Házaspárok útja

1. Egymásra találtunk – életre szólóan
Lehet, hogy sokáig kerestük egymást, lehet, hogy volt/van bennünk bizonytalanság, tényleg nekünk kell-e
együtt élnünk.
De ha összekötöttük az életünket a szentségi házasságban, akkor ezek a kérdések elvesztették érvényüket.
Már csak az a kérdés maradt, hogyan tudjuk boldogabban, szebben élni közös szövetségünket. Innentől
egymás üdvösségéért felelősek vagyunk.
Ahogy Weöres Sándor írja, már csak jósággá válhat bennem társam hiányossága. Aki ennek titkát
megízleli, örök életre szóló boldogságot nyer.

2. Az otthonunk a mi birodalmunk
Az OTTHONUNK, mely közösen épített Istennel és egymással, ahova visszatérünk nap mint nap, hogy
biztonságban érezzük magunkat a külső világtól, ami feltölt és felvértez a másnapi útra, ahol együtt
élhetünk a szeretteinkkel. Védelem. Bástya. De nem védjük-e falait túlzottan? Nem zárkózunk-e be ide
mások elől? Nem válik-e így börtönünkké otthonunk?

3. Életet adunk, életet kapunk
Szerelmünk gyümölcsei testi, lelki gyermekeink – ők a Teremtőnk ajándékai. Érkezésük, jelenlétük öröm és
kincs, ők egyszeriek és megismételhetetlenek. Isten ebben az ajándékában is számtalan módon és
élethelyzetben érint meg bennünket. Mélységeket és magasságokat élünk meg, melyek erősítik azt a közös
felelősséget - emberi méltóságot, amivel Isten megtisztelt minket.

4. A szeretet fájhat
Van, hogy az ajándéknak nincs ajándék formája vagy íze, nincs ajándék szaga, színe vagy hangja.
Egyáltalán nem az, amit szeretnénk érezni. És fáj, mert szeretnénk, ha kerek lenne és édes, friss illatú és
kék és lágy szavú. Ám kocka és savanyú, kicsit áporodott és zöld, ráadásul rikácsol. Ajándékot kaptunk
Krisztustól, s ez a csomag olykor megoldandó feladat formájában érkezik a feladótól.

5. A nehézségek által növekszünk
A külső nehézségek megerősítik házasságunkat, ha együtt nézünk szembe velük. Leküzdésüknél a
hogyannal érdemes foglalkozni, a miérttel nem.
Ha tehetetlenek vagyunk, fogadjuk el keresztünket és higgyük, hogy Isten velünk hordozza azt.
A belső nehézségek is javunkra szolgálhatnak, ha lépcsőfokként tekintünk rájuk. Ilyenkor gondoljunk
Jézus szavaira: " Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket." (Jn 13, 34)

6. Erős gyermekeket nevelünk
Istenünk! Hálát adunk, hogy megajándékoztál minket azzal a csodával, hogy szülők lehetünk. Segítsük
őket abban, hogy mindaz a sok szépség, ami bennük rejlik tudják kamatoztatni, a Te szeretetedet tovább
ajándékozni, tudjanak másokért élni, tudjanak küzdeni és dönteni a jó mellett s kitartani benne.
Nevelésünk sokszor kudarcot vall, de tudjuk, hogy Te velünk vagy ezen az úton és fogod a kezünket.
Kérünk, újítsd meg újra és újra a bennünk lévő vágyat, hogy egészen a Tieid lehessünk, hogy magunkkal
vigyük gyermekeinket Hozzád, a forráshoz, hogy így váljanak erőssé a Te dicsőségedre.

7. Az emberélet útjának felén
...egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Egyáltalán, amikor elindultam jó/igaz
utat választottam? Ez az az út, mely nekem rendeltetett? Megérkeztem már vajon? Vagy gyűjtsek erőt, és
menjek még tovább? Ott vagyok, ahol akarok lenni? Esetleg nem, de jó/nekem rendelt helyen? Ki vagyok
én? És mire rendeltettem? És vajon, amit kellett már elvégeztem?

8. Másokkal együtt erősebbek vagyunk
A közös élet legkisebb alapegysége a család. Amikor másokkal együtt összegyűlünk Jézus lába köré, akkor
egy új egység születik, a közösség. A közösségben a személyesség, a másikkal való kapcsolat a fontos,
aminek Isten a központja.
Erősebbek vagyunk, ha Jézus szemén át látjuk egymást. Örömeink, kudarcaink, sikereink, bánataink,
különbözőségeink – erősíthetnek minket.
Életünket miben erősíti a közösség jelenléte?

