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Jegyesfelkészítés 

A házassági szövetség feltételei 
A házassági szövetséget egy férfi és egy nő köti, akik meg vannak keresztelve és szabadok a 

házasságkötésre, és szabadon nyilvánítják ki beleegyezésüket. A "szabad állapot" azt jelenti: 

 nem állnak kényszer alatt; 

 nem akadályozza őket sem a természettörvény, sem egyházi törvény. 

Az Egyház a beleegyezés cseréjét a jegyesek között a házasságkötés nélkülözhetetlen elemének 

tekinti. A "házasság" a beleegyezés kölcsönös kinyilvánítása által "jön létre". Ha a beleegyezés 

hiányzik, a házasság nem jön létre. 

A beleegyezés "szabad, személyes cselekedet, melyben a házastársak kölcsönösen ajándékozzák és 

elfogadják egymást": "Feleségül veszlek." (...) "Feleségül megyek hozzád." Ez a beleegyezés, mely 

egymáshoz köti a jegyeseket, azáltal teljesedik be, hogy a kettő "egy test lesz". 

A házassági beleegyezésnek mindkét fél akarati aktusának kell lennie, és mentesnek kell lennie a 

külső kényszertől vagy súlyos megfélemlítéstől. A beleegyezést semmiféle emberi hatalom nem 

pótolhatja. Ha e szabadság hiányzik, a házasság érvénytelen. 

Az eskető az Egyház nevében veszi ki a beleegyezést a jegyesektől és adja az Egyház áldását. Az 

Egyház szolgájának jelenléte és a tanúk azt teszik láthatóvá, hogy a házasság egyházi életforma. 

Ezért rendes körülmények között az Egyház egyházi formát követel híveitől a házasságkötéshez. E 

rendelkezésnek több indoka van: 

 a szentségi házasság liturgikus cselekmény, illő tehát, hogy az Egyház nyilvános liturgiájának 

keretében történjen; 

 a házasságkötés egyházi életállapotba vezet be, jogokat és kötelességeket teremt az 

Egyházban a házastársak között és a gyermekek felé; 

 mivel a házasság az Egyházban életállapot, a házasság megkötése felől bizonyossággal kell 

rendelkezni (ezért kötelező a tanúk jelenléte); 

 a beleegyezés nyilvános jellege védi az egyszer kimondott "igen"-t és segíti hűséges 

megtartását. 

Hogy a házastársak beleegyezése szabad és felelős cselekedet legyen, és hogy a házasságkötésnek 

meglegyenek erős és tartós emberi és keresztény alapjai, rendkívül fontos a fölkészülés a házasságra. 
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A szeretet teljessége – felkészülés a házasságkötésre 
Vértesaljai János, Gyökössy Endre és egyéb szerzők alapján 

Testi szeretet 

A teljességre törekvés 

A szeretetnek az a sajátossága, hogy teljességre törekszik. Akik együtt élnek és ezért együtt is 

alszanak, azokban is megvan a teljes szeretetadás igénye, bennük is meg van az az igény, hogy őket 

mindenestül elfogadják és szeressék. De ez nem tud megvalósulni az ilyen kapcsolatban, 

bármennyire is mondják ezt egymásnak. Miért? Mert az ilyen kapcsolatban az egyik azt mondja a 

másiknak: én szeretlek téged, és nekem jó, sőt nagyon jó veled. És amit nem mond ki, de hangtalanul 

is közöl, az az, hogy ameddig nekem jó, addig együtt vagyunk. Utána: viszontlátásra. Keresek valaki 

mást, akivel újra jó nekem. A másik mit mond? Ugyanezt. És szép csöndesen tudomásul veszik, hogy 

addig működik ez a kapcsolat, míg a „nekem jó” feltétele érvényesül. 

Értékes? 

Nehogy valaki is azt gondolja, hogy az ilyen kapcsolat értéktelen. Dehogy is, hiszen sok őszinteség 

lehet benne, sőt tisztelet is, sőt igazi, szép érzelmek. Isten őrizzen attól, hogy értéktelennek 

mondjuk. A baj csak az, hogy feltételes ez a kapcsolat, nincs benne véglegesség, és valójában egy 

páros önzésről van szó benne. És ez a kapcsolat nem tud igazából fejlődni, le van zárva, mert nem 

határtalan, hanem határos. Határai vannak. „Amíg nekem jó.” 

Lépjetek tovább! 

Minden eddig azért volt, hogy őt felismerd, és vele legyél. Tudod, hogy ő az egyetlen számodra, 

tudod, hogy nem véletlen találkoztatok, ő a neked rendelt társ. Nincs senki, aki így elfogadna, 

megértene, többé tenne, mint ő. Tudod, hogy nem véletlen szerettetek egymásba. Tudod, hogy 

kiválasztattatok egymás számára, arra vagytok rendelve, hogy egymást szeressétek, egymást 

betöltsétek, egymást kiteljesítsétek. Isten választott, küldött és rendelt arra benneteket, hogy eggyé 

váljatok. Egymás számára segítőtársakká akartok válni. Méghozzá egymáshoz illő, passzoló 

segítőtárssá. Ilyen csak egy van. Annyira egymáshoz illő és passzoló társakká akartok válni, hogy már 

nem két külön életet akartok élni, hanem egy közöset. Összetesszük mindenünket, kezünket, 

lábunkat, pénzünket, tehetségünket, tehetségtelenségünket, kiválóságunkat és hiányainkat és azt 

mondjuk egymásnak, ez most már a tiéd. Így válik minden közössé. Ami eddig enyém, tiéd volt, két 

külön élet, most már egy lesz, szétválaszthatatlanul. Persze ez nem megy magától. Oda kell mindent 

adni, és el kell fogadni mindent. Nem válogathatok, nem szemezgethetek a tulajdonságaid közül: ez 

kell, ez nem. Azt mondom: elfogadlak. Mindenestül, úgy ahogy vagy. „Szeretem erényid tiszta 

sugárzását, szeretem hibáid napfogyatkozását.” (Petőfi) Ez szép és nagy öröm, de nem mindig 

könnyű. Igényli a teljes bevetésünket. Fél gőzzel nem megy. Eggyé válni öröm is és egy kicsit munka 

is. A legértelmesebb, legértékesebb munka, amit az ember végezhet. 
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Az eggyé válás 

Folyamat és nem cél 

Az eggyé válás valójában egy folyamat, ami a házasságkötés pillanatától kezdődik el. Azért innen, 

mert az eggyé válásnak előfeltételei vannak. Ilyen például, hogy igent mondok rád. Felismertem, 

hogy te vagy az Istentől hozzám rendelt társ. Te vagy az én segítő társam, aki hozzám illik. (Teremtés 

könyve 2,18: „Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is!”) Te vagy az én 

hozzám illő segítőm! 

Mint a vízimalom főfogaskerekei. A bognár vagy asztalos megszerkesztette, egymásba illőnek 

faragta ki, aztán 20-30-50 év alatt a fogaskerekek a folytonos összekapcsolódás által, pont 

ott, ahol kellett, bemélyedtek, berágódtak, kicsiszolódtak. Egyik a másikat magához 

alakította, dörzsölte, koptatta, míg teljesen egymásba passzolódtak. A malom pedig őrölte a 

gabonát, a kenyérre valót, és akik a lisztet hozták, mit sem tudtak a fogaskerekek egymást 

gyötrő-alakító, tökéletesítő-boldogító, formáló együttműködéséről, csak azt tudták, hogy ez a 

malom jól őröl. 

Tudjuk, hogy összeillünk, mint két egymásnak faragott fogaskerék, és az életünk során az egymásban 

járáskor folyamatosan alakítjuk magunkat és egymást. 

Minden szólam együtt szól 

A házastársi szeretet olyan egyetemességet hoz magával, amelyben a személyiségünk minden 

alkotóeleme helyet kap. Mit jelent ez? Azt, hogy a test és az ösztön igényei, az érzékek és az 

érzelmek erői, a lélek és akarat vágyai mind megtalálják és betöltik a rendeltetésüket a házasságban. 

Semmi, de semmi nincs bennünk, ami ne volna alkalmas arra, hogy alkotóeleme legyen a házassági 

egységünknek. Mindennek, de mindennek, ami bennünk van, az a rendeltetése, hogy megtalálja és 

betöltse a házasságban a helyét. 

Két ember kapcsolatának négy szólama van. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a házasság 

megbetegszik. A teljes, négyszólamú házasságot Gyökössy Endre „Életápolás „című könyve alapján 

lehetne így ábrázolni:  

 agapé - hitbeli szeretet (Szeretlek, mert szeretlek.) 

 filia - baráti szeretet (Szeretlek, mert társam vagy.) 

 erosz - érzelmi szeretet (Szeretlek, mert ilyen vagy.) 

 szexus - testi szeretet (Szeretlek, mert enyém vagy.) 

Szexus 

Szexus nélkül nincs házasság, ahogy test nélkül sincs ember. A szexualitás testi kapcsolata több mint 

a gyermeknemzés szüksége. Két ember testi öröme ez: a másik odaadásának és a magam 

odaadásának a boldogsága. Aki csak a gyermeknemzés szükségét látja két ember szexuális 

kapcsolatában, az a szájat se tekintse másnak, mint rágógépnek, élelmiszer-kapunak, ahol belökjük 

az anyagot. Pedig szánkkal beszélni is tudunk, sőt dalolni, fütyörészni is. 

Erosz 

Az erosz más. A testi szerelem lelkibb, esztétikaib oldala. A másiknak nem egyszerűen átengedem 

magam, hanem tetszeni vágyom neki. Kívánom őt, és igyekszem ezért én is kívánatos lenni. Az erosz 

tapintja meg a kedves hangja selymét, látja meg szeme színét, haja göndörségét. Ha szeretetünkből 
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ez a szólam hiányzik, akkor jól olajozott gép lehet még kapcsolatunk, de izgalmas, sokszólamú, 

emberi közösség már nem. Fel kell fedezni a másikat! Ez a szerelem megismerésének az útja. 

Filia 

A filia baráti, szociális szeret, ami két embert társsá, baráttá tesz. A szeretetnek ez a fajtája 

sorsközösséggé teszi kapcsolatunkat. Általa azt mondom el, hogy azért szeretem a másikat, mert 

segítőtársam, akivel mindent megosztok. Ide tartoznak közös élményeink, emlékeink, közös 

kalandjaink, amelyek stabillá teszik kapcsolatunkat, és (különösen életünk alkonyán) széttéphetetlen 

kötelékként fűzik össze hanyatló életünket. Sokszor a gyerekekre, a körülményekre hivatkozva 

hanyagoljuk el a szeretetnek ezt a szólamát. Pedig ez a baráti közösség a házasság 

szeretetkapcsolatának nagy jellemnevelője. Közösen könnyebb újjá lenni az önzés felett. Könnyebb 

megtanulni a másokért élés krisztusi parancsát. Ha a szeretetnek ez a szólama hiányzik, kiürül 

kapcsolatunk. Ez tanít meg észrevenni azt, aminek a másik örül, és behunyni a szemünket ott és 

akkor, amikor viszont így kell szeretni. Belőle fakad a türelem, az, ha tudunk közösen imádkozni , és 

egymásért áldozatot hozni. Általa megtanulhatunk átlátszónak és egyértelműnek lenni, és itt értjük 

meg a gyakorlatban, mit jelent a megbocsátás. Mindezt csak derűsen lehet megélni. 

Agapé 

Az agapé a házasság lelki oldala. Az Istentől kapott szeretet továbbadott formája. Nem érdemekre, 

szépségre, vagy a testi kapcsolat örömére épít ,bár ezeket sem tagadja , hanem a hálára. Hálás azért, 

hogy az Istentől érdemtelenül kapott szeretetet van kinek továbbadni és van kitől újra meg újra, 

naponta megkapni. Ez teszi teherbíróvá szeretetünket. Ez kell, hogy legyen az alapszólam. Itt lehet 

feltöltekezni. Ha a barátságunk elgyengül, ha nem tudjuk már maradék nélkül adni önmagunkat, ha 

megkopik bennünk a másik féltő, felfedező csodálata és a szürke megszokás fojtogat, az agapé ad 

erőt, alapot újra szeretetünknek. 

