


A házasság a család bölcsôje

M 
intha elfelejtettünk volna élni. Nem tudom, régen 

boldogabbak voltak-e a házasságok. Azt sem, hogy 

a gyerekek több odafigyelést és szeretetet kaptak-e. 

Azt viszont hallom, hogy amikor megkérdezik az ötvenedik házassá-

gi évfordulóját ünneplô nénit meg bácsit, mi a titok, valami olyasmit 

válaszolnak: mi még egy olyan világban nôttünk fel, amelyben nem ki-

dobták, hanem megjavították, ami elromlott. De – teszik hozzá – ezt 

elmondani nem lehet. Ezt meg kell élni.

Vajon ki tanít meg arra, hogyan éljük meg a párkapcsolatunkat? Ho-

gyan készüljünk a házasságra? Ki magyarázza el, mit várhatunk és mit 

nem? Mi az illúzió és mi a valóság? Ki mondja el, a tömérdek rossz hír 
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Mondják: elrontani egyedül is lehet, igazán jól csinálni viszont csak 

együtt. Együtt – hármasban. Mert ha csak a kettônk erejében bízunk, 

borítékolható a közös kudarcunk.

Csaba testvér egyszerû üzenete reményt ad: Isten velünk van – még 

akkor is, ha mi nem vagyunk vele. Ha hívjuk, egyre közelebb jön. Sôt: 

már messzirôl figyel, elénk rohan, a nyakunkba borul. Úgy szeret, hogy 

elakad a szavunk.

Mintha úgy éreznénk: valamit megint tanultunk az életrôl. Legalábbis 

a fejünkben már van valami.

Aztán ha a fejünk képes elereszteni ezt a tudást, és engedi, hogy az a 

szívünkbe és a tetteinkbe költözzön, talán akkor… igen: akkor kezdhe-

tünk igazán újra megtanulni élni.

Budapest, 2012. május 24.

Süveges Gergô

tizenkét éve házas,

négy gyermek édesapja,

ellenére mégis mitôl olyan gyönyörûséges az egész? Ki segít elkerülni az 

ingoványos területeket – és meglelni a zsombékokat? Ki mutatja meg, 

hogyan kell a szerelmet a fogunkban tartani – és átvinni a túlsó partra?

Mintha lenne valaki, aki élni tanít.

Csaba testvér üzenete nagyon egyszerû. Ápoljátok a kapcsolatotokat. 

Akarjátok megtartani egymást. A megoldásokat mindig belül keres-

sétek. Maradjatok kíváncsiak egymásra. És ha a szív kevésbé heve-

sen dobog, vessétek be az eszeteket és az akaratotokat. Egymás mellett 

döntöttetek: tartsátok meg egymást ebben a döntésben. Szánjatok egy-

másra idôt; igazi, minôségi idôt. Tanuljátok meg, hogy a házasság az 

alázat iskolája. Tapasztaljátok meg, hogy a házasság az ujjongó öröm 

lehetôsége.

Tényleg egyszerû. Ha a házasság rendben van, a család is rendben 

van. Ha a házasság bajban van, a család is bajban van. A házasság szent-

ség; a gyermekek pedig ennek a szeretetközösségnek a gyümölcsei. Vagy-

is nem a gyerekeinknek kell mindent megadnunk, hanem a házasságot 

kell életben tartanunk: azzal ugyanis a gyerekek is mindent megkapnak, 

amire igazán szükségük van.



Mit tudhat egy pap 
a házasságról?

A 
kedves Olvasó joggal teheti fel a kérdést: hogy van mersze 

bárkinek olyan témában könyvet írni, amit ô maga nem 

élt át? Sôt, jelen esetben az Olvasó attól is tarthat, hogy a 

szerzô saját szerzetesi útját magasabb rendûnek tartja, ezért esetleg kissé 

lekezelôen beszél a családos emberekrôl. De félô az is, hogy földtôl elru-

gaszkodott helyzetelemzést és megoldásokat kínál. A kérdés olyannyira 

jogos, hogy mikor a Végtelen-sorozat köteteiben hosszan faggattam Csa-

ba testvért a házasságban felmerülô örömökrôl, gondokról, egyszer azt 

mondta: „Nekem, mint cölibátusban élô embernek, nem is tudom, hogy 

van-e jogom hozzászólni ehhez a témához.” Erre én azt feleltem: „Az 

orvos sem csak azt a betegséget gyógyítja, amelyen ô maga már átesett.”

