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BEVEZETÉS 

A késZJület a lba>zédre "~-sketések alkalmával nem egy oitártestvé
rünknek nehézséget okoz. Ez érohető is. Hiszen alkát!hány paptársunk 
gyakran esklet, visront a leglényegesebb köZiöLniva.lónkat mindegyik
nek szerotnénk tudtul adni. Hogyan lehet ugyanazokat a nagy igazsá
gokat némiképpen változaJtos formában előadnunk? Ennek a kérdés
nek a megoldásában áll a nehézség. Talá:n sikerül egyik-másik oltár
testvérünknek segítség.ére J,ennünk ezel®el a besZJédvázl:atokkal. 

A vázlatok elkészítésében az a gondolat 1s V'eZJetett, hogy erek a 
beszédek ne csupán a házalSpároknak szóljanak. A Jegtöbbször ki
sebb-nagyobb csoportok hallgatják végig ilyenikor az eskető papot. 
Ezért ez jó alk:alom a krisztusi házasságeszmény rövid bemutatáiSára. 
Ha jól végezzük ezt a feladatuntka:t, aikkor hallgatóink közül azok, 
akik .ingadozók, gyengék, vagy kétségelkkiel van tJele a lelkük a há
zasságra vonatkozó igazságokat ,ílJet:ően, megerősödhetmek. A szent 
üggyel szemben bizonyos közömbÖISség lenne ezek iránt a bes:z;édek 
iránt megnyilvánuló tenmésZJelt,es érdeklődés k:iakná.z.áJSánaik elmulasz
tása. 

Talán ne:m vetilk majd azt a •SZJelffiün!kre, !hogy hlyen módsZJerrel az 
a jegyespár, a,m.eJyet éppen esiketünk, kevesebbet kap. Ök nem rö
vidülnek meg, hiszen a házasságról ,szól a bes2Jédünk. Különben i'f 
az eskleoost megelőzi a jegyesoktatás. Az utóbbin van alkalmunk ve
!lük külön megbe~Szélni a szükségeseOOet. 

Azt hisszük, nem kell különösképpen hangsúlyo2n1mk, hogy ezek 
beszédvá2latok és nem kész bes:z;édek Kész besZJédek eLmondása a 
legtöbb esetben a sZJentibeszédek .szugges2ltiv hatásának csöikkené&ét: 
evedményezné, valamint az áhitatnak kárára J,ehetne az esikiető pap
ban és :a thallgatók:ban egyaránt. Aki felhasználja ezeklet a gondola
rok.at, annak ,egyéni módon !kell formába öntenie, és egyéni módon 



kell előadnia awk:at. &ndk élő igcltirdet~neik kell iennie. Az egyéni 
áJtdolgo2lás közben kell belclrerü1niök az egyes al:lmlmak rmgallta ki
eglészÍitŐ részeknek Karácsonykor, Szent Gsalád ünnepén vagy pün
iro&dkor n•em maradhatnak e:l illiZ ünnepre voootlko.zó utalások. Az il
~ető pár életkörü1ményei ill hiúság felkeltésének gondos !kerülésével. 
talpiutatos módoo s2J1ntén lfelemlíthetrők Ha kora .i.fjúságuktól árvákat 
es'ketünk, ~or ISzinte laZ rajkunkra kívánkozik az a !kijelentés, hogy 
e.rek:boo a percekben árvMágtok: meg5'ZŰ[)Jtl 

[)e a J,e~ontosaíbb megjegyzésünk ill lköoolező szet~énység szava. 
"Én üketJtJem, Apolliló öntözte, de a nö·vekedést Isten adta"1 -, az 
apostolnak e2leket a s.rovait IS2Jeffi .előtt taocjuk, és annak tudatában 
v1agyunk, hogy tha 1jóJ végezzük 's2Jellt fcladatunkiat, aJkkor Js az Isten 
adja a kegyeLmet a há:zaSifelekn~. ·és a !lregydmek közvetítő eszköze 
a lSZetlltSég, amelyet kiszolgáltatnaik egymásn:ak. Számunkm visront 
jóleső tudalt lehet, hogy közreműködlhetünlk, és az eslketés .allikalmával 
beszédü~el is mint ültetőile 11éBzt vehetünk az eredmény elökészí
tésében, de " ... a növeloodést laZ l6ren ootla." 

