármasban. Egy 

szép házasságban szinte fizikailag érezhető módon jelen van az a titokzatos harmadik, aki mind a kettőt, 

a férjet és a feleséget is a korlátai, a sérelmei, a nehézségei fölé emel. Ha csak emberi szinten keresi 2 

ember a harmóniát, a végességével újra és újra beleütközik. Csak ha ebből a természetfölötti fölemelő 

erőből tudnak táplálkozni, a magasabb szinten, ajándékként, csodaként, újra és újra átélhetik az 

egységüket.  

A társadalomnak ugyan így szüksége van erre a fölfelé emelő erőre. A jogrendünk, a szokásrendünk 

fölött és mögött nincs ott az értékek ereje. Ha nincs ott a jogrendünk mögött az erkölcs ereje, akkor a 

társadalom nagyon összeomlik.  

Olyat is mond Jézus, hogy a házasság nem végcél. Ez egy út. El kell fogadni, mint minden emberi 

dolognak, ennek is a töredékességét, sebzettségét, végességét. Azt a keveset, amit adni tud, azt örömmel, 

hálásan kell elfogadni. Azt a keveset, amit adni tudok, azt kell teljes szívvel, örömmel, jóakarattal adni.  

Szent Pálnak a szeretet himnusza csupa igékből áll. Ez nem véletlen, jelzi azt, hogy a szerelem és a 

házasság nem birtokláshoz, nem élvezethez hasonlít, hanem egy gyönyörű tevékenység. Egy csodálatos 

képesség arra, hogy magamból és a másikból kincseket hozzak elő. Arra kell megtanítani a fiatalokat, 

hogy tudjanak szeretni.  

Egy férfinek rengeteget kell tenni ahhoz, hogy egy házasság szép maradjon. Energiát, fényt vinni a 

kapcsolatba. Ő ennek a motorja. A feleségnek pedig kell tudni bölcsen, finoman jelezni a férje felé, hogy 

minek örült, mi az, ami fájt. Ha a feleség ezt nem teszi kedvesen és bölcsen, akkor a férje sohasem fogja 

megérteni az ő nagyon bonyolult, nagyon színes, csodálatos érzelmi életét.  

 

Azt látom, hogy óriási krízisben vannak a családok, a házasságok és én is keresem az utakat, ahol ezért 

valamit tehetnénk. Nagy álmom, hogy boldog családjaink legyenek és szülessenek gyermekek. 

Azt gondolom, hogy az Egyház elsősorban azzal tesz sokat, hogy az emberek szívét megtölti. 

Szeretettel, fénnyel, hogy tudják szeretni a házastársak egymást, a szülők a gyermekeket. Boldog 

gyermekek szerető családokból születnek. Ha erős mintát tudunk adni, akkor az magától megy tovább, 

mint egy kincset visszük tovább.  

A családi imádság óriási erő. Családközösségek, fiatalok közösségei, ahol az emberek szíve megtelik 

fénnyel, szeretettel. Segít az Egyházunk abban, hogy az emberi élet célját próbálja a társadalom felé 
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közvetíteni, erre tanít. A gyerekeket elvezetni odáig, hogy mondjuk, idősotthonba bemenjen, beteget 

látogasson.   

A dr. Benda József által szerkesztett könyv nekem is reveláció, meglepő volt, amiket a könyvekben 

olvastam. A döbbenetes zuhanás 1981 óta. Megdöbbentett az adat, hogy 8 éven belül 35 %-kal fogy a 

szülőképes nők száma. Meglepő, hogy az eddigi, különböző állami intézkedések mennyire tehetetlenek 

voltak. Egyedül az abortusz tilalom, az abortusz szigorítás, ami jelentős, a GYES bevezetése egész kicsi 

népességnövekedést hozott. A többi intézkedésnek gyakorlatilag szinte semmi gyermekvállalási 

gyümölcse nem volt.  

 

  

 

Javaslatok a gyermekvállalás elősegítésére 

 

1. Javasolnám a magyar jogalkotóknak hogy minden törvényt, minden gazdasági rendelkezést, minden 

oktatásügyi, egészségügyi rendelkezést erre a mérlegre legyen kötelező rátenni, hogy segíti-e a 

családot? Segíti-e a gyermekvállalást? (family mainstreaming) 

2. Jegyesoktatást kellene biztosítani kötelezően mindenkinek. Az Egyházunk ezt régóta csinálja. A 

házasság egy életre szóló, hatalmas döntés. Az egyik leghatalmasabb vállalkozás az emberi 

életben. A fiatalok gyakran erre nincsenek felkészülve. Rengeteget kellene erről tanulni egyházi, 

vagy államilag szervezett jegyesoktatás, házasságra való felkészítés keretében. 

3. Úgy gondolom, hogy a gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Kötelezővé kellene tenni 

a családi életre nevelést az iskolában. Erről nem csak hallani kell, készségeket is kellene 

fejleszteni. Zenével, tánccal, játékkal, sokféleképpen. 

4. Édesanyák segítése. Anyagilag, vagy ezzel a nagyszerű ötlettel, a főállású szülőséggel.  

5. Fiatal házasok segítése kiröptető házakkal, lakásokkal. A falvaink néptelenednek el. Gyönyörű 

zalai falvakban teljesen ép házak százai, ezrei állnak üresen. 10-20 km-re olyan helyektől, ahol 

rengeteg a munkahely. Autóval be lehetne járni, lenne munkahely. Könnyen meg lehetne oldani a 

családoknak a lakásnélküliséget, ha az állam egy kicsit gondolkodna erről.  

6. Családbarát média. Egyrészt az említett értékeket bevinni a médiába, másrészt védeni a fiatalokat 

a média káros hatásaitól. A médiába nem lenne szabad mindent kitenni. Csak egészséges, értékes 

tartalmakat lenne szabad elérhetővé tenni. 

7. Az emberi élet védelme a fogantatástól kezdve. Mivel nagyon sok család, nagyon sok fiatal 

gondolkodik úgy, hogy az abortusz tilalmát nem tudná elfogadni, nem várható, hogy bármely 

kormány elrendelje az abortusz tilalmát. Azonban reális elvárás lehet, hogy legyenek normál 

állami kórházak, ahol nincs abortusz. A normál egészségügyben dolgozó szülész nem végezne 

abortuszt. A várandóság idején egy gyönyörű, színes ultrahang képen a gyermek megmutatása az 

anyának, a gyermek kiálthasson egyet az életéért. Az apa bevonása a folyamatba nélkülözhetetlen 

lenne.  

Tartalmas, szívet-lelket megmozgató, inspiráló előadást hallottunk, amely sok megfontolandó 

nézőpontot és javaslatot vet fel, és tovább gondolásra érdemes. 

Készítette Csaba Beatrix és Benda József 