Böjte Csaba nemcsak 2200 gyermek nevelôapja, több mint száz szo-

ciá lis család gondviselôje, irányítója, mondhatni a legnagyobb nagy-

családos, hanem lelkipásztor, gyóntató atya is, akihez sok házasember 

fordul lelki vezetésért, tanácsért. Talán kevesen látnak annyi sebzett 

életet, mint ô, ami az elrontott kapcsolatokból fakad, emellett szoros 

kapcsolatot ápol nagycsaládos közösségekkel is, akiket hosszan meg-

hallgat, így útmutatásai a való életbôl táplálkoznak. Könyveiben több 

történetet is mesél arról, hogyan sikerült egy-egy megbicsaklott házassá-

got rendbe hozni. Bár nem él házasságban, de a szívében közösségben él 

a házasokkal. Vajon ki tud többet egy szívmûtétrôl: az, akit operálnak, 

vagy az, aki a beavatkozást végzi? Vagy ki látja jobban az erdôt: az, aki 

benne sétál, vagy az, aki léghajón fölötte suhan? Más perspektívából 

látják, egyik az apró, sajátos részleteket ismeri alaposabban, a másiknak 

több családra, élethelyzetre van rálátása.

És vajon a házasembert más anyagból gyúrták, vajon egészen más 

receptre van szükségünk ahhoz, hogyan lehetünk boldogok, mint az 
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egyedülállóknak? A kulcs minden élethelyzetben ugyanaz: a szeretet. Az 

önmagát ajándékként, örömforrásként megélô ember szeretete, aki a rá-

bízottakért kész önmagáról is megfeledkezni, és a figyelem, az elfogadás, 

a gondoskodás, a gyengédség nagylelkû ajándékát adni.

Csaba testvér elôadásainak és a beszélgetéseinknek esszenciája ez a 

könyv, amelyek hanganyagát leírtam és témakörökbe rendeztem. A há-

zasság útjának 18 mérföldkövét egy életen át lehet olvasni. Új és új állo-

mások érintenek meg mélyebben minket, attól függôen, hogy utunkon 

éppen hol tartunk: szerelmünk a kezdeti lobogását éli vagy feszültségek 

vannak köztünk, és megértésre vágyunk vagy a mindennapi hajszában, 

taposómalomban „a nehéz hûséget” (József Attila) igyekszünk könnyûvé 

tenni egymás számára, vagy talán özvegyek lettünk, egyedül marad-

tunk? Éppen várjuk elsô gyermekünket, vagy próbáljuk az életre nevel-

ni ôket, vagy már segítjük ôket kirepülni a fészekbôl? Vagy gyengülô, 

betegeskedô szüleinkrôl kell gondoskodnunk? Mi a jelenlegi feladatunk: 

az önnevelés, az otthonteremtés, a közösségépítés vagy a válságokkal, 

nehézségekkel való szembenézés?

Túl a huszadik házassági évfordulónkon, négy gyermek édesanyjaként 

bátran mondom, hogy családban élni szép. A szép élet nem azt jelenti, 

hogy békegalambok röpködnek körülöttünk, áhítat lengi körbe az ott-

honunkat, minden csupa móka és kacagás, hanem természetszerûleg 

beletartoznak a könnyek és a felcsattanások, koccanások, súrlódások 

is. A családi élet nem mûködik magától. Tenni kell azért, hogy ne sze-

relmünk kihûlô hamuját ôrizgessük, hanem napról napra felszítsuk a 

szeretet tüzét. Tenni kell azért, hogy gyermekeinknek ne csak a testét, 

hanem a lelkét is megszüljük a földi és az örök életre. Kívánjuk, hogy 

könyvünk életútjukon legyen iránytûjük és segítô útitársuk!