De éppen •ennek a lkö2lremuködésnek ill j1Jitial.mra:kén.t, ha az esketil 
tudomá.sára ,jut éveik múJ.tán, hogy ISiben kegyelméből a jegyesokta
tásnak és ·eskietJéBi hes1Jédnetk az eredménye sem maradt e1, jelentlkez
het odaOOó, mások i~ !boldogságát szol@álló munkájill nyomán az 
~ető lelkében az az érzés, melyet úgy fejemet :ki, hogy nemes érte
lernben ilfjü ISZÍV'eik:ben éldk: -, :amennyiben ezt nem az öntcitség su
g~a·hlja, és r!ludatában van annak, hogy osak esziköz az Istlen klereben, 
aikikor a 1ldLkiil'>mel'let megnyugtató smváOOk: tarthatja. Ez serkenilS e öt 
új~bb asde:lredetdkre feLebarátai örö\k és föildli bolrlogJSágán~ a:lámtoo 
szolgálatá:ban. 

1 r. Kor. ~. 6. 



BESZJmV AZLATOK ESKE'mSEKRE 

I. 

S.zent hitünk s2Jenint feLbontJhatiacloon:aik rta111Jjutk a rházJas.ságOit. Ami 
most tört16nt, ru; egész életre ikcöt össre bennet,eiJret. fuelk a s2Je!llt pil
lsanatok a legla!Jika:lmas:ahbak arro, hogy vetletek és minden jden~evővel 
megére2ltess& a házasság felbonthatool.ooságán:aik igazságát. Merné-e 
varLaki azt mondani az itt á!hló fiat:a:l háza.sokrna!k, hogy 1S'Zép ez a 
oop, de majd jöhet egy ,más~k. amilkor majd nem mláltotk már egy
másban dég érrtéket, elégedet:!lenül és tki.ábránduiltan hagyjátok majd 
el egymlÍislt. Az ő !házasságuk tmgikus kimenetdéneik pusZJta leheOO
ti:ge sem említhető meg ~előut:Iűk dUf'VIa sértlés és ünn.epron~ néliküL 
Hát :amit ki •sem lehet ejoonünk !ilyen S2etlt pilLanatokban megihlető
dövt IHatal h.ázasoik szent esküje után, azt s2áműzzük még gondoda
tainkból ~s. mert Isoonneik az emberi iléldkiben v~sszihangro örök tör
vén)'le tiJJtak.ozik ellene. 

Az esikető ikatolikus pap nyugodtan né:zJhet a házasok s2Jemébe, 
mert egyet goodod az új életre induló fiatalokkal: ez a kötdék egész 
életre szál, ezt nem .s2Jalkíthatja szét ,lJlás, cs:aik az Isten, amikor eil
szólívja vaLameily& házaisifeLet a ,földi életből. A k.art:o!hlkus Egyház 
megala;pitálsa óta meging;atihaltatLanuil.lhirderci e2Jt. Hirdetre sokszor áa
do2laltok árán. 

flil1dette, me11t Őliiznie kJeUett: a:z .isteni törvény sérthetet!lenség;ét 
az emtberi ös7ltönölk f>é!looves2Jtlett ttob.llódáiSáVia:lsZJemben. Ismétlem, eb
ben a pillanatban e2Jé11t nézJhet:. nyugodtan a ikatoli:kus egyház papja 
a fiatal há:~solk szemébe, mer:t nincs hátsú gondoLata, mellyel ki játsz
hatónak talitaná az örök lhű>Ség ígéretét, mert nem formaságot a·át a 
szent: fr,jgy megkötésében, hanem magasZitos és sérrthetet1en életszö
~ég létrejövetelétt. 