 

AGAPÉ

filia

eroszszexus
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A házasság egysége 

Életünk központi magja 

A házastársi egység azt is jelenti, hogy senki és semmi nem lehet fontosabb, mint a saját 

házasságunk. Egy tehetséges férfi számára talán az a legnehezebb, hogy úgy tekintsen a saját 

házasságára, mint a lehető legnagyobb műre, amit létre lehet hozni. Tehát nem háttér, végvár vagy 

biztonságos bázis, ahonnan kiindulva meg lehet valósítani a célkitűzéseket, a karriert, a szakmai, 

gazdasági, társadalmi, egyházi stb. munka elismerését, hanem a házassága maga a tárgya és alanya a 

saját kibontakozásának, megvalósulásának. A saját házasság az első számú és mindent megelőző 

célja a saját emberségünk megvalósításának. Ezért nem feltankolni járunk csak haza, hanem a 

legfőbb célunk, hogy a házasságunk és a családunk lelki, szellemi, testi, gazdasági tankjai megteljenek 

energiával, erővel, kegyelemmel és szeretettel a munka és az áldozatok révén. Ez a gondolkodásunk 

teljes átalakítását igényli. A házasságban a Kopernikusz előtti világkép a helyes, ahol a házasság a 

Föld, és az összes csillagok, beleértve a Napot is, a Föld körül forognak. A Föld, a saját házasságom a 

legfőbb meghódítandó területem, ahol uralomra kell juttatni a szeretet királyságát, és mindennek, 

ami ezen kívül van, csak annyiban van értelme, amennyiben ezt az alapvető célt szolgálja. Csak így 

kerülhetnek a dolgok a fejükről a talpukra. 

Együtt egységben 

Első a saját házasságunk, első a saját családunk. Ezt az eszményt nem könnyű megvalósítani, dolgozni 

kell érte. Tudatosság, belső meggyőződés, személyes döntések nélkül nem megy. Egyek vagyunk, 

egységben vagyunk. Ez azt jelenti, hogy összezárunk. A kettőnk egységénél nincs nagyobb és 

fontosabb. Összezárunk. Ha harc van, nincsenek kérdések, nem vitatkozunk. Az életünkről van szó. 

Tudjuk, hogy egymásra mindig számíthatunk. Megbonthatatlan egységet képezünk. Jöhet bármi, 

egyet kell nagyon tudni, csak akkor éljük túl, csak akkor győzhetünk, ha összedolgozunk. 

Egység nélkül 

Erre vonatkozólag a mai életben ritkán vagy egyáltalán nem látunk példát, használható modelleket. 

Annál többet arra, hogy minden komolyabb következmény nélkül be lehet dobni a törölközőt, és egy 

másikkal lehet újra kezdeni. Már lassan nincsen olyan nagycsalád, ahol ne volna válás és új házasság. 

Úgy érzik, vagy legalábbis az egyik fél, hogy a házasságuk fönntarthatatlan, a benne feszülő 

problémák megoldhatatlanok. Nincs több esélyük. Azt gondolják, hogy az élet együtt már járhatatlan. 

Ez azt jelenti, hogy az egységüket nem vették komolyan, nem dolgoztak rajta eleget, nem 

fejlesztették, nem növesztették meg. Nem aktivizálták a házasságukban a szentséget, nem tették 

mindent kibíróvá a házastársi szövetségüket. 

Bukott szentek 

Felállni kell megtanulni 

Mi a házasságunkban szentek akarunk lenni, és egész normális, hogy nem sikerül. Szentnek lenni azt 

jelenti, hogy Isten lakik nálunk, mert csak egyedül Ő a szent. Ha Ő nálunk lakik, velünk lakik, akkor mi 

is szentek vagyunk. Nem habókos szentek, hanem normálisak, tehát el-elesők, de mindig felkelők. 

De olykor – néha sokszor – elbukunk, és bántjuk egymást. Mit mondunk ilyenkor? Fáj, hogy bántasz, 

de szeretlek. Már szeretni sem tudlak, de tudom, hogy a benned lévő Krisztus szeret engem. A mi 

szövetségünkben az összekötő erő, a megbonthatatlan kötelék Krisztus. Ez gyakran nem látszik, nem 

érezhető, de mindig ott van. 
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Együtt állunk fel 

Ezért sohasem visszük ki a problémáinkat a házasságunkból. Nem az anyámmal kell megbeszélnem a 

nehézségeinket, nem a barátnőmnek panaszkodom, nem a haveroknak mondom el néhány sör 

mellett a gondjainkat. Alapszabály: sohasem szolgáltatjuk ki a házastársunkat másnak. Csak akkor és 

azt beszélek a kettőnk dolgáról, amit és ahogy a társam szívesen venné. A kettőnk egységét sohasem 

rúgom föl. Szabad szenvedni, szabad sírni és gyötrődni, de sohasem ingok meg abban, hogy mi 

összetartozunk. Tudjuk és tudatosítjuk, hogy az első számú kiscsoport mi magunk vagyunk, nem a vér 

szerinti családom, nem a baráti köröm, nem a munkahelyem, nem a plébániai csoportom, sőt még 

nem is a gyerekemmel való kapcsolatom. 

Ahogy az Ószövetségben Salamon király tanítja a Prédikátor könyvében (4,9-12): 

„Jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos, mert fáradozásuk meghozza jutalmát. 

Ha elestek, az egyik a másikat fölsegítheti. De jaj a magányosnak: ha elesik, nincs senki, aki 

fölsegítené! Meg aztán: ha ketten együtt hálnak, egymást melengetik; de hogy melegedne 

föl, aki egymaga van? És ha valaki megtámadja az egyiket, ketten szállnak vele szembe. Mi 

több: a háromágú kötél nem szakad el egyhamar.” 

A házasságban a mi viszonyunk egymáshoz: egymásban vagyunk, és leginkább akkor vagyunk saját 

magunk, amikor egyek vagyunk a házastársunkkal. A háromágú kötél harmadik ága pedig az Isteni 

szeretet, amely feltétel nélküli. A gyermekeink is akkor vannak a legjobban, ha bennünk vannak, a mi 

szeretetünkben. 

Beszélgessünk! 

Magunkra találni a másikban 

A házasság a személyek kapcsolata. A személyesség megjelenése, és a párok személyiségének, 

eredetiségének egymás általi növekedése, kiteljesedése, alakulása a házas kapcsolat lényegi része. Az 

ismerés, a megismerés, a felfedezés, a rácsodálkozás, a ki- és feltárulkozás, a befogadás, a figyelmes 

odafordulás, a titok előtti tiszteletteljes meghajlás, a várakozás a megértésre, a tapintatos ösztönzés 

a megnyílásra, a hódolatos kíváncsiság, a pozitív látásmód, a „nem értelek, de szeretlek” főiskolájába 

beiratkozás, a beszédes csend stb., ez mind-mind hozzátartozik a házastársak közti beszélgetés 

kultúrájához. A jó házassághoz épp úgy hozzátartozik a jó házastársi beszélgetés, mint a jó házastársi 

együttlét, és legalább olyan fontos és lényegében ugyanarról van szó. Belemegyünk egymásba, eggyé 

válunk, de nem olvad el a személyiségünk, hanem éppen ebben az egységben tudunk saját 

magunkká válni. 

Rohanó világ 

Hogyan is élünk? Rohanunk, elfáradunk, sok a feladat a munkahelyen, elvárások vesznek körül. 

Elvárások másoktól, de bőven van saját elvárás is. Nyüzsgő, zajos a kinti és benti élet, még otthon 

sem tudunk megpihenni, leállni. A legtöbb családnál otthon még feszítettebb a tempó, mint a 

munkahelyen. Van, ahol a gyerekek iskola utáni programjai miatt, a rengeteg házimunka vagy az 

otthoni gazdaság miatt, esetleg építkezés miatt, és még lehetne sorolni sokáig a kimerítő 

feladatokat. A mai családoknak nincs idejük. Nincs idő pihenni, megállni, beszélgetni, egymásra 

figyelni, feltöltődni egymás által. Tehát fáradtak vagyunk, türelmetlenek, nincs időnk, és egy idő után 

talán igényünk sem, hogy a feltöltődést a társunknál keressük. Inkább a tévét kapcsoljuk be, újságot 

olvasunk, reklámfüzeteket böngészünk, jobb esetben egy könyvet veszünk a kezünkbe. De gyakori az 
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is, hogy néhány perc után elalszunk, és sokkal fáradtabban ébredünk, mint ahogy elnyúltunk. 

Látszatpihenés ez, kikapcsolódást, felüdülést nem hoz, a házastársi közösségünk építéséhez nem 

járul hozzá. 

Neveljük magunkat! 

Mit tehetünk azért, hogy az életünk kiegyensúlyozottabb, örömtelibb, boldogabb legyen? 

Neveljük magunkat. Sohasem a társunkat, csak magunkat neveljük. Nem azért, mert ne volna 

szembeötlő társunk neveletlensége, hanem azért, mert mielőtt kimondanánk neki a „tutit”, 

hitelesebbek leszünk, ha mi magunk saját magunkon már elkezdtünk valamit a „tutiból” 

megvalósítani. Ilyenkor derül ki, hogy apróbb változtatás a berögzült dolgainkon milyen komoly 

feladat. A saját kudarcaink pedig irgalmassá tesznek bennünket a másik átalakításával kapcsolatban. 

A változtatásra, az önnevelésre példa, hogy életünkben és a társunkban a szépet és a jót akarjuk 

meglátni. Ne a hiányzó dolgaink felett keseregjünk. Ami van, annak örüljünk. Az emberek sajnos a 

negatív látásmódra vannak beállítódva. Pl. ha van egy gyönyörű autónk, és keletkezik rajta egy kis 

karcolás, ezután már hajlamosak vagyunk csak a karcolást látni, és azon bosszankodni. Feladatunk 

tehát a jót keresni, megnevezni, kimondani saját magunk számára, aztán elmondani másoknak, 

elsősorban a társamnak. Házasságunk boldogsága gyakran azon múlik, sikerül-e a másik iránt a 

jóindulatunkat megőrizni. Sikerül-e azzal az elvárással fordulni a társam felé, hogy tőle valami jó jön, 

hogy az ő gondolataiban, a szívében valami szépet fogok találni. Hiszünk ebben, és ha találunk jót, 

örülünk neki, és ezt megmondjuk a feleségünknek, férjünknek. Megmondjuk, ez fontos. 

Befogadás - elfogadás 

A jó házastársi beszélgetéshez az elfogadás és a befogadás légkörét kell megteremteni. Éreztessük, 

vagy mondjuk mindig újra a társunknak, most ráérek, tied vagyok, figyelek rád. 

Éreztessük a társunkkal, hogy rendelkezésére állunk, hogy kizárólag Ő a fontos nekünk. Egész 

egyszerűen helyet adok magamban a társamnak, és ezt meg is mondom neki. A szívem a te 

otthonod, vagy nálad otthon érzem magam. Nagyon jó ilyet átélni, de az érzés jön és megy. Nem 

marad meg állandóan. Ezért is fontos, hogy a szép élményeinket rögzítsük. Beszélgessünk róla, vagy 

csak magunkban végiggondolva újra és újra raktározzuk el. Hogy később, mint fénylő csillagok az 

éjszakában, világítsanak nekünk a nehéz időszakokban. Fénylő pont lehet minden házaspárnak a 

jegyességük időszakának, az első találkozás örömének a felidézése. 

Új valóság 

Mi történik egy jó házastársi beszélgetésben? A házastársi beszélgetésben a férfi és a nő feltárja 

egymásnak a szívét, a legbensőbb érzéseit mondja el. Ekkor a házaspár átélheti egységét. Egymásra 

találnak a közös szeretetben. Egy új valóság jön létre. A két egyes személyből egy pár lesz, és 

felépíthetik a létük minden rétegére kiterjedő közösségüket. A lelki közösséget, amelyben közössé 

teszik mindazt, amit mindegyikük külön-külön kigondolt, érzett, vagy amire belső indíttatást kapott. 