Budaörs, 2012 májusában

Karikó Éva
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Isten csodaszép szerelmes 
levele vagy valaki számára

Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belôle több és most sem él,
s mint fán se nô egyforma két levél,
a nagy idôn se lesz hozzá hasonló.

KosztolányI Dezsô:  

HalottI beszéD (részlet)

N 
em csak te vagy ajándék! amikor még meg sem 

születtél, Isten kiválasztott egy lányt, egy fiút, és 

elkezdte formálni, alakítani, szépíteni, hogy neked 

majd ajándékba adja. Isten teremthetett volna valamennyiünket ugyan-

arra a kaptafára, vagy egyszerûen készíthetett volna néhány sablont: 

egy szôkét, egy barnát, egy feketét. De nem, ô túlcsorduló szeretetében 
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minden embert másnak, egyedinek alkotott! Mindenki a maga módján 

egyetlen, megismételhetetlen és csodaszép, telve értékes kincsekkel. Igen, 

Isten nagylelkûségében így látta jónak, mert nagyon szeretne téged bol-

doggá tenni! ezért ajándékoz meg a kedveseddel, aki elfogad, értékel, 

és aki mellett szárnyaid nônek, olyan források fakadnak fel a szívedben, 

amelyekrôl nem is tudtál! a szeretet teremtô melegében mindketten ki-

bontakoztok!

Olyan jó tudni azt, hogy igazából Isten csodaszép szerelmes levele 

vagy valaki számára. te talán el tudod felejteni, hogy egy levelet megcí-

mezz, de Isten biztosan fölírta a te életed levelére annak a nevét, akinek 

egész léted, lényed szól. Egészen biztos, hogy ha nyugodtan, csendesen 

és békésen keresed, akkor megtalálod azt, aki számára ajándéknak szánt 

téged az ég! Isten álmodott meg tégedet, ô hívott szeretettel e földi létbe, 

ezért ha nem kapkodsz és ha nem térsz le a buta önzés sokszor tarka 

virágokkal telt mezejére, akkor életed biztosan célba ér, megtalálod a 

társadat!

a mai ember olyan, mint a szépségverseny zsûrije, akik ránéznek a 

másikra, és már mondják is: hetes, nyolcas, tízes – sajnos, sokszor így 

kötnek barátságot, így keresnek házastársat. Holott minél tovább élek, 

annál jobban megértem, idô kell ahhoz, hogy megismerd a másikat.

Ha nem szánsz elég idôt a másik emberre, egészen más arca ég a tu-

datodba. Ha idôt szánsz rá, látod, mit szeret, mi nehéz neki, miért tud 

lelkesedni és mi keseríti el, az élete sajátos problémáit hogyan tudja meg-

oldani, akkor sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy megismerd, meg-

értsd és megszeresd. Csodálkozz rá, vedd észre a benne levô értékeket 

– ne csak egy darab húst láss benne, vagy a jópofa beszólásait értékeld, 

hanem vedd észre benne az emberi szépséget, jóságot! Ô is – ahogyan te 

is – keresi a helyét az életben, próbálja meghatározni önmagát, környe-

zetéhez, történelméhez való viszonyát, csinosítja gondolatait, körvona-

lazza értékrendjét.

