Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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A házasság jó

Boldog emberek
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a össze kellene gyűjtenem, hogy
melyek a legbutább mondatok,
amelyeket életem során hallottam, biztosan bekerülne az első tízbe a következő kijelentés: „Mi nagyon kulturált
módon váltunk el, a gyermek szinte
észre sem vette, alig érezte meg”.
Hát elképzelhető az, hogy a gyermek
észre sem veszi szülei válását? Nem inkább arról van szó, hogy az önző szülő
nem vette észre, hogy gyermeke megváltozott, s mennyire szenved szüleinek
válása miatt?
Amikor egy szépnek induló házasság
válással végződik, bátran kijelenthetjük:
„A jó Isten ezt biztosan nem így
akarta.” Mert Isten elképzelésébe nem
fér bele a válás, ahogyan erről a mai vasárnap evangéliumában hallottunk.
Farizeusok fordultak Jézushoz a válással kapcsolatban: „Szabad-e a férjnek
elbocsátania a feleségét?” Majd pedig
az ószövetségi idők legnagyobb tekintélyének számító Mózesre hivatkoznak,
akinek a törvénykönyvében az található, hogy válólevéllel elbocsátható a
feleség. Kérdésükből az tűnik ki, hogy
a saját álláspontjukat akarják védelmezni, az emberek által hozott törvényeket próbálják igazolni.
Jézus világosan kifejti számukra, hogy
az általuk idézett előírásokat messze felülmúlja Isten törvénye. Nem hivatkozhatnak tehát a mózesi idők törvényeire,
hiszen ezeket megelőzte Isten törvénye, amelyet már a teremtéskor az emberi szívekbe írt. Jézus a Teremtés
könyvét idézi számukra, amelyben az
található, hogy Isten egymás számára,
egymás boldogítására alkotta meg a férfit és a nőt. Kettejük kapcsolata, ameÉvközi 27.
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lyet házasságnak nevezünk, egész életre
szóló szeretetközösséget jelent. Ha
megbomlik vagy végső esetben felbomlik ez a szeretetközösség, annak az
ember az oka. Ezért nem lehet Isten felelősségre vonni.
Sokan hangoztatják manapság, hogy
a házasság intézménye elavult, s újfajta
kapcsolatokat próbálnak a házassággal
egyenlő szintre emelni. Valójában azonban a házasság jó, Isten terve a házassággal kapcsolatban jó elgondolás. Még
a válások sajnálatosan nagy száma miatt
sem mondhatjuk azt, hogy lám, rossz
dolog a házasság, valami mást kellene
helyette kitalálni. Mindazok, akik egyszer házasságot kötöttek, sose gondolják azt, hogy a házasságon kívül, egy új
kapcsolatban fogják megtalálni boldogságukat! Fogadjuk el Isten tervét, s
mindenki a házasságon belül keresse a
maga boldogságát, és segítse házastársát boldogsága megtalálásában.
A házassággal és a családdal kapcsolatban is keressük Isten akaratát! Tartsuk szentnek a házasságot és a családi
életet! Tartsuk mindenkor szentnek a
férfi és a nő szerelmét, szeretetét! Tartsuk szentnek mindig Isten akaratát!

együk elő régi családi fényképeinket, nagyszüleink, dédszüleink
családi fotóit! Poroljuk le őket, és tisztítsuk le a port a családi értékekről!
A nehézségek és a szegénység ellenére is boldog embereket látunk e képeken, olyan embereket, akik nem
kérdőjelezték meg, hogy Isten minden
embert boldoggá akar tenni. Olyan
embereket, akik nem vonták kétségbe,
hogy Isten szándéka szerint a családban tudják kibontakoztatni leginkább
szeretetüket egymás és gyermekeik
iránt. Olyan embereket, akik Isten törvényeinek megtartásában értéket láttak, amelyre gyermekeiket is nevelték.
Az ő számukra azért volt a család a
boldogság helye, mert Istennek is
helye volt a családban.

Hűség a szeretethez
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runk, Istenünk!
Te azt akartad,
hogy a férfi és a nő
teljesen és visszavonhatatlanul adja át önmagát a másiknak szeretetben és
fogadja el a másikat szeretetben.
Segítsd a házastársakat a helyes élet
szabályainak elsajátításában és gyakorlásában, hogy hűségben keressék és
szolgálják egymás javát! Legyenek hűségesek egymás iránt! Legyenek hűségesek a szeretethez! Érezzék minden
nap, hogy te vagy életük középpontja
és szeretetük forrása! Segítsd a családokat és a családtagokat, hogy szentté
legyenek!
Segítsd a családtagokat, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljenek!

Hétfő, Magyarok
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Sir 24,23-31
Gal 4,4-7
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Gal 3,1-5
Lk 11,5-13

Gal 3,7-14
Lk 11,15-26

Gal 3,22-29
Lk 11,27-28
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