Tehát az érzéseiket, gondolataikat osztják meg egymással. A szellemi közösséget, melyben az emberi 

élet fontos kérdéseire közös álláspontot dolgoznak ki. Felépítik a szív-közösséget, hogy mindegyikük 

fontosnak érezze azt is, amit a társa fontosnak tart, hogy igazán szívügyükké tegyék egymás gondját, 

örömét. Felépítik a test közösségét, amelyben a feltétel nélküli odaadás és elfogadás életét élik. A 

közösségépítés alapvető eszköze a belső dolgok kifejezése és megértése, vagyis a kommunikáció. 
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Isten, aki a társamat teremtette, örül, ha rátekint. Jónak találja őt, és szeretettel fordul hozzá. Mi is 

ismerjük el újra és újra, hogy a társunk egy csodálatos ember, még akkor is, ha néha fájdalmat 

okozott. Sok felesleges fájdalomtól megkíméljük magunkat, ha megértjük egymást és megbeszéljük a 

dolgainkat. Érzem, hogy megértenek, ez belső örömet okoz. Ugyanazzal a kézzel tudunk örömet 

szerezni és fájdalmat okozni. Ha bántott a társunk, mondjuk meg, fáj, amit tettél vagy mondtál, de 

megbocsátok. Nem jó, ha elbagatellizáljuk az okozott fájdalmat. Mondjuk meg: fájt, de most újra 

rendben van. 

Közös nyelv 

Fontos a közös nyelv, amit mindketten értenek. Egy házaspár mesélte, hogy náluk a házasságuk 

elején, nagy nehézség volt, hogy a férj szerint a feleség nem fogalmazott elég pontosan és 

szabatosan. A férj ezt mindig szóvá tette, és elmondta, hogy még mi mindent lehet érteni azon, amit 

mondott a felesége. A feleség meg vérig sértődött azon, hogy mit nem feltételez őróla a férje, hiszen 

ő csak egyféle és abszolút pozitív dologra gondolt, miért feltételezi őróla a férje, hogy bántó 

szándékkal mond bármit is. Ezt a feszültséget egy idő után már humorosan meg tudták oldani, 

ugyanis egyszer a feleség nagy bánatában sírva mondta: értsd rá, a jót mondtam! Ezután, ha valami 

„bizonytalant” hallott a férj, nevetve mondta: értsd rá! – és béke költözött a szívükbe, ami 

megteremtette a továbblépés lehetőségét. Hogy a közös nyelvünk létrejöjjön, ehhez idő, sok 

gyakorlás szükséges, ezt meg lehet és meg kell tanulnunk. Fontos, hogy pozitív érdeklődéssel 

forduljunk egymáshoz. A jót, és a jó szándékot feltételezzük egymásról. 

Lassan értünk 

Az is fontos, hogy tisztában legyünk, vajon lassú vagy gyors gondolkodásúak vagyunk-e? Ez nem 

intelligencia kérdése, csak a sebességről van szó. Valójában a szíve mélyén minden ember lassú. Jó, 

ha meglátjuk, ha társunk lassú, és időt adunk neki. Nem hengereljük le, és a hallgatását nem vesszük 

beleegyezésnek vagy egyetértésnek, amikor csak az a helyzet, hogy ő még nem tud válaszolni. Nem 

jó az, ha gyorsan eredményre akarunk jutni. Ma gyorsan eredményre akarnak jutni az emberek, de ez 

inkább egy rossz stílus, ahelyett, hogy időt adnának egymásnak. 

A férfiak 

A férfiaknak néha nehéz személyes dolgaikról beszélni, sok gondolatuk olyan gyengéd, hogy nem 

lehet őket kimondani, ezért is fontos számukra a jelek általi közlés, pillantással, kézzel, testtartással, 

cselekedetekkel. Például nem szeret vásárolni, de megteszi, mert örömöt akar szerezni. Figyeljünk a 

jelekre, és köszönjük meg az erőfeszítéseiket minden részletre kiterjedően és lehetőség szerint 

gyakran, mert ez számukra nagyon fontos. A beszélgetés megkönnyítésére biztosíthatunk olyan 

körülményeket, amelyek segítenek nekünk. Ilyen lehet a közös munka. Szekrénytologatás, kerti 

kapirgálás, szőlőmetszés, de lehet egy esti séta is. Kijelölhetünk előre egy beszélgető napot, és erre 

felkészülhetünk, ráhangolódhatunk, akár egy finom vacsorával. A női lelemény kifogyhatatlan. 

A nők 

A nők azt szeretik, ha személyes hangon szólnak hozzájuk. Például: szeretlek, szép vagy. Szeretik, ha 

gyertya van az asztalon, fogják egymás kezét, szól a zene és így beszélgetnek. Erre vágynak a nők. 

Arra, hogy a társuk apró figyelmességgel, kedvességgel, gyengédséggel hangot adjon szívük-lelkük 

összefonódó egységének. A férfiak nehezen tudják elképzelni, hogy a társuk milyen sokat gondol 

rájuk. A férfiaknak tehát meg kell tanulni a nő személye felé fordulni. A nőknél a lelki egymásban, 

egymással, egymásért van előtérben. A férfi lelke más. Az a férfi, aki a családjáért dolgozik, mély lelki 

szeretetet él át. A nőnek ez nem elég. Neki ezt meg is kell mondani. 
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Érteni akarlak! 

Odafordulunk a társunk felé, befogadjuk magunkba, hogy bennünk éljen. Boldoggá tesszük őt, ha 

megértjük. Néha nem értjük meg a társunkat, akkor sem mondunk ellent, hanem megkérjük: mondj 

még valamit erről a dologról. Ne faggassuk, mert akkor már okát kell adni az érzéseinek, és 

magyarázkodni kell, esetleg védekezni. Ez rossz érzést eredményez. Beszéltessük a társunkat, és 

figyeljünk rá, beszélgessünk sokat. Ne a véleményünket mondjuk, amit innen vagy onnan 

merítettünk, hanem azt, ami belsőleg érintett meg. Mutassuk meg egymásnak a lelkünket. Ne 

bújjunk a gondolatok játéka mögé. Jöjjünk elő, és merjük megmutatni a lelkünket egymásnak. 

Gyakran előfordul, hogy másról beszélünk, mint amit mondani akarunk. Általában azért fordulunk 

egymáshoz, mert szükségünk van a társunkra. A társam gyakran áhítozik a szívem után, de ilyen intim 

dolgot nem tud csak úgy kimondani. Kevesen képesek így szólni a társukhoz: „Szeretnék egyszerűen 

csak veled lenni, kérlek, légy kedves hozzám.” Ehelyett beszélni kezdünk valami egészen másról, és 

bizony nagyon jól esik, ha ilyenkor a társunk meghallgat, odafigyel ránk. 

Konfliktuskezelés 

Mi számít igazán? 

Konfliktuskezelés: a kettőnk kapcsolata, szeretete nagyobb, mint az aktuális problémánk. Nem 

akarjuk azonnal megoldani a köztünk lévő nehézséget, de kinyilvánítjuk egymásnak, hogy jóban 

akarunk lenni egymással. Tudatosítjuk: a szeretet fájhat. Annak van adott pillanatban nagyobb 

szeretete, aki képes lemondani a saját igazságáról, aki háttérbe tudja magát helyezni, mert nem a 

nagybetűs igazság számít, hanem az, hogy összetartozunk, és hisszük, hogy közösen képesek vagyunk 

megoldani a problémáinkat. 

Jól vitázni 

Úgy tekintünk-e a társunkra, mint egy meghódított és bevett városra, ahol őrizzük a kincseinket, vagy 

egy élő, eleven organizmusra, egy folyton alakuló, változó, fejlődő kapcsolatra? 

Szépeket, kedveset tudunk mondani egymásnak, amikor jóban vagyunk. De ez nem mindig van így. 

Megtapasztaljuk, hogy elkerülhetetlenül jelen van a kapcsolatunkban a különbözőség, a más 

szempont szerinti vélemény és látásmód, de jelen van a bűnből és a vétekből fakadó megsebzettség 

is, az önzés és a meg nem értés, a félreértés. Ezért fel kell készülnünk arra, hogy házasságunkban is 

lesznek összeütközések. Nemcsak jelentéktelenek, hanem súlyosak, amik esetenként mindent 

megkérdőjeleznek. Ilyenkor az emberek veszekedni szoktak és mi is veszekszünk. Ezen nem borulunk 

ki, nem tartjuk valami végzetes dolognak. Egy élő, eleven szeretetközösségben egészen normális a 

konfliktus. Ami nem normális, az az, hogy rosszul veszekszünk, és még nem tanultunk meg jól 

veszekedni. A rossz veszekedés nem old meg semmit, csak elmélyíti a bajt, és egymástól eltávolít. 

A veszekedések legtöbbje azért van, mert nem értjük meg egymást, félreértjük egymást. Hiányzik a 

közös nyelv, amit mindketten egyformán értünk. 

De az egyik legfontosabb, hogy jót feltételezzünk a másikról. Ezt nem könnyű megtanulni, mert a 

világunk a kritikára, a rosszra van beállítva. És mi ennek a világnak a gyermekeiként ugyanazt tesszük 

otthon is, mint amit az iskolában és a munkahelyen tapasztalunk. Méricskélünk és ítélkezünk. 

Teljesítmény-centrikusak vagyunk. Elvárásaink vannak, és aki nem úgy teljesít, mint ahogy elvárjuk 

tőle, azt leírjuk. 
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Felix Culpa – a megváltó vita 

Áldott bűn, azaz „felix culpa”. Minden húsvétkor, a feltámadási körmenet előtt a pap az 

öröménekben ezt énekli: „Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen 

váltságának díja! Ó szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt!” 

A jó veszekedés nem csak azért jó, mert elrendeződnek köztünk a dolgok, hanem azért, mert nem 

ugyanoda rendeződünk vissza, ahol a veszekedés előtt voltunk. Egy lépcsőfokkal feljebb lépünk 

ilyenkor a szeretetben. Ilyet lépni, az igazi férfimunka és igazi női munka. Egy kiadós veszekedésben 

előjönnek a krokodiljaink, az indulataink, amik eddig beásva voltak a tudatalattink iszapjába. Sokszor 

akkora krokodilok jönnek elő, hogy el sem tudtuk képzelni, hogy egyáltalán léteznek ilyenek, nem 

hogy mibennünk lakozzanak. De a szabadjára engedett indulatok táplálják és növesztik a 

krokodilokat, és akkorák tudnak lenni, hogy nemcsak a társunkat akarják elnyelni, hanem minket is. 

Ettől aztán úgy megrémülünk, hogy kétségbeesésünkben ledermedünk, rettenetesen megijedünk, 

hogy mik is vannak bennünk. Azt gondoljuk, hogy rettenetes, szörnyű alakok vagyunk, minden 

normális emberi kapcsolatra alkalmatlanok, nemhogy a házasságra. Az is előfordulhat, hogy 

félelmünkben nemcsak a társunknak esünk neki, hanem saját magunknak is. Már nem csak a 

társunkat tartjuk lehetetlen alaknak, nemcsak őt vádoljuk, hanem önmagunkat is. Az ilyen helyzet 

nemcsak a társunkat tudja elpusztítani, hanem saját magunkat is. 

A jó veszekedésben is felélednek a krokodilok, sőt képesek szép méretesre nőni. De nem ijedünk 

meg tőlük, mert tudjuk, ezek a mi háziállataink, csak még nem szelídítettük meg őket. A krokodilok 

természete az, hogy a harag, a gyűlölet, a kielégületlenség, a meg nem értettség, az elhanyagoltság 

stb. árjában szeretnek ficánkolni és elvadulni. Ha mi a saját és a közös krokodiljainkat elkezdjük 

megismerni a kapcsolatunkban és a házasságunkban, akkor nem az a célunk, hogy kiirtsuk őket, 

hanem hogy megnemesítsük. Mert például, ha nekem egy olyan típusú krokodilom van, amelyik a 

haragtartásra, a sértődékenységre, a meg-bántottság dédelgetésére van beállva, akkor ebben a 

krokodilba megvannak a kitartás erői, benne van a szilárd, elkötelezett céltudatos akarat is. Az ilyen 

krokodilra nagy szükség van. Vannak, akik éppen ezeket tenyésztik. Tehát nem levadásszuk a 

krokodilokat (ezt egyébként nem is lehet, mert túlélő fajták), hanem felhasználjuk az erejüket a mi 

céljainknak. Nem öntörvényű, összevissza tekergő krokodilunk lesz, hanem egy királyi példány, ami 

azt csinálja, amit mi akarunk. Fölismerjük, hogy bűnösök vagyunk, vannak krokodiljaink, de nem 

tagadjuk le őket, nem vadásszuk le őket, iszapba sem dugjuk el őket, hanem fegyelmezzük és 

kormányozzuk őket, és hasznos háziállatot csinálunk belőlük. 