Ha kapsz egy ajándékcsomagot, örömmel bontogatod. Ha valakivel 

szóba állsz és megfogod a kezét, az csak a kezdet. Jézus Krisztusnak 

volt türelme harminc évig velünk játszani, dolgozni, beszélgetni, hogy 

felnôjön oda, hogy a kereszten ki tudja mondani: „atyám, bocsáss 

meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” Ugyanígy az ember-

nek is fel kell nônie az áldozatokra is kész szeretetre. ehhez idôre, 
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önnevelésre van szükség. A babér nem terem egyik napról a másikra 

senkinek sem.

az emberi lét kibontakozásának nagyon fontos perce, amikor va-

laki megtapasztalja és megérzi a tiszta, ôszinte szerelmet. Határozni 

nem könnyû dolog. a megismert értékek, a megismert személyek közül 

kiválasztani az egyetlent, aki Isten ajándéka számodra, aki mellett le 

szeretnéd élni az életedet, óriási dolog. De ne félj, Isten adott a kezedbe 

egy iránytût, arra figyelj: a legszebb álmunk Isten akarata. Ô úgy vezet 

bennünket, hogy tüzet rak a talpunk alá ott, ahonnan azt szeretné, hogy 

tovább menjünk, és égô vágyat ébreszt a szívünkbe aziránt, amit el kell 

érnünk. Ha érzed, hogy szerelmesed mellett szárnyaid nônek, kibonta-

kozol, ha azt, amit eddig ki sem mertél mondani, hozzábújva meg mered 

fogalmazni, ha kihozza belôled a legjobbat, ha le tudnád hozni érte, 

vele a csillagokat az égrôl, ha mellette felfakadnak belsô erôforrásaid, 

akkor megtaláltad azt, akit Isten neked szánt. az a te igazi kedvesed, aki 

termékennyé teszi életed, aki mellett alkotóvá válsz, hegyeket mozgató 

erôk szabadulnak fel benned, források fakadnak a szívedben általa. Isten 

nem azt akarja, hogy fakírok legyünk. Azt hódítsd meg, aki a legjobban 

tetszik neked, azt a hivatást éld meg, ami számodra a legvonzóbb, leg-

kedvesebb és a legszebb. Isten melletted van, kielégíthetetlen éhséget, 

szomjúságot nem olt beléd, kérdéseidre megvannak a válaszok, beérnek 

a megoldások, csak légy türelmes és kitartó.

Ne játszd meg a mai menô figurát! Ahhoz, hogy egy fiatal „piaci 

értéke” jobb legyen, sokszor tucat-vonásokat ölt magára, aszerint vi-

selkedik, pedig nem biztos, hogy a leendô társa pont a kirakatban akar 

gyönyörködni, lehet, hogy szeretne mélyebbre tekinteni. Kérdés az, hogy 

van-e a mai emberben lüktetô, dinamikus akarat, vagy közömbösen, 

csak magára gondolva, lagymatagon sodródik: végzi a sokadik egyete-

met, éveken át udvarolgat elkötelezettség nélkül, egy helyben toporog.

nem mindegy, hogy kinek az életébe épülsz be, és nem mindegy, 

hogy ki épül be a te életedbe. nem mindegy, hogy ki lesz a gyermeked 

apja, anyja, ki lesz a társad egy életen át. a társ kiegészít, beteljesít, a te 

részed lesz, s te az ô életének részévé válsz. Ô a te hiányzó feled, és ezért 

keresed, kutatod, mert igazi önmagadat benne és vele találhatod meg. 

Nagyon fontos ez a döntés, mert azt a lány, fiút, akit szeretsz, akit elve-

szel, meg kell szentelned, és ô is megszentelhet téged. egymás számára 
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társnak, s ha baj van, mentôövnek szánt az Isten. tiszta szerelmetek el-

vezethet a mennyek országába, az örök életbe, és sajnos magával együtt 

le is húzhat a mocsárba, akárcsak te ôt.

nem szabad kompromisszumot kötni, hiszen végül is csak egyetlen 

életed van, ne érd be félmegoldásokkal, ne hagyd, hogy kezedet, szívedet 

ócska bóvli, limlom töltse be! Kövesd a szívedet, és szánj idôt a megis-

merésre!