9. Küldetésünk van!
Keresztségünkkor egy nagy család tagjai lettünk, ami nem egy kényelmi helyzetet jelent, hanem elsősorban
feladatot, küldetést ad mindegyikünknek. Ez a küldetéstudat a felnőtt megtérés által lesz tudatos. A vérségi
családunkat és kötelékeinket alapvetően határozza meg ez a begyökerezés.
Sokszor érezzük talán: mások felé könnyű, de a családunkban, a gyerekeink felé milyen nehéz, valóban
embert próbáló Jézus útján járni. Tudunk-e újrakezdeni? Tudunk-e megújulni? Tudunk-e visszatérni az
első szerelem, az első meghívás erőt adó érzéséhez?

10. Hűek maradunk
A hűség alaptermészete, hogy észrevétlen, a lelkünk mélyén születik meg és erősödik az évek folyamán.
Olyan, mint a levegő. Folyamatosan táplálja a kapcsolatunkat, hogy fontos, csak akkor tudatosodik
bennünk, amikor veszélybe kerül. Addig szinte ki sem mondjuk, csak érezzük, hogy biztonságban vagyunk
egymás mellett. Kegyelem, Isten ajándéka, amit meg kell becsülnünk, és éltetnünk, táplálnunk kell. Együtt
töltött minőségi idővel, közös élményekkel, beszélgetésekkel, egymás meghallgatásával.

11. Elengedjük gyermekeinket
Gyerekeinket ajándékba kapjuk a Jóistentől. Átmenetileg a mienknek érezhetjük őket. Születésük után
szinte teljes szimbiózisban vagyunk. Aztán látnunk kell – értékelve, átélve minden kor sajátos pillanatát –,
ahogy egyre messzebb távolodnak tőlünk. Amit fontosnak találtunk, igyekeztünk átadni. Útravalóul
szolgál. Bizalommal tekintjük lépteiket. Lelkünkben, szívünkbe örökre teljes közelségben maradnak. Az
otthon ajtaja mindig nyitva áll előttük.

12. Együtt időseinkkel
Ahogyan szüleink is, mi is idősödünk, megtanuljuk egyre inkább becsülni egymásban a jót. Szabadabban
tanulunk tőlük, jobban meglátjuk szavaikban, tetteikben a bölcsességet. Kevesebb a feszültség, a harc.
Látva, érezve öregedésük konkrét jeleit, bennünk is tudatosodik, hogy egyszer véget ér az életünk. Nem
mindegy, hogyan gazdálkodunk a ránk bízott idővel.
Nem szeretnénk azon aggodalmaskodni, mit hoz a holnap, melyik idős szülőnk szorul majd gondozásra,
ápolásra. „Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a
maga baja.” /Mt6,34.

13. Megöregszünk – aratunk
Milyen nagy a különbség az öregedés és a megöregedés között! Megszületésünket követően folyamatosan
öregszünk. Ez egy olyan folyamat, amit egyszer csak a megöregedés lezár? Csak megöregedett állapotban
lehet aratni? Földi életünk 60. évét taposva (élvezve) mindketten úgy gondoljuk, csak tőlünk függ, hogy
besoroljuk e magunkat a „megöregedett” csoportba és csak azt követően kezdjük meg az aratást, vagy a
mindenkori életállapotunk lehetőségeit kihasználva vetünk és betakarítunk.

14. Mindennek értelme van
Minden megnyilvánulásunk fontos, sokszor a legapróbb részletekben rejtőzik a lényeg. Egy apró gesztus,
egy pont odaillő szó, egy ölelés egészen új irányt adhat a kapcsolatunknak. Másfelől: Minden rosszban van
valami jó. -hallottuk sokszor gyerekkorunkban. Isten nehéznek, rossznak látszó dolgokból is ki tud hozni
valami jót, szépet, bár sokszor nem ott és nem úgy, ahogy mi gondoljuk. Minél határozottabb elképzelésünk
van arról, hogy mi, hogyan rendjén való, mitől várható leginkább a dolgaink kedvező alakulása, annál
nehezebb elfogadni, hogy másképp is lehet jó. Fontos, hogy tervezzünk és legyenek céljaink, de legyünk
nyitottak, ha nem minden a mi terveink szerint alakul. A kulcs: a bizalom, abban, aki átlát mindent.

15. Hálát adunk
Házastárssal együtt végigjárni szeretetben az életutat a legnagyobb kegyelmek egyike. Együtt a Mennyei
Atyánál – ennek eljöveteléhez szeretetünkkel segítsük egymást az üdvözülés útján egész életünkben. Hálát
adok azért, hogy mellettem lehetsz, hálát adok azért, hogy melletted lehetek. Mindörökké. Ámen.