Veled több vagyok 
Veled több vagyok, veled vagyok igazán önmagam. A Teremtés könyvében ugyanez a gondolat 

hangzik el: „Nem jó az embernek egyedül…” (Ter 2,18) 

Benned találtam magamra 

Már eszmélődő kicsi gyermekként felbukkant bennünk a vágy: Kell, hogy valaki szeressen, kell, hogy 

valaki átöleljen. Aztán kicsit később már nem csak magunkra irányulóan, de egyre erősebben jön a 

vágyódás: Kell, hogy valakit szeressek, kell, hogy valakit átöleljek. És ez az egészen mélyről, a 

bensőnk legmélyéről kiinduló vágy egyre nagyobb és hatalmasabb bennünk, míg végre elindulunk, 

mert olyan egyedül vagyunk, hogy magunkat sem találjuk meg nagy árvaságunkban. Aztán mikor 

megláttuk egymást, valami ismeretlen erő indított, vonzott és lökött egymás felé. És egyszerre 
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megértettük: benned magamra találtam. Bennem a te életed vert gyökeret és indult el a 

növekedésben. 

Elhatároztuk, hogy egybekelünk, hogy eggyé válunk, hogy közös életet szeretnénk egymással élni. 

Átéljük, hogy ez az eggyé válás, ami a jegyességünkkel elkezdődött, többé tesz bennünket. 

Kiegészülünk a társunk által. Eddig az életünkben mi magunk voltunk a központ. Magunkra 

irányultunk, saját énünket alakítottuk. És ez a szép feladat nem szűnik meg a házassággal. Továbbra 

is kell növelnünk, nevelnünk magunkban a jót. Ez kitart az életünk végéig. De a kettőnk kapcsolatával 

minden meg-változott. Már jobban örülünk a társunk kacajának, mint a magunkénak, már az igazi, 

teljesebb örömet számunkra a másik boldogsága jelent. Átéljük, hogy nagyobb öröm adni, mint 

kapni. Ami-kor önmagunkat adjuk ajándékba a társunknak, aki ezt nagy örömmel elfogadja, ez az 

igazi boldogság. És viszont. Amikor megajándékozottnak éljük meg magunkat. A házasság 

szentségében magamat adom neked, és téged fogadlak be. Nem a sármos kiállásodat, nem a leomló 

gyönyörű hajadat, hanem téged. A házasság öröm és feladat. Nem élményvadászat. 

Eleinte természetesen azt látjuk meg a társunkban, ami nyilvánvalóan vonzó benne. Az is előfordul, 

hogy beleképzelünk olyan dolgokat, tulajdonságokat, amik meg sincsenek benne. Az érettebb 

szeretet már józanabb, és teljesebb, valóságosabb képet ad egymásról. Lassan a szemmel nem 

látható értékeket és hibákat is észrevesszük. Mi magunk is a megismerés folyamatában egyre 

teljesebb képet mutatunk. Már nemcsak a napsütötte oldal látszik, hanem az árnyékosabb részek is 

megmutatkoznak. A szívünk azonban teljességre vágyik. Megéljük, hogy a teljes elfogadás nem 

mindig könnyű. 

A házasság vesztesége 

A házasság, mint az élet maga, ajándék és egyben veszteség is. Meglepőnek tűnik, de igen is van a 

házasságban veszteség. Az teljesen nyilvánvaló, hogy mi az ajándék. A másik, a házastársam 

szeretete. A veszteség pedig az, hogy elveszítjük, hogy független személyként gondolkodjunk és 

cselekedjünk. A házasságban folyton beleütközünk a házastársunk személyiségébe, akaratába, 

gondolkodásmódjába, stílusába, szokásaiba, abba, hogy a házastársam másmilyen, mint én vagyok, 

és ez megkerülhetetlen, kikerülhetetlen. Tehát egy folyamatos ütközési szintér a házasság, ahol a 

saját akaratom, a saját elképzelésem fennakad, akadályba ütközik, arra kényszerül, hogy feladja 

önmagát. Hát itt kezdődnek a mai ember gondjai. Mert a mai ember önmagát szeretné 

megvalósítani, önmagát szeretné kiteljesíteni. Valósítsd meg magadat, jogod van a boldogsághoz, 

jogod van, hogy élvezd az életet. Teljesítsd ki a képességeidet. Éld át a lehetőségeidet, ragadd meg az 

élet kínálta helyzeteket és hozz ki belőlük a legtöbbet, gyűjtsél be a lehető legtöbb örömet és 

boldogságot, ne hagyj ki semmit. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat tartanak helyesnek és 

valójában ez a legnagyobb hazugság, legnagyobb szélhámosság, legnagyobb átverés. Mert ezek a 

szlogenek kizárólag az egyénre irányulnak, az egóra, az énre. Ez a szingli életmód ideológiája, és 

hiába van aktuálisan párja, az nem tud valódi szeretetközösség lenni, mert egy ilyen kapcsolatban, a 

legjobb esetben is, a páros önzés alakul ki. A viszony arra irányul, hogy nekem jó legyen, és amíg 

veled nekem jó, addig együtt vagyunk. A másik ugyanezt mondja és teszi. Használják egymást a saját 

céljaikra, a saját örömeikre, a saját vélt boldogságukra. Valójában kihasználják egymást ebben a 

kapcsolatban. A házasság teljesen más. A házasságban a házasfelek tudják, hogy egyszemélyes 

boldogság nincs. Az ember ugyanúgy, mint az Isten, csak személyes kapcsolatban képes megélni a 

saját életét. Szeretet csak személyek között lehetséges. Önmagam szeretete nem irányulhat saját 

magamra, mert egyszemélyes szeretet lezár és beszűkít, elveszi a személytől a növekedést, ami csak 
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egy másik személy által lehetséges. A szeretet interperszonális. Az Isten ezért háromszemélyű. Atya, 

Fiú és a Szentlélek eggyé vált szeretetközössége. A házasság pont ilyen. Nem az ego a fontos, nem a 

saját élet megvalósítása, hanem a magáról megfeledkező, magát elajándékozó, magát kiüresítő, 

magáról lemondó viszonyulás a másikhoz. 

Paradoxon 

A házasságban akkor válhatunk igazán önmagunkká, ha készek vagyunk magunkat feladni a 

házastársunk kedvéért, ha önként elveszejtjük magunkat a házastársunkért, ha önfeláldozóak 

vagyunk, ha magunkat áldozzuk fel a társunkért. Ez egy óriási ellentmondásnak látszik. Lemondok 

mindenről, de mindenről, ami jár nekem, ami megillet engem, ami jól esik nekem és mindent, de 

mindent megkapok. Mert csak és kizárólag így kaphatom meg. Ez a paradoxon a szeretet törvénye. 

A szeretet paradoxona 
A magunknak megtartott élet értéktelen semmivé válik, a másiknak átadott életben pedig 

kiteljesedik, nyereséggé válik. Jézus alászállt a mennyből, megjárta a poklot, átélte a teljes 

elhagyatottságot, a kiszolgáltatottságot, a megsemmisülést. Csak ezt követően támadt föl és ment fel 

a mennybe. Jézus a prototípus. A házasságban is alászállunk a mennyből, aztán megjárjuk a poklot, 

ahol a saját énünk semmisül meg. Úgy érezzük, hogy elvesztünk, elhagytak minket, nem értenek 

minket, elítélnek minket, és ezáltal lenullázódunk. És ekkor, amikor kiüresedtünk önmagunkból, 

akkor következik be a feltámadás és a mennyekbe emelkedés. Ez tulajdonképpen az igazi életet 

jelenti. 

„Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a 

dudát fújni” 

– tanítja bibliai mélységgel a magyar népdal. Mi a házasságban egészen jól akarunk játszani, azt 

szeretnénk, hogy jól szóljon a házasságunk. Olyan dudásokká akarunk válni, akik egy csárdában is jól 

megférnek és olyan egységet és összhangzást akarunk megélni, ami leginkább az angyalok karának 

istendicsőítéséhez hasonlítható. Egyébként a jó maga az istendicsőítés: az alázat megtanulásának 

folyamata. Olyan folyamat ez, mint amikor egy másik embert bevezetünk a tulajdon tróntermünkbe 

és átengedjük neki a saját uralkodói székünket, amit eddig kizárólag saját magunknak melengettünk. 

A házasság a saját királyságomról való lemondás és alattvaló szerepbe való vissza-lépés. Úgy is 

mondhatnám, szolgai szerepbe. Ez kiszolgáltatott szerep és szolgáló szerep. A büszkeségem teljes 

megtöretését jelenti. Az alázat kicsírázását jelenti. Ez azt jelenti, hogy lemondok a jogos igényeimről, 

hogy nem várok el semmit, ami valójában megilletne és kinyilvánítom, hogy a másiknak mindenben 

rendelkezésére állok. Ebbe az alázatba az egóm belepusztul, megsemmisül, már nem számít az én 

akaratom, csak a tiéd. 

Újjászületés a társamban 

Nagyon fontos ezt tudni minden házasságra készülőnek és házasnak is, mert a szeretetnek ez a 

természetes útja. Tehát az egónk, az énünk megsemmisülése, halála szükséges előfeltétele az 

újjászületésnek, az új ember kialakulásának, amely a házastársunk által valósul meg. Az 

elkerülhetetlen krízisek így válnak a megújulás esz-közeivé. A csalódások önmagunkban és a 

házastársunkban ennek tudatosításával nem a szakadék felé menetelés érzését adja nekünk, 

ellenkezőleg, éppen a mennyországba való lépéseink lépcsőfokait jelentik. Világossá válik, hogy 

minden küzdelem és fájdalom ellenére, jobban mondva csakis az egymással megvívott küzdelemben 

és az egymástól elszenvedett fájdalomban leszünk képesek az egymásban való kiteljesedésre. 
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Önmagunkért önmagunk ellenében 

Nagyon sok házasságban ott dobják be a törölközőt, hogy nem vállalják fel a küzdelmet és a harcot. 

Nem értik, hogy nem egymás ellen kell harcolni és küzdeni, hanem a saját önzésünk ellen a másikért. 

Az érett házasságban a felek azért harcolnak, hogy önmagukat legyőzzék. Mert csak ekkor tud 

megvalósulni az, hogy érted élek, és érted halok. És ha mindketten egymásért élünk és halunk meg 

nap mint nap, a mennyország mindent felül-múló dinamizmusát és realitását tapasztaljuk meg, amit 

Lukács evangélista így fogalmazott meg: „Az Isten országa köztetek van.” (Lk 17,21) 

Ezért jó, ha nem összevissza, máshol, másokban és másoknál keressük, kutatjuk a boldogságunkat, 

hanem fölfogjuk, hogy a mennyország köztünk van. Különösebben nem is kell keresni, a fél méterre 

lévő társam szívében megtalálom. Szakítsunk az illúzióinkkal, rózsaszín ködös elképzeléseinkkel, mert 

az egyetlen realitás, hihetetlen, de igaz: a mennyország köztünk és bennünk van, nyakig, sőt fejünk 

búbjáig benne vagyunk. 