szerelmed olyan, mint a napfény, a tavaszi zsongás az ébredezô ma-

gocskának. Mosolyod, biztató, kedves szavad töri fel társad magányá-

nak csonthéját, kulcsolja kezét kezedre, indít el egy félénk mosolyt, mely 

életedben bô termést ígér. szeretettel telt szavadra szava visszhang csu-

pán, mely benned újabb visszhangot kelt, forrást fakaszt. Kölcsönös 

szeretetetek elindít egymásban egy életlavinát, mely nem pusztít, hanem 

minden napotokat fénnyel tölti be, virágba borít mindkettôtöket, életet 

fakaszt.

d e
Uram, Istenem, segíts, hogy legyen elég erôm, bátorsá-

gom megküzdeni azért, amire igazán vágyom, hogy az 

általad nekem szánt legszebb ajándékot, leendô társamat 

megtaláljam, hogy a nehézségeket vállalva gyôzni tud-

jak, és az enyém legyen egy életen át! Ámen.

d e



Tápláljátok a szeretet tüzét!

Két fa, együtt, testvéri lombban,
egyek vagyunk sok fájdalomban,
örömökben és kényszerekben,
másképp tán élni is lehetetlen:
magunknak hát már megmaradjunk,
gyökereinkrôl ne szaladjunk,
tavaszban, ôszben gyarapodjunk,
legyünk hívôk, bátrak, kitartók:
az örök reményhez hasonlók.

Szabó Lôrinc: SzöveTSég (részlet)

A 
mesében olyan egyszerû minden: „Megházasodtak és bol-

dogan éltek, míg meg nem haltak!” a valóságban azt ta-

pasztaljuk, hogy a gonosz lélek mint ordító oroszlán jár 

körül, és keresi, hogy kit nyeljen el. Tudnunk kell, hogy sok kísértés 

és bûn próbálja családjainkból ellopni a hûséget, az ôszinte egymásra 
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nem arra gondolok, hogy a síelés ostoba sport, hanem arra, hogy az 

illetô nem tanult meg jól síelni, olyan pályára ment, amihez nincs meg 

a kellô felkészültsége. a síelés valójában csodálatos: repülés, szabad-

ság, kihívás. az a bölcs hozzáállás, hogy alázattal elkezdek tanulni, és 

megteszek mindent, hogy megtapasztaljam az ég és föld közötti suha-

nás élményét. Ha azt látom, hogy sok házasság felbomlik, hogy a há-

zastársak nem élnek szépen, szeretetben együtt, akkor nem a házasság 

intézményét kell elvetnem, hanem azt kell megállapítanom, hogy sajnos 

sokan naivan, vakon, túl gyorsan rámentek a fekete pályára, és emiatt 

kisodródtak, összetörték magukat. nem a pálya rossz, egyszerûen nem 

tudtak bánni a felmerülô nehézségekkel.

Csak a hollywoodi filmekben létezik, hogy valaki mindig csinos, ked-

ves, reggel kikelve az ágyból is jól fésült, mindig topon van, jó poénokat 

ereget, és mint rambo, mindig talpra esik… a való élet nem ez! a mai 

filmek, a sok szirupos történet a legszebb, legbensôbb emberi érzést, a 

szerelmet torzítják el. nem lángoló, külsôségekben megnyilvánuló, nagy 

sztori kell ahhoz, hogy valaki boldog legyen. Merd meglátni a melletted 

élô embert! a mindennapok szürkeségében a helytállás, a kötelességek 

figyelést, kioltani a házastársi szeretetet, szerelmet. Az oltár elôtt a ke-

resztre tett eskü könnyen elhalványodik, elkopik a mindennapi terhelés 

alatt. a szépség megfakul, a feszes test elernyed, és ilyenkor a lángoló 

szív könnyen pislákolni kezd, a csillogó tekintet elkalandozik.