E2Jérrt jöjjön majd egy nap kereik neg)'led s2Mld dteltévcl, búgjon 
Í!>mét az orgooa, vegyenek körül gye.t'llllekleitek, és .gzáHjoo hŰI8égles 



frigyetektie a hámssá:g fdbonillhlatatlanságát hirdető katoJ.ikw egyház 
le1kipás2torának ezüstmenyeg.zős áldása. Majd jöjjön az a másik nap 
fél ·évszázad elte1tévd, és gyermekeitek, valamint unokáitok jelenlé
tében 1fogadjá:rok az egyház aranymenyegzős áldását, és azon túl is 
a t>Írig hűségeSlek legyetek. Ehhez kérjük ma amindenható Isten ter
mészetfeLetti segítségét. Amen. 

2. 

V álto2'Jootaclan hűségre tettetJek esküt. Nagy feLadatot .ró .ez rátok, 
hisZJen az emberi élett>ots állandó változásokat hozó sodrában nem 
könnyű az ·áil1andóság fenntartása. V álooznak a küLső körülmények. 
A háza:soikntak !Sokszor több--kevesebb ideig távol kell élniök egymás
tól. Hetek, hónapok, olykor évek .ékelődnek búe5újuk és viiSzontlá
tásuk kö2Jé. Amde a sreretetnek mégis válto2atlan szilárdsággal kell 
éilnie a ISZívi.ilkJben. A h:aj &s2ül, a bőr ráncosodik, s a IS2eretetnek szi
ilárdan öss:re •kleiJ tartania a házasokat. Az anyagi javakban káros<r 
dáls érheti őket, ISomuk röv·idebb-hosszabb ideig mostohábbá válhat, 
de ennek a vá:11:10zásnak nem s2laibad kiölnie a házasok .szívéMl a sze
retetet. A vonzalom 1be1Bő heve is <:5ökkenhet, a szerelern gyengülhet, 
de a sreretet nem. 2 IstenJ •pamncs a !felebarát sreretebe, s a házastárs 
t>Zámára az első felebarát a há:zastáma. 

Ezt a .szeretetet cstak növelnie kell majd annak a kapocsnak, amely 
minden egyes gyenmeketek: s2emélyében még összébb fog benneteket. 

Ezen a l'>2ereteten nem s:z;abad rést ütnie nézeteltérésnek. Talán kis
sé komikus~n hangúkannak a HatruasiSzonynak kijelentése, aki a há
Ziast>ág megkötését követő néhány napos vidéki nászutazás után azzal 
koozöntött be az édesanyjához: "Anyuka, még nem veszekedtünkl" 
De annál,t:alá1óbb és mnulságosabb volt a szintén ott jelenlevő fér
jének megjegy:z;és•e: "Osak egyezkedtünk." 

Szelíd .és okos egyezkedéSisel mindig fenn !kell tartanotok a család 
a!Lapját, a kölcsönös srereóetJet. Amen. 

6 

2 Vö. Shakespeare, Sonnets, CXVI. 2-4.: 
Love is not love, 
Which alters when it alternation finds 
Or bends with the remover to remove. 



3· 

A h:Uru;ság s:rentségének fe:lvétdévcl. iházMtársak :l·ettene'k. De akik 
házastársakká válnak, ta:ZOik ~el egy másik fenséges hivatást is vál
Lalnak: készülniök !kdl a ,szülői ,hiv.at:.:h<; betöl:tlésére, arm, hogy édes
apa és édesanya váljék be1őlűk. 

Közismert, de nagys.rerű szülői példám ihi\"atkorok: s:rent Monika 
példájára. Dicséretére a ZsoJozsmás !könyv ·szavait :használjuk: "Mo
n1ka srent Agostonnak ikétszerosen :anyja, mert a világ és az ég szá
mára szülte őt ... " 3 Tudjátok, :a bűn miJyen mélységéből emelte ki 
az anyja ~anyai jóságláv.:al és imájávail Agostont. Az egyház ~zent ta
láiékonyságg.al szent Moni'kia szentmffiéjének evangéliumrészletében, 
amely a nrumi ifjúról szól, a következőket olViaB1latja: " ... halottat 
haztak ki, egy anyáuraik egyetlen fiát ... Mikor az Ú r megláttJa, meg
esett rajta a szív;e és így .szólt !hozzá: »Ne rsírj !<< Aztán a ikoporsóho:z 
lépett, és megéúntette. hkik vitték, megálltlaik. Ö igy szók: »Ifjú, 
mondom neked, kelj föl!<< Erre :a halott felült ... "4 Mtaga s2ent Agos
ton fűzött magy:ará2latot 'egy1k bes2édében ehihez az .ev:angéliumrész
hez: "Annak az ifjúnak feltámasztása miatt örült az özvegy édes
anya; az emberek 'lélekben Wl!ló feltám:as2Jt.ás:a mi:arot örül mindennap 
az any.as·2entJegyház". 5 