Család 

Szerepek 

Első a saját család, de ennek az igazságát a gyakorlatban nehezen tudjuk megvalósítani. A férfiaknál 

gyakran előfordul, hogy a munkájukkal annyira azonosulnak, hogy azt képzelik, hogy mindent jól 

csinálnak, ha a családjukért dolgoznak, ha előállítják a család mindennapjaihoz szükséges javakat. De 

nemcsak azt képzelik, hogy mindent jól csinálnak, hanem azt is, hogy ez a dolguk és ebben ki is merül 

a családi kötelezettség. Hogy ők mindent megtesznek ezzel, amit egy jó férjtől el lehet várni. Hát ez 

hatalmas tévedés és gyakorlatilag önbecsapás. Lehet ez munkaalkoholizmus, menekülés, de végső 

soron a mélyben szereptévesztés van, a férji állapot félreértése. A saját családomban, ha férj vagyok, 

akkor családfő vagyok; ha feleség vagyok, akkor a család szíve vagyok. Nem túl divatos fogalmak ma a 

családfőség, vagy a család szívség. Általában nem is értik ezt ma az emberek, pedig kevés dolog van 

ennél fontosabb. Ennél fontosabb dolog a házasságban talán nincs is, minthogy a saját családunkban 

a helyünkön legyünk. Tudjuk, hogy mi a sajátos és pótolhatatlan feladatunk és küldetésünk, mi az, 

amit be kell töltenünk ahhoz, hogy örömet adjunk és örömet éljünk meg a családban, milyen 

terheket kell hordoznunk és vállalnunk, milyen áldozat az, amit nekünk kell meghozni, és milyen az az 

élet, amit nekünk kell kiharcolni a családunk számára. 

Családfőnek lenni és a család szívének lenni sohasem jelentett alá- és fölérendelt viszonyt, sokkal 

inkább a kötelezettségek, az irányultságok, az alapvető feladatok meghatározásáról van szó. A 

családon belüli alapviszonyokról, az elrendezettségekről. Arról, hogy mi a férj alapvető feladata a 

családban és mi a feleség alapvető feladata a családban. A férji, feleségi feladatkör, hivatás nem 

pusztán követelmény és elvégzendő munka a férjek és feleségek számára, hanem a saját emberségük 

boldogító beteljesítésének természetes színhelye, állapota, meg-valósulási lehetősége. Magától 

értetődik, hogy koronként és körülményen-ként mást és mást tekintettek a férj és a feleség 

hivatásának, de az Isten akarata, Isten szándéka szerinti házasságban a férj és a feleség hivatásának 

eszménye nem változott. A férj és a feleség alaphívatása ugyanaz, mint Ádám és Évánál volt, 

természetesen ennek megjelenési formája változott. Az ember, aki férfiként és nőként teremtetett, a 

házasságában a tudatosan vállalt önelajándékozásban válik leginkább Isten képmásává. Erre mondta 

az Isten a teremtéskor, hogy „nagyon jó”. (Ter 1,31) Itt arról a szeretetről van szó, ahol a férfi és az 

asszony kezdettől fogva nem-csak arra kapott hívatást, hogy „egymás mellett” vagy „együtt”, hanem 

arra is, hogy kölcsönösen „egymásért” létezzen. 
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Férj - családfő 

A férj hivatása és küldetése, hogy feleségében, az Isten teremtő művében való munkálkodása során, 

segítőtársra leljen, támaszra, akivel olyan életközösséget alkothat, ahol már nem ketten vannak, 

hanem egy testté, eggyé vált közösséggé lesznek. Ez a közösség a házasság, a család, ahol a férj a 

család oltalmazója, védelmezője, az atyai tekintély hordozója. E tekintélyt a családért végzett 

kötelességteljesítés, a család javáért való folytonos munkálkodás, az övéiért való áldozatos élet, a 

szolgáló szeretet alapozza meg, amely erőben és gyöngédségben jelenik meg felesége iránt. A férjet, 

mint családfőt az erőslelkűség jellemzi, ami a felismert jóhoz, az igazsághoz való ragaszkodás. Az 

okosság, ami helyes döntéseket eredményez. A nagyvonalúság és a béketűrés is a családfő férfiúi 

erénye. A ki-tartás, az állhatatosság a nehézségek elviselésében. A jószívűség és a nagyszívűség, 

amely nem korlátozódik a családjára. Az érzékenység, az érzékelő képesség, a jó pedagógiai érzék, a 

dönteni tudás, a felelősség vállalás és hordozás. A jó családfő a hibák, rossz döntések belátásával, 

elismerésével, azok kiigazításához szükséges erővel, az újrakezdés képességével is rendelkezik, nem 

bújik el felesége mögé, hanem minden döntést vele megbeszélve végigvisz. Alkalmazkodik, de fontos 

kérdésekben nem engedi magát a körülményektől függővé tenni. 

Asszony - családszív 

Az asszony, a feleség küldetése és hívatása sem kisebb, mint a férjéé. A család szívének lenni egy 

igazi nagy hívatás. A család szívének lenni az elfogadásban, méghozzá a feltétel nélküli elfogadásban 

mutatkozik meg. A feltétel-nélküliség nem követelménynélküliséget jelent, hanem azt, hogy a család 

szíve, a feleség és édesanya, a családtagokat nem azért fogadja el, mert ezt vagy azt jól teljesítik, 

hogy ilyenek vagy olyanok, hanem egyszerűen azért, mert vannak, mert léteznek, mert a családhoz 

tartoznak. Ebben az elfogadásban kitételek nélküli hit van és megingathatatlan bizalom. Ez a hit a 

másikban még nem is látható jó megelőlegezője. A család szíve hittel és bizalommal teli szív, és ezért 

belőle soha nem fogy ki az elfogadás. Az asszony, a feleség és édesanya szíve az otthon melegének a 

tűzhelye. A soha ki nem alvó meleg szereteté, az otthonosság megteremtőjéé. A terítőt úgy igazító és 

elrendező, hogy már nem egy textildarab az, hanem az otthon olyan része, amely kinyilvánítja, hogy 

ebben a légkörben nekem helyem van. Egyszerűen a családtagok számára ez azt jelenti, jó itt lenni, 

itt tudok leginkább önmagam lenni. Jelenti még a kis dolgok szeretetét a legkisebbre és a legkisebb 

dologra való odafigyelést is. A család szíve a megértést, a meghallgatást, az odafigyelést, a 

bensőségességet magába rejtő szív. A család szívébe bele lehet bújni, el lehet rejtőzni, mindig 

védelmet lehet benne lelni. A család szíve nagynak lát, fontosnak tart, halk figyelmet, szelíd erőt 

sugároz. Tisztaságot, rendet, oltalmat lehet ebben a szívben találni. Benne van a kicsiség tudata, az 

alázaté, a mindent elviselés, a minden terhet elhordozás csöndes ereje. De benne van a szenvedés, a 

tűrés, a kitartás, a rendíthetetlenség és a szabadság is. A család szíve az élet hordozója és 

kibontakoztatója, nevelője és megerősítője. A család szíve mindig másikért dobbanó szív, a másikért, 

a férjért, a gyerekekért élő, eleven dobogás. Van-e nagyobb női hívatás ennél? Van-e nagyobb 

feladat, mint belenőni ebbe a hívatásba? Királynői feladat ez, amiért elsőként a családfőtől jár 

tisztelet, köszönet, elismerés, hála. Semmivel sem pótolható a családban ez a szerep, ezért mindig 

modern és aktuális, mert belőle áramlik az élet melege, sőt maga az élet. 

Örök-e a hűség? 
Minden házasulandó számára nagy kérdés: meddig tart ki a házasságunk? Addig, ameddig nekünk jó? 

Addig, amíg egymásnak jók vagyunk? Addig, amíg látunk egy-másban fantáziát? Addig, míg a társunk 

szép és vonzó? Addig, míg az érdekeinknek ez felel meg legjobban? Addig, míg engem betölt a 

társam, amíg megtalálom az örömömet és a boldogságomat? 
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Lehetne még a kérdéseket szaporítani, de a kérdések lényege az, hogy lehet-e komolyan hűséget 

ígérni, amikor mindenhol, a saját környezetünkben, nagycsaládunkban, baráti körünkben azt 

tapasztaljuk, hogy több a válás, mint a kitartó házasság, és akik kitartanak egymás mellett, azok közül 

is jó néhánynál látszik, hogy egy megmerevedett keret a házasság. Ők már régen nem hisznek az örök 

hűségben, az egy életen keresztül kitartó szerelemben. Csak azért vannak még együtt, mert a külső 

körülmények miatt ez az érdekük. Már rég kivándoroltak a házasságukból. Megjelenik a látszat, a 

csalás, a hazugság. Aztán mikor ebből elegük lesz, egy „becsületesebb” megoldást választanak, 

elválnak. A magyar nyelvben a becsület nem fokozható. Aki „becsületesebb”, abban már fogy a 

becsület és nem növekszik. 

Organikusan változunk 

A biológusok szerint az emberi testben lévő sejtek körülbelül hétévente lecserélődnek. Ez azt 

mutatja, hogy a biológiai életben mássá válunk. A házasság is egy organikus kapcsolat. Minden 

organikus szervezetnek van kezdete, fejlődése, csúcspontja, hanyatlása és megszűnése. Sokan ezzel 

indokolják a válást. Szép volt, jó volt, elég volt. Megváltoztunk, már nem annak ígértem örök 

hűséget, aki most velem van, és én sem vagyok már az, aki voltam. Így nem is köt az ígéret 

egyikünket sem, váljunk el „kulturáltan”, ne gyötörjük egymást, így tisztességesebb. (A tisztességgel 

ugyanaz a helyzet, mint a becsülettel.) Ezek hamis ideológiák. Valójában az egyén önzése áll a 

problémák mögött. Természetesen a házasság élő, eleven organizmus, az egymásért való élet 

szenvedélyes lüktetése. A folyamatos újrakezdés, változás normális terepe a házasság. A házasság 

nem csak azért van, hogy én ott boldogságot kapjak. A házasság nem csak azért van, hogy engem a 

társam boldoggá tegyen. A házasságom azért van, hogy én tegyem boldoggá a házastársamat. És ez 

az óriási különbség a fenti hamis ideológia és a szentségi házasság között. Más az iránya, más az 

irányultsága. A szentségi házasságban a szeretetem nem magamra irányul elsősorban, hanem a 

házastársamra. Természetesen a házasságban megtapasztaljuk, hogy a másik nem elég nekünk, nem 

képes betölteni minket, de azt is, hogy mi sem vagyunk elegek a házastársunknak, és mi sem vagyunk 

képesek betölteni őt. Ez egy hiányérzetet jelent, csalódást. Megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk 

elegek egymásnak. Fontos tudnunk, hogy eleve arra vagyunk teremtve, hogy ne lehessünk elegek 

sem magunknak, sem társunknak, és eleve úgy vagyunk teremtve, hogy senki, de senki 

emberfia/lánya ne legyen képes maradéktalanul betölteni, kielégíteni, boldoggá tenni. 

Örök érték? 

Milyen örök értéket találunk saját magunkban? Kemény a válasz: semmit. Minden, ami emberi, az 

elmúlik, tönkremegy, elhasználódik, kiüresedik, véges, sérülékeny stb. Ezért nem volna szabad örök 

hűséget fogadnunk egymásnak, mert emberi természetünknél fogva megtarthatatlan? Ha önmagunk 

akaratára, érzelmeire, szándékaira építünk, akkor valóban értelmetlen megtarthatatlan ígéretet 

tenni. Az emberi kapcsolatainkban mindig megtapasztaljuk a kudarcot. Kicsikké válunk, gyöngékké, 

elfogy a szeretetünk, rosszul szeretünk, haragszunk egymásra, kétségeink támadnak, 

elbizonytalanodunk. Nézzetek körbe, az ismerőseitek házasságának legalább fele tönkrement, pedig 

eleinte ők is komolyan gondolták. 

A hűség nem érzelmi kérdés, hanem akarati. A házasságban egymásnak adjuk a szívünket, eggyé 

válunk. Ez az eggyé válás, ez az egymásnak átadott szív azonban nem garancia arra, hogy ne legyenek 

kísértéseink. Kísértések sokfélék lehetnek. Jöhet kételkedés, elbizonytalanodás formájában. Jól 

választottam, valóban ő a nekem rendelt társ? A nehézségek idején önkéntelenül 

megfogalmazódhat: „Anyám, én nem ilyen lovat akartam!” 
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Előfordulhat, hogy felbukkan egy régi „ismerős”, és vonzóvá válik. Elkezdünk hasonlítgatni, 

előbogarásszuk társunk hibáit, sérelmeinket és az önsajnálatba keseredünk bele, aztán fantáziálunk 

és képzelgünk. Gyakran előfordul, hogy úgy érezzük, hogy ami a házasságunkban nekünk jár, azt nem 

kapjuk meg. A törődést, az odafigyelést, a gyengédséget, a dajkálást, a tapintatot, a csodálatot stb. 