Jézus Krisztus nem ígért felhôtlen életet, azt mondja, hogy még annak 

az életében is lesznek viharok, aki sziklára építi a házát, ami nekizú-

dul az épületnek, hogy összedöntse. a mi Urunk, istenünk nem játszik 

velünk. nem visz el az erdôbe, hogy aztán elbújjon egy fa mögé, és 

kacagjon rajtunk, hogy elvesztünk. erôs szeretettel fogja a kezünket és 

vezet. Ha meghívott papnak, nem tervezi újra az életemet, négy-öt év 

múlva nem gondolja meg magát, nem ad új hivatást, nem akarja, hogy 

megnôsüljek, családot alapítsak. és ha megszerettél valakit tiszta szívvel, 

az oltár elôtt feleségül vetted, egész biztos, hogy örök szeretettel szeret-

heted, mert isten örökre adta neked ôt. egészen biztos, hogy nem isten 

az, aki új szerelmet gyújt a szívedben, míg a társad melletted van. isten 

hûséges hozzánk, mi is legyünk hûségesek!

Ha azt látom, hogy valaki kapálózva, hadonászva száguld le a sípá-

lyán, a hegyoldalon, a lábai összeakadnak, és hatalmasat esik, akkor 
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sorozatot”, az megfosztja magát a boldog házasság lehetôségétôl és 

örömétôl.

ahogyan a tábortüzet táplálni kell, a házastársi szeretet tüzét, a hû sé-

get is ápolni kell. ne feledd: ölelô karjaidban van a társad a legjobban 

„kar ban tartva”! Milyen szép lenne, ha a Szentháromságos egy isten 

példájára házastársunkról így tudnánk beszélni: „Íme, az én szeretett 

feleségem, akiben kedvemet lelem!”, „az én eledelem, hogy az én férjem 

kedvét keressem!”

a szerelem olyan, mint egy gyönyörû virág. nem elég megszerezni, 

naponta gondozni kell: idôt szánni társadra, közös programokat szer-

vezni, nyitottnak és kíváncsinak lenni arra, mi foglalkoztatja ôt. Mivel 

hódítottad meg kedvesedet megismerkedésetekkor? nem avval, hogy 

állandóan zsörtölôdtél vele, és át akartad nevelni. ebben az idôszakban 

a farzsebedbôl elô tudtad venni a legszebb profilodat, naponta többször 

átöltöztél, hogy elég csinos, ápolt legyél. Miért? Mert vonzó akartál len-

ni szerelmed számára mindenben: viselkedésben, külsôségben, beszéd-

ben… Nem hiszem, hogy egy fiú azért választana magának egy lányt, 

mert az olyan jól tud perlekedni, hogy a hangja betölti az egész udvart. 

teljesítése mélyebb vallomás, mint a felszínes, nagy szavak, gesztusok, 

de talán észre sem veszed, mert valami olyasmit keresel, ami nem is 

jellemzô a szerelemre.

Morus Tamás mondta, hogy anglia földjén egy négyzetméter föld 

többet ér, mint Utópiában egy egész hercegség. egy hús-vér ember 

a maga egyszerû gyarlóságában mindig sokkal többet ér, mint az 

álmok legszebb hercege. Tökéletes lovagok, hôsök, hibátlan tün dér-

kis asszo nyok nem élnek a földön. Senki nem állandó, változatlan sze-

mélyiség, akkor miért pont a te kedvesed maradna mindig ugyanaz?! 

Miért ne hinnél abban, hogy ô is egy kibontakozó, felívelô pályán 

van?!

az orvosi diploma megszerzéséhez sok vizsgát kell letenni. a medi-

kus az elsô évben nagyon messze van attól, hogy gyógyíthasson. ahogy 

el tudjuk fogadni azt, hogy hosszú tanulás gyümölcse, hogy jó orvos 

legyen valaki, ugyanilyen hosszú, sokszor fárasztó, kudarcok és örö-

mök, sikeres és sikertelen „vizsgák” sorozatának eredménye eljutni a 

szerelemtôl a boldog házasságig. aki nem meri, nem akarja vállalni ezt 

a folyamatos felkészülést, újrakezdést, kudarcokat is tartogató „vizsga-
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súlyos bûn a szeretet és a bizalom ellen, de tudni kell, hogy az is bûnt 

követ el, aki viselkedésével okot adott társának a hûtlenségre.

Ha haragot tartunk, kacag a gonosz lélek rajtunk. azzal, hogy ösz-

szeveszünk, csak a gonosz nyer, örül, téged kipipált, tönkretett, és 

jöhet a következô páciens! Lelkipásztorként látom, hogy a válások 

okaiként az esetek túlnyomó többségében nem súlyos indokok szere-

pelnek, hanem a sok-sok apróság, limlom az évek alatt összegyûlve 

magas toronnyá növekszik, mely rájuk omlik, ha nem sikerül a házas-

társsal át beszélni ôket.

A gonosz lélek gyakran egy csinos lányt, egy nagyszerû férfit hoz eléd, 

akit meg kellene vigasztalni, akit át kellene ölelni. Milyen jó lenne, ha 

ilyenkor lenne erônk, és azt mondanánk, hogy ’nem’, és Jézus példájára 

a hátunkat mutatnánk az ördögnek. vannak helyzetek, mikor a legjobb 

elszaladni a kísértés elôl, hagyj el minden alkalmat, ami a bûnre vezet-

het, ha másként nem megy, inkább válts munkahelyet. Milyen jó lenne, 

ha ilyenkor a házastársad karjába futnál: „Most nagyon szeress! Ha 

nem állsz mellém, elveszek, de ha a hónom alá nyúlsz, ki tudok törni a 

kísértés szorításából!”

Ha a hûség meginog, akkor meg tudod-e óvni a házasságot civakodás-

sal?! nem kellene megôrizned, esetleg újra elôvenned mindazt, amivel 

magadhoz vonzottad társadat?!

az évek során sokféle nehézség adódik. van egy közös ellenség, aki 

tönkre akarja tenni azt, amit hosszú évek alatt felépítettetek, és sokan 

ahelyett, hogy összezárnának, inkább egymás torkának esnek. Mikor 

valaki beteg, ágyba fektetjük, megigazítjuk a feje alatt a párnát, kompó-

tot viszünk neki, hogy minél könnyebben és minél hamarabb kiheverje 

a kórt. Ha valaki lelkileg elgyengül, meginog, akkor arra van szüksége, 

hogy több szeretetet és jóságot adjunk neki. válság esetén úgy érezzük, 

legjobb lenne erôt, támaszt, bátorítást kapni valakitôl. az ingadozó létet 

ilyenkor egy veszekedés, támadás az ellenkezô irányba löki.

Ha valaki nehéz munkájának gyümölcseként vesz egy autót, és annak 

kidurran a kereke, nem hagyja ott az árok szélén, hanem megtesz min-

dent, hogy megjavítsa, hogy ne veszítse el. rengeteg idô, energia épül 

bele egy házasságba, az együttélés során is van egy-egy kerékgumi, ami 

kilyukad, és ilyenkor könnyen elválnak, lemondanak arról a hatalmas 

értékrôl, amiért valamikor talán halni tudtak volna. a házasságtörés 
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d e
Uram, tudjuk, hogy életünk legdrágább kincsét, kis 

családunk békéjét, egységét cserépedényben ôrizzük, és 

így oly könnyen eltörhet, összeroppanhat. Segíts meg 

bennünket, hogy töretlen hûséggel szeressük egymást, 

kapcsolatunkat ápoljuk, és egymás iránti szerelmünket 

mindeneken keresztül megôrizzük. Ámen.

d e

isten annyira szereti a te kedvesedet, annyira akarja az ô boldogságát, 

hogy megteremtett téged. Te vagy a válasz a társad kérdéseire, értelme a 

reggeli kelésének, munkájának. a te simogatásod isten hálája jóságáért, 

becsületes, tiszta életéért. Ülj le a szobádba, és éld át ezt az érzést! aki 

az eke szarvára teszi a kezét, ne nézzen hátra, különben nem méltó az 

isten országára! Ugyanennek kell benned is meglennie: aki a házastársát 

kiválasztotta, az ne forgolódjon se hátra, se jobbra, se balra, hanem az 

utat nézze, amelyen együtt kell végigmenniük!
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