Úgy érezzük, hogy már nem mi vagyunk a legfontosabbak a társunk számára, fontosabb a gyerek, az 

anyukája, a barátnője, a haverok, a munka, az érvényesülés. Úgy érezzük, hogy megszokott 

bútordarabok lettünk. Keressük azt a vibrálást, azt az izgalmat, amit nekünk jelentett a társunk és mi 

is őneki. 

Kísértések 

Sokféle kísértés létezik, és jó hogy vannak. A Jóistentől jönnek és nem a gonosztól, eszközei ezek a 

kételyek, elbizonytalanodások, hiányérzetek. Azt akarja, hogy tegyük magasabbra a lécet a 

házasságunkban, azt akarja, hogy ne elégedjünk meg kapcsolatunk eddigi szintjével és minőségével. 

Azt akarja, hogy induljunk el tartalmasabb, mélyebb, érettebb szeretet felé. Nőjünk ki az első 

szerelem mindent belepő gyönyörűséges takarója alól, mert a házasságban a szeretet növekedését 

ez gátolja, sőt egy idő után gyerekessé teheti. Nem maradhatunk meg a kezdeti szerelmünk tűzijáték 

fényénél, tovább kell lépnünk a teljes világosság felé. A nappali fény a házasságban kijózanító, 

esetleg kiábrándító, de minden esetben a valóságot tárja fel. Megmutatja a házastársunk minden 

gyengeségét, hamisságát és hitványságát. Leránt minden leplet magunkról is. Kiszolgáltatottakká 

válunk egymás számára, úgy, mint senki más számára. 

Az érettebb szeretet ilyen: már nem azért szeretjük egymást, mert az nekünk jó, hanem azért, mert 

az a másiknak jó. Nem azért vagyunk hűségesek, mert a másik is hűséges, hanem azért, mert 

rendületlenül hiszünk a társunk jóságában. Az ilyen szeretet „mindent eltűr, mindent elhisz, mindent 

remél, mindent elvisel.” (1Kor 13,7) „Ez a szeretet nem szűnik meg soha.” (1Kor 13,8) 

Hűtlenség 

Előfordulhat, hogy mi magunk vagy a társunk hűtlenné válik. Rettenetes ennek az átélése. Úgy 

érezzük, elárultak, megaláztak, kifosztottak bennünket. Talán saját magunkat vádoljuk kegyetlenül a 

másik hűtlensége miatt. Lebénulunk és értelmét veszti minden. Mit lehet ilyenkor tenni? Fejezzük be 

kulturáltan a házasságunkat, csöndesen, cirkusz nélkül váljunk el? Nem! Kezdjünk el harcolni, 

kezdjünk el dolgozni a házasságunkon, hódítsuk vissza a társunkat. Ne engedjünk helyet az 

önmarcangolásnak, a másik hibáztatásának, ez nem segít. Ami segít, hogy azt keressem és tegyem 

minden nap, ami a házastársamnak jó, és örömet szerez neki. Nem baj, ha nem veszi észre napokig, 

hónapokig, évekig. Az állhatatos szeretetünkben ne várjuk el a viszonzást, mert nem azért szeretünk, 

hogy viszonzást kapjunk érte. Ez nem lenne más, mint páros önzés. 

A hit és a hűség összetartozik. Ameddig hiszünk egymásban, addig képesek vagyunk a hűségre is. 

A munka világában megtapasztaljuk a gyors változást, a kiszámíthatatlanságot. A dolgozó ember 

egyre inkább elszemélytelenedett erőforrásként jelenik meg, aki, ha feleslegessé válik, lecserélhető, 

elküldhető. Az emberek egymáshoz való viszonya is nagy változáson ment keresztül. Az emberek ma 

kevésbé akarják és tudják megoldani a problémáikat egymással. Többségében lecserélik egymást, 

nincs idejük, módszerük, kultúrájuk a problémák megoldására, ezért új kapcsolattal próbálkoznak. 

Hogy a közben megszületett gyerekkel mi lesz, az nem döntő szempont a saját boldogság utáni 

vágyban. Ezért a válás és a váltás után a gyerekek gyakran mélységes sebzettségben élnek, és 

sohasem tapasztalják meg, hogy a szüleik a nehéz helyzeteket egymással hogyan oldják meg. A 
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minta, amit látnak, szinte rákényszeríti őket is, hogy így viszonyuljanak majd később a társukhoz 

nehéz helyzetekben. A mai technikai világunkban a megjavítás és a helyreállítás sokszor drágább és 

időigényesebb, mint az elromlott tárgy kicserélése. Újat venni olcsóbb és kényelmesebb, mint a régit 

megjavítani. Az újnak egy sajátos értelme lett. Az újnak az lett a varázsa, hogy jobb és értékesebb, 

mint a régi. A mai ember ezt általában így gondolja. Ezt nem morálisan érti, hanem praktikusan. Ez 

azt jelenti, hogy itt nincs szó erkölcsről, helyes vagy helytelen viszonyulásról, egész egyszerűen 

kényelmi és pénzügyi szempontok vezérlik. Miről van itt szó? A hűségről. A dolgokhoz és a 

személyekhez való hűségről, mert ezek összefüggenek. 

Igent mondani 

A személyekhez fűződő kapcsolatainkba, bizonyos mértékben, a magunk személyiségét visszük be. 

Kötődés alakul ki, fontos és értékes a másik ebben a kapcsolatban, és én is fontos és értékes vagyok. 

A legszorosabb kapcsolatom a jegyespárommal, házastársammal van. Ő a legértékesebb és 

legfontosabb számomra és én is a legfontosabb és legértékesebb vagyok az ő számára. Olyannyira 

átjár ez a kapcsolódás mindkettőnket, hogy már nem is vagyunk értelmezhetőek önmagunkban, csak 

egységben. Kötődünk egymáshoz, egyetlenek vagyunk egymás számára. Az ember emberségének 

alapiránya, hogy valaki egyetlene legyen, és ez a teljességre törekvésben tud megvalósulni. Az 

egyetlenné válás és a teljessé válás, az nem egy-szeri és statikus viszony, hanem folyamatos és 

organikus. Ez azt jelenti, hogy mindig, újra és újra igent mondok az egyetlenemre, és az élet 

legszélesebb viszonylataiban kapcsolódok hozzá. Egész egyszerűen ez nem más, mint az, hogy 

szeretem őt, és minden percben jobban akarom szeretni, és ő ugyanígy van velem. Igent mondunk 

egymásra és ebben az igenben nincsenek feltételek. Nincsenek kizárólagosságok, nincsenek 

kitételek. Nemcsak azt mondjuk ki egymásnak az igenben, hogy szeretlek és elfogadlak, úgy ahogy 

vagy, ha-nem azt, hogy szeretlek és elfogadlak úgy, ahogy vagy és ahogy leszel. Nincs más útja az 

egyetlenné válásnak, csak ez, és nincs más lehetősége a kiteljesedésnek, csak ez. És itt szokott 

megbukni a természetes síkon való élet. Mert ez emberi erővel gyakorlatilag megvalósíthatatlan és 

teljesíthetetlen. Ennek oka, hogy nem vagyunk képesek önzetlenül, helyesen, tisztán szeretni, előbb-

utóbb magunkat tesszük előtérbe. Elvárásokat és igényeket fogalmazunk meg, és óhatatlanul 

csalódunk a társunkban és magunkban is. Próbálkozhatunk egy másik személlyel is, csak idő kérdése, 

hogy kiderüljön, vele sem jutottunk messzebbre, sőt! 

Megalapozott ígéret 

Mit csináljunk? Hogyan lehet komoly, megalapozott életre szóló ígéretet tenni egymásnak? 

Az első, hogy tárgyilagosan nézzünk magunkra és társunkra. Ne képzeljük azt, hogy a másik teljesen 

meg fog változni miattunk és mi is meg fogunk változni őmiatta. Leszámolunk az illúziókkal. 

Tárgyilagosan tekintünk egymásra, igyekszünk a rózsaszín köd mögül kilátni. Azt mondjuk: nem azért 

szeretlek, mert jó vagy, és velem a jövőben még jobb leszel, hanem azért szeretlek, mert vagy, és ha 

jól szeretlek, még az is előfordulhat, hogy jobb leszel. A hűség alapja, hogy reálisan nézünk egymásra, 

nem a képzeletvilágunkat vetítjük bele a másikba, mert mi nem egy álmot akarunk szeretni, hanem 

egy hús-vér embert. Tudatosítjuk, hogy egy hús-vér ember mindig egy kicsit problémás. 

Amit még nagyon komolyan kell vennünk, számolnunk kell a másoknál is tapasztalt gyakorlattal, hogy 

a mi házasságunkban is lesznek olyan nehézségek, amiket egyből, de kettőből sem tudunk 

megoldani. Olyan is lesz, ami tartósan jelen lesz az életünkben, és nem találjuk a megoldást, csak 

kínlódunk. 
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Léteznek emberileg feloldhatatlan, megoldhatatlan helyzetek. Ilyenkor nem menekülünk ki a 

házasságunkból, a sorozatos kudarcok nem azt jelentik, hogy nincs megoldás, csak azt mutatják meg, 

hogy emberi erővel nincsen. Fontos már most előre tudatosítani, hogy nem leszek képes kezelni a 

saját házasságom minden problémáját, még akkor sem, ha megfeszülök. Ilyenkor jó tudni, hogy van 

egy hatalmas erő a birtokunkban, nem vagyunk egyedül a társunkkal a házasságunkban. Velünk az 

Isten. És Isten a (feltétel nélküli) szeretet. 

A szentségi házasság nem egy aláírt papír vagy egy szép templomi szertartás. A szentségi házasság az, 

hogy életünk minden pillanatában igent mondunk egymásra, elfogadjuk egymást, egymásért akarunk 

élni, és ehhez igénybe vesszük Isten segítségét. Tehát nemcsak egymással kell beszélő viszonyban 

maradnunk, hanem Istennel is, nemcsak egymásra kell mindig figyelnünk, hanem Istenre is. A hűség 

az, hogy minden körülmények között veled vagyok, benned vagyok, és veled és benned maradok. A 

szentségi házasságban nem a pap szolgáltatja ki a szentséget, hanem a jegyesek közvetlenül Isten 

által egymás számára szolgáltatják ki a szentséget. Ebből a tényből világos, hogy a házaspárok 

számára a szentségi erő a társukon keresztül jelenik meg közvetlenül Isten által. Ezért van az, hogy a 

szentségi házasságban élők kapcsolata minden más kapcsolatnál előbbre van, ők egymás számára 

mindig az első és legfontosabb személyek. 

Gyermek 

Isten ajándéka 

A gyermek Isten ajándéka. Ez azt is jelenti, hogy nem kikövetelhető, nem kikényszeríthető, nem 

járandóság, hanem ajándék. Isten szeretetének ajándéka. Milyen jó volna, ha gyermekeinkre a nehéz 

kamaszkorban is úgy tudnánk tekinteni, mint Isten szeretetének nyilvánvaló ajándékára. Olyan lenne 

a látásunk, amikor rájuk tekintünk, mint a tv-ben, ahol egy feliratos csík ismétlődően fut: „Isten 

szeretetének nagyon jó ajándéka vagy nekem!” Lehet, hogy nem mindig látunk szép képeket a 

gyerekünkről, de mindig tudnunk kell, hogy Isten szeretetének nagyon jó ajándéka a gyermekünk. 

Isten egy gyermekkel azt mondja nekünk: „Én ajándékoztam neked ezt a gyermeket, hogy őt a 

számomra felneveld. Ajándékozd neki egész szeretetedet és soha el ne feledd: a gyermek az enyém, 

ahogy te is az enyém vagy!” 

Az Egyház az esküvőn nem azt kérdezi, hogy akarod-e a gyermekeket, hanem azt, hogy elfogadod-e a 

gyermekeket. És ez óriási különbség! 

Adottságaink fényében 

Rosszul ismernénk az Istent, ha azt gondolnánk Róla, hogy nem veszi figyelembe a mi 

képességeinket, adottságunkat, egészségünket, körülményeinket, amikor gyümölcsöző házasságra 

invitál. Az Istennek fontos, hogy az ő akaratának ne lelketlen, szolgai végrehajtói legyünk, hanem 

igényli a mi felelős részvételünket. Azt akarja, hogy úgy tekintsünk a házasságunkra, mint olyan 

hatalmas hivatásra, ahol részesei és cselekvő alakítói vagyunk Isten teremtő művének. Ez a leginkább 

abban mutatkozik meg, hogy Isten az ember létrehozását és az élet továbbadását ránk bízta. Erővel, 

képességgel, szabad akarattal látott el minket, hogy ezt megvalósítsuk. Innen ered a felelősségünk is. 

Felelősen kell gondolkodnunk, döntenünk, cselekednünk, amikor a leendő gyerekeinkre gondolunk. 

Hány gyerek? 

A családszociológia, a pedagógia és a pszichológia szaktekintélyei egyetértenek abban, hogy az 

egészséges gyerekszám a három gyereknél kezdődik. Az egyetlen gyermek, az „egyke” egy életen át 
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hordozhatja azt a hiányt, amelyet a szüleinek köszönhet. Az egykék könnyebben válnak egoistává, 

nehezebben tanulják meg az áldozatvállalást, ami nélkül semmilyen érték nem képes létrejönni. A 

többgyerekes családban a gyerekek megszokják az alkalmazkodást, az áldozathozatalt, azt, hogy nem 

mindig ők vannak a központban, hogy nem körülöttük forog a világ. Ezek olyan „örökségek”, amelyek 

az érett személyiség kialakulásánál elengedhetetlenek. A család stabilitása sokkal nagyobb, az 

összetartozás érzése erősebb. A testvérek egy egész életen át alakítói, segítői, támaszai egymásnak. 

És nemcsak egymásnak, hanem a szüleiknek is. A lélektan megállapítja: a csoport nagyobb 

stabilitással rendelkezik, mint a páros kapcsolat. A csoport három embernél kezdődik. Ez már egy kis 

csoport, kis falka, ahol kiegyensúlyozottabbak a kapcsolatok. Itt tanulnak meg harcolni, nyerni és 

veszíteni, küzdeni, kibékülni és lemondani saját magukról a gyerekek. Megtanulják, hogy egymásra 

számíthatnak, megtanulják a különbözőség elfogadását, azzal való együttélést. Megtanulják az 

osztozást, az ajándékozást, az örömszerzést, a fájdalomban az együttérzést. A testvéri kapcsolat a 

leghosszabb és legtartósabb kötelék egy ember életében. 

Család gyerek nélkül? 

A házasság gyümölcsözősége nem kizárólag a gyermekekben nyilvánul meg, gyerek nélkül is a 

legkülönbözőbb módon testet ölthet a házaspárok termékenysége. „A testi terméketlenség alkalmat 

szolgálhat a házastársaknak arra, hogy az emberi személy más természetű szolgálatait végezzék, mint 

pl. az örökbefogadás, a nevelés különféle formái, vagy más családoknak, valamint szegény, illetve 

nyomorék gyermekeknek nyújtott segítség.” (II. János Pál pápa Familialis Consortio apostoli 

buzdítása, második rész, 4. pont.) 

Amikor a gyerekek vállalásáról, elfogadásáról gondolkodunk, tudnunk kell, hogy lehetnek olyan 

körülmények, amelyek nyomós okkal azt támasztják alá, hogy várjunk a babával. Erre is vonatkozik 

Szent Pál tanítása: „mindenkinek saját ajándéka van Istentől: egyiknek ilyen, másiknak meg olyan.” 

(1Kor 7,7) Ez egy olyan szuverén terület, ahol csak a házaspárnak van illetékessége. 

Anya és Apa születik 

Amikor az első baba a családba érkezik, akkor sok helyen központtá válik, körülötte forog a világ, az 

anyukája teljesen felé fordul, betölti a babája. Az édesanya gyakran minden idegszálával, figyelmével 

a picire irányul, szinte egy elzárt szigetet képeznek a családban. Itt óvatosnak kell lenni, mivel az apa 

kiszorulhat ebből a szoros kapcsolatból. Tudatosítanunk kell, nem a gyerek az első, hanem a 

házastársam. Igazán természetes, hogy a legjobban rászoruló családtag kiemelt figyelmet és törődést 

kap, de az anyáknak ügyelniük kell, hogy ezt ne az apák kizárásával, háttérbe szorításával tegyék, 

hanem éppen a házastársuk bevonásával. Az apáknak is van itt feladatuk, hogy terhet és feladatot 

vállalva készségesen vegyenek részt a családi élet tennivalóiban. Nagyon is igaz, hogy a nők 

gyermekük megszülésével azonnal anyává lesznek, a férfiak pedig csak később, lassan, fokozatosan, a 

kisgyerekükkel való kapcsolatban válnak apává. A nőknél ez ösztönös, természetes folyamat, a 

férfiaknál pedig lassúbb és érlelődőbb. Jó, ha a feleségek segítenek a férjüknek az apává válás 

folyamatában. Bevonják a baba körüli teendőkbe, képesnek tartják erre őt, lehetőleg velük osztják 

meg az élményeket. 

Nevelés 

„Gyermeket nevelni annyit jelent, mint belső világukkal fenntartani egy állandó eleven 

érzékeléskapcsolatot.” (Alban Stolz) Ez azt jelenti, hogy belső kapcsolatban állok azzal, ami a gyermek 

szívében van. Érdekel, ami vele történik. Fontos nekem, hogy őt mi foglalkoztat-ja. Ez nem csak azt 
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jelenti, hogy érdeklődöm a gyerekek iránt, hanem úgy kell érzékelnünk gyerekünk belső világát, 

ahogy ő azt átéli. Ez nem könnyű, de tanulni lehet. Rátekintek a gyerekre és megnézem, mi indítja, 

mi hozza őt mozgásba. Aztán keresek a saját életemben valamilyen hasonlót, ami engem is 

hasonlóképpen indít és megmozgat. Beleélem magamat ebbe a helyzetbe azzal, hogy a gyermek is 

ilyesmit él most át. Aztán elgondolkozom, mi következik ebből a helyzetből, mit is kell tennem, és 

csak ezután döntöm el, hogy mi a tennivaló a gyerekkel. 

A gyereknevelésnél az egyik legfontosabb, hogy eleven érzékelés-kapcsolatot alakítsunk ki a 

gyerekkel. Azt érzékeljük, ami őt mozgatja, ami őt belülről megérintette. Ehhez szükségünk van az 

empátiára, a beleérző képesség-re. De ezen túl is lépünk. Akkor, amikor valamit el akarok érni a 

gyereknél, először a saját életemben kell megoldani a problémákat. Például a gyerekem nem rakja el 

a ruháit. Ha azt mondom: tessék elrakodni!, akkor ez csak egy kívülről jövő parancs, ami a gyereket 

ellenállásra, halogatásra, kibújásra ingerli. Ez nem vezet megoldásra. Mi a teendő? Először is belső 

kapcsolatba kell lépni a gyerekkel. Ezt úgy érhetem el, hogy körülnézek a saját életemben, hol vagyok 

én is rendetlen. Talán a dolgaimban, vagy a házastársamhoz való kapcsolatom, vagy Istenhez való 

kapcsolatom rendetlen. Átélem én is a rendetlenség kellemetlen helyzetét, és megoldást keresek a 

saját rendetlenségeimre. Elhatározást tehetek és tetteket érlelve magamban lépek a gyerekhez. 

Meghívom őt, tartson velem, tegyük rendbe a saját dolgainkat. Így állandóan nevelem magamat, és 

magammal viszem a gyereket is. Hitelesek lesznek a szavaim és nem ellenállásra ingerlők. 

Példaként élni 

Az igazi jó nevelő az, aki elsősorban saját magát neveli, és eközben magával viszi a gyermekét. Erős, 

érett, szabad személyiséget szeretnénk nevelni magunkból és gyerekeinkből, ezért mi is arra 

törekszünk, hogy ez a saját életünkben minél inkább megvalósuljon. Nem szeretnénk külsőséges, 

pusztán vallásgyakorlatokat felszínesen teljesítő keresztények lenni, de gyerekünkből sem szeretnénk 

„málészájú” keresztényt nevelni, hanem a személyes elköteleződésen, belső meggyőződésen alapuló 

hitre és életre szeretnénk eljutni és őket is elvezetni oda. Ezért fontos, hogy kerüljük a felszínességet. 

A gyereknevelésnél és más nevelésnél a szó az csak annyit ér, amennyit a kimondója megvalósít 

belőle. Tehát a példa-mutatás a lényeg. Gyerekeink leginkább utánzással tanulnak. Ha azt mondjuk 

valamire, hogy fontos, de az életünk ennek eleven cáfolata, akkor az ő számára sem lesz fontos az, 

amiről beszéltünk. Sőt itt még tetéztük a bajt, mivel a gyerek mást lát és mást hall, ráneveljük a 

hamisságra. Természetesen a példaadásban nem lehetünk tökéletesek. A gyerekeink hamar 

megtapasztalják a következetlenségeinket, a hibáinkat. Ez nem is baj. A fontos az, hogy a 

törekvésünket és a küzdelmünket is megtapasztalják. Például ha megbántottam a feleségemet és a 

bocsánatkérésemet hallja a gyerekünk és látja, hogy törekszem a hibámat helyrehozni, akkor ő is 

megtanulja, ha hibázik, bocsánatot kér, és amit lehet, helyrehoz, akkor a dolog el van rendezve és 

újra jóban vagyunk egymással. 

Tisztelet 

Nagyon fontos a tiszteletre nevelés. Itt is a leglényegesebb, hogy mi magunk, a szülők, legyünk 

egymáshoz tisztelettel. Ha ezt látja a gyermekünk, ő is így fog viszonyulni hozzánk és másokhoz is. 

Előfordulhat, hogy szemtelen a gyerek az anyjával, többet enged meg magának, mint az helyes volna. 

Egy ilyen eset kapcsán történt meg egy családnál, hogy az apa hallotta, hogy a kamasz fia az 

édesanyjával szemben követelődző és számon kérő volt. Az apa a fia elé állt és azt mondta: „te az én 

feleségemmel nem beszélhetsz így!” A kamasz megszeppent, mert érezte az erőt, ami a szülei 

egységéből fakadt. De azt is érzékelte, hogy az apa minden körülmények között kiáll az anya mellett. 
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Az apa tovább folytatta: „most menj oda édesanyádhoz, kérj bocsánatot és beszéld meg vele a 

problémádat. Ki más értene meg téged, ha nem ő?” 

Rendszer 

A mai nevelésben a legnagyobb veszély a liberális nevelés, ami azt jelenti, hogy mindent meg kell 

engedni a gyereknek. Szent Ágoston tanítása most is aktuális: Szeretlek, ezért követelek tőled. Már 

egész pici gyereknél is megvalósulhat ez. Az újszülött baba egy csodálatos ajándék, de ösztönös lény, 

ezért nagy szeretettel kell körülvenni, de szabad nevelni is. Például: minden nyikkanásra nem szabad 

felkapkodni, szabad sírni is a gyereknek, ha meggyőződtünk róla, hogy nem éhes, nem szomjas, nem 

fázik, nincs melege, tiszta a pelenkája stb. Rá lehet szoktatni a rendszeres időközönkénti szoptatásra, 

arra, hogy hagyja az anyukáját is pihenni. Ha minden jelzésére ugrunk, egy kis zsarnokot nevelünk. 

A gyerekeinket tanítsuk meg az igen és a nem komolyan vételére. Egy egészséges gyerek folyton 

próbálgatja, hogy meddig viheti keresztül akaratát a szüleivel szemben. Ha a szülő enged, újabb 

követelésekkel áll elő. Ha viszont a szülő határt szab és ennek átlépése esetén szeretetből korlátoz, 

ez a gyereknek nem árt. Sőt a biztonságérzetét növeli. Ott, ahol a szülők nem állítanak határokat, a 

határtalanság, a parttalanság miatt az elveszettség, a bizonytalanság érzése jelenhet meg. 

„Mindaz, aki fegyelmezi testét és kormányozza lelkét, és nem hagyja, hogy 

elhatalmasodjanak rajta szenvedélyei, az önmaga ura: királynak lehet nevezni, mert képes 

kormányozni önmaga személyét; szabad és független, és nem hagyja, hogy egy bűnös 

rabszolgaság foglyul ejtse.” – Szent Ágoston 
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Házasságkötés 

Felkészülés a szertartásra 
A házasságotok egyetlen egyszerű ígéretre épül: hogy egymást választjátok társul egy életre. Ezt az 

ígéretet teszitek szeretteitek előtt, amelyhez Isten áldását kérhetitek az Ökumenikus Egyház 

segítségével. 

Isten akkor is veletek van, ha egy mezőn ketten néztek egymás szemébe. A mai gondokkal és 

stresszel terhelt világban azonban nagyon nehéz egymásra – és csak egymásra – figyelni. Az esküvő 

napjáig sokszáz apróságon aggódtok, hogy sikerüljön megszervezni. Az esküvő reggelén pedig elindul 

a werkli és egyre csak történnek az események sűrű egymásutánban. Mindig akad valami ügyes-bajos 

elintéznivaló. Ebben a nyüzsgésben kell az esketésre megérkeznetek, és egy életre szóló ígéretet 

tennetek – nem könnyű. 

A házassági szertartásra való előkészület lényeges eleme az olvasmányok és az egyetemes 

könyörgések kiválasztása és megértése. A jegyesek számára különleges lehetőség, hogy 

kiválaszthatják azokat a felolvasandó bibliai részeket, amelyek a házasságkötés szertartásában 

elhangzanak. Olyan olvasmányokat, evangéliumot válasszanak ki, amelyhez személyes kötödésük 

van. 

Hogy igazi örömünnep legyen a házasságkötés, ahhoz arra is szükség van, hogy ne az előkészületek 

munkáitól kimerülten, fáradtan, testileg és lelkileg is lestrapáltan érkezzenek az esketésre, hanem 

pihenten és a beteljesülés csendes várakozásában legyenek. Ez azt jelenti, hogy ne vegyenek 

magukra olyan gondokat, feladatokat, amiket az esküvő előtti egy-két napban kell elvégezni. Osszák 

le az ilyen feladatokat a családban vagy a barátok között. Ahhoz, hogy az életük legnagyobb ünnepét 

örömmel és mély átéléssel képesek legyen megélni, szükség van arra, hogy ne terheljék túl magukat, 

hogy képesek legyenek valóban a legfontosabbra koncentrálni: saját magukra, és a kettőjüket eggyé 

tevő Krisztusra. Hogy ez megvalósulhasson, legjobb, ha az esküvő előtti néhány napot együttléttel, 

pihenéssel, sétával töltik és hagyják, hogy a szülők, testvérek vagy a barátok kibontakozhassanak az 

előkészületekben. Fontosak a körülmények, de legfontosabb, hogy ők, mint egy igazi királyi pár, végig 

tudják örülni, végig tudják élvezni a saját esküvőjüket. 
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Házasságkötés szertartása 

Miután összegyűlt a gyülekezet, a lelkész az oltárhoz megy. A 

házasságkötéshez a felek bevonulnak. Közben a gyülekezet tagjai a 

bevonulási éneket éneklik vagy a megfelelő zene szól. Amikor az oltárhoz 

érkeznek a felek, a menyasszony az őt kísérő édesapja vagy választott 

családtagja kezén marad. Mellettük áll a vőlegény. 

Ki adja férjhez ezt a nőt? 
Válasz: Én, az édesapja (vagy N.) 
Az édesapa (választott családtag) átadja a menyasszonyt a vőlegénynek, aki 

kezére veszi. 

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. 

Mt 18,20 Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én 

nevemben, ott vagyok közöttük. 

Kedves Testvéreim Krisztusban, kedves szülők, tanúk, azért gyűltünk ma itt 

össze, hogy tanúi legyünk N. és N. eskütételének, mellyel egymást előttünk 

és az Úr színe előtt társukká fogadják egy életre. 

Kedves Jegyespár! 

Eljöttetek ide ma ide, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek 

szeretetét szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk 

bőséges áldását adja erre a szeretetre. Kérlek Titeket, és minden jelenlévő 

testvérünket, hogy emlékezzünk Krisztus urunk tanítására és a 

keresztségünkre elsőként.  

Könyörögjünk! 

Jóságos Istenünk, dicsérünk téged, mert te vagy az élet forrása. Áldj meg 

minket, és újítsd meg az előtted álló jegyespárban és mindnyájunkban a 

keresztség ajándékát és a Lélek adományait, Krisztus, a mi Urunk által.  

Ámen. 

Olvasmány a Teremtés könyvéből      

Ter 2,18-24   Az első ember teremtése után így szólt az 

Úristen: „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki 

segítőtársat, aki hozzá illő.” Az Úristen megteremtette a 
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földből a mező minden állatát, és az ég minden madarát. 

Odavezette őket az emberhez, hogy lássa, milyen nevet ad 

nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember 

tehát nevet adott minden állatnak, az ég minden 

madarának és a mező minden vadjának. De a maga 

számára nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna 

hozzá. 

Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és amikor 

elaludt, kivette az egyik oldalbordáját, a helyét pedig 

hússal töltötte ki. Ezután az Úristen az oldalbordából, 

amelyet az emberből kivett, megalkotta az asszonyt, és az 

emberhez vezette. Az ember így szólt: „Ez most már csont 

az én csontomból és hús az én húsomból. Asszony a neve, 

mivel a férfiből vétetett.” 

Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez 

ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. 

Szentlecke Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első leveléből 

1Kor 13-13,8a Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha 

szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő 

cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az 

összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel 

elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit 

sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők 

között, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet 

nincs bennem, mit sem használ nekem. 

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem 

féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, 

nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat 

nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság 

győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent 

remél, mindent elvisel. 

A szeretet nem szűnik meg soha. 
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Az Úr legyen szívemben és ajkamon, hogy méltó és illő módon hirdessem 

evangéliumát az Atya, a Fiú † és a Szentlélek nevében. Ámen. 

Evangélium János könyvéből    

Jn 16b-17 Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt 

teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit 

kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt 

parancsolom nektek: szeressétek egymást! 

Szentbeszéd, amely az olvasmányok és az evangélium tanításait foglalja 

egybe és reflektál a jelenkor lelki kihívásaira. 

Házassági szándék kinyilvánítása, a lelkész a jegyespárhoz fordulva külön-

külön teszi fel a kérdéseit, amelyre a felek külön-külön válaszolnak. 

Kedves Jegyespár! Az Úr igéjével feltöltekezve immár eljött a pillanat, hogy 

egymásnak hűséget fogadjatok. Kérlek titeket, hogy lépjetek közelebb, és 

fogjátok meg egymás jobb kezét. 

 

N. megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e 

ide, hogy házassági fogadalmat tégy? 

V/M: Igen. 

Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem 

választ benneteket egymástól? 

V/M: Ígérem. 

Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékoz titeket? 

V/M: Elfogadom. 

Gyűrűk megáldása, a lelkész kezébe veszi a jegyespártól kapott gyűrűket, 

melyek fölé emeli a kezét. 

Áldd meg Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig 

emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre!  

Fogadalomtétel, a lelkész a pár felé fordulva külön-külön: 
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Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor 

ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni 

és felhúzzátok egymás ujjára a szeretet és a hűség gyűrűjét! 

N. nyilatkozzál a jelenlévő tanúk és az Úr színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.-

vel házzaságot kötni? 

V/M: Igen. 

Akkor mondd utánam: 

Én, N |  esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | Szentháromság 

egy Isten, |  hogy N. Téged szeretlek, | hűséges házastársad leszek | 

holtomig, holtodig el nem hagylak | sem egészségben, sem betegségben, | 

sem örömödben,  sem bánatodban. | Isten engem így segítsen. Ámen. 

Lelkész átadja a gyűrűt és a felek felhúzzák egymás ujjára: 

V/M: Viseld ezt a gyűrűt szeretetem és hűségem jeléül. Ezzel a gyűrűvel 

feleségül veszlek / Ezzel a gyűrűvel feleségül megyek hozzád. 

Lelkész a gyülekezet felé: 

Ti pedig Testvéreim, akik jelen vagytok, legyetek tanúi az Úr előtt létrejött 

életközösségnek. 

Lelkész a házaspár felé: 

Megcsókolhatod a feleséged. 

Nászáldás, lelkész karját a házaspár fölé emeli: 

Uram, hálát adunk Neked, hogy az emberi nemet a házassággal 

ajándékoztad meg. Kérünk, hogy az új házaspárt tartsd meg egész 

életükben kölcsönös szeretetükben, kísérd őket a földi életútjukon a te 

szereteteddel és békéddel. Így őrizzen meg Benneteket a Mindenható Isten, 

aki él és uralkodik mindörökkön örökké.  

Lelkész a gyülekezet felé: 

És most imádkozzunk mindannyian együtt a párért, úgy, ahogy Krisztus 

tanított minket: 
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Mt 6,9 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 

szenteltessék meg a te neved; 

jöjjön el a te országod; 

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön 

is. 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; 

és bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 

és ne vígy minket kísértésbe; 

de szabadíts meg a gonosztól. 

 

Záró áldás: 

Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös 

szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket, és otthonotokban 

mindig megmaradjon! 

Legyetek áldottak gyermekeitekben, találjatok az életben őszinte jó 

barátokra és éljetek minden emberrel igaz békességben! 

Lelkész a gyülekezet felé: 

És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a 

mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! 

Az esketés szertartása véget ért, menjetek békével! 
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Munkafüzet 
(A kérdéseket először külön válaszoljátok meg, majd beszéljétek meg, hogy ki mit válaszolt.) 

 

Mióta ismeritek egymást? Mikor találkoztatok először? 

Mikor kezdődött a kapcsolatotok (mikor jött létre a „kiválasztó szeretet” köztetek)? 

Ki mikor érezte először, hogy a másikkal akarja leélni az életét? Mi volt a felismerés körülménye? Mi 

történt ekkor? Beszéltetek-e ekkor a közös jövőről? 

Mi a foglalkozásotok/hivatásotok? Mennyire támogatja a munkátok a másikét? Mennyire támogatja 

a házasságotokat? 

Mikor akartok gyermeket? Hány gyermeket terveztek? 

Hol akartok élni házasként? Milyen otthont képzeltek el magatoknak? 

Hogyan zajlik egy hétköznapotok? Mi fog változni a házassággal? 

Mikor beszélgettek? 

Szoktatok-e vitatkozni? Szoktatok-e veszekedni? Van-e különbség? 

Mik azok a dolgok, amiben sosem fogtok egyetérteni? Hogyan kezelitek ezeket a különbségeket? 

Mik a legjobb tulajdonságai a másiknak? Mik a legrosszabbak? Melyiket szereted / nem szereted a 

két listából? 

Mi az ami a legnagyobb kihívás elfogadnod a másikban? Hogyan tudod mégis elfogadni? Szeretet ezt 

a „hibáját”? 

Mesélj el egy olyan történetet a másikról, ami megdobogtatja vele kapcsolatban a szívedet! 

Mit gondoltok igaz-e rátok a mondás: a nő az apját keresi, a férfi az anyját keresi a párjában? 

A 4 szeretettípus melyike létezik közöttetek, melyik aktív, élő, melyiket kell még tanulnotok? (szexus, 

erosz, filia, agapé) 

Ki a fej és ki a szív? 

Esküvőre készültök vagy házasságra? Mi a különbség? Készek vagytok a házasságra?  

Hogyan készültök rá a technikai felkészülésen kívül? 

Mit jelent számotokra a házasság? Szerződés vagy szövetség? Mi mit jelent nektek? 

Ha kérhetnél egy dolgot Istentől, és ő azt azonnal teljesítené, mi lenne az? 

Fejezd be a mondatot: „Feleségül veszlek, mert … / Hozzád megyek feleségül, mert…
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