A na~mi .ifjúnak kéts.zeresen volt édesanyja az özvegy édesanya. 
Először 131kkor lett az édesranyjáv.á, amikor me;gszülte őt, másod~:zor 
akkor, amikor fájdalmas könnyeivel az Úmál elérite fia fe:ltámas:zt:á
sát. Srent Agostnnna:k Js kéos2Jeresen volt az édesanyja szoot Monika. 
El&zör megszü!t.e őt .a föld szám.ám. A2lután .anyl3:i könnyei és imái 
az btJen irgalmát Loosdették, és Agoston megs.zületett az ég számára. 

Ti is va:ll.ásos életeoekkd, egymás ,iránt fegyelmezett hűséggel ké· 
.szüljetek lalira, 1hogy egyko.r gy;ermekei1leknetk kéts.reresen is szülői !.e
gyetek. Szülők, lalkiknek a gyermekek Is1len után az életüket köszön· 
hetik, és szülők, akiiknek a krffiztrusi nevelés ált:al IstJen rután :az örök 
bJ,etüket köszönhetilk. 

3 Breviarium Romanum, die 4· Maii, lectio IV. (A régebbi beosztás szerint.) 
' Lk. 7· 12-Ij. 
5 Breviarium Romanum, die 4· Maii, lectio VII. (Szintén a régebbi beosztás 

szerint.) 

1 



Ary Scbefifer .remek fe!>nmén:Ye megö~ökírette szent Monilm é~ szent 
Agoston ibeS2lélgebését az ostiai ~oogerparton. Előttük a végtelennek 
Látszó tenger, de a [eLkűk még ntagyobb távlatokat fogott át. ,'\z 
örökkévialó étet gondol,ata éLmén)'lSzerüoo fogva meg ldküket. Ez v0lt 
a tOOsllédtémájuk. Az anyáJt osak néhány nap vállas2Jtottla cl az örök 
élettől. Földi hiv:atását mar:adélk1ta1anul ibetöltötte, :hiszen Ba, Agos
ton hű:nös életét tlezárta, már egész szívvel-1élek:kd Istennek adoa ma
gátt. Az latl)'la már lbúc!IÚZOtllt ettő1 a földi élettől, amely olynn él"dem
szerroen ~Lt el. Fj,a még cs1a!k. t1ndu:It a nem kevésbé érdemsZJerző, 
töl"VéneLmi jel.entőségű, szent é1etú!lrla. A .szüiő számárta már közel 
vok a jumlom. Ez llltán a ,bes2Jélgetés után hamarosan elnyerte a szü
lók: dnyerthető [egnta.gyolbb jutJaJ:máJt, az örök é[oc boldogságát. 

Innen az oJtártól tSZOOt életútm indultok. Istentől reméljük, hogy 
édooalnyálvá .és édesapáivá oosz majd boonetdket. Már most k!észül
jeteik 'V13.hlásos é],&tJel a n:agy hiv:atás ibetö1tésére. Jó édesapáik és jú 
édesa·nyák gy.ermekciken keresztü[ vengebeg jót telhetnek Legyen 
ITha!jd jutalmattoik, ami tS~tt MonJk.áé, a gyermekek ihá!lá•jta ·és az lsten 
bo],dog övök látása. Amen. 

4· 

A ,hárosság s:z;enwégét felrvett:étek, s ezoolrazt: a kötclestSéget vállal
tátolk, hogy kézZJel ra !ktéZJben ihruadtoik egtész éllelJeteken keresztül, és 
ISZJeretÍitek, támogatj,átok egymást egtész éLeretek folyamán. 

Srent Jeromos, az ősegyOO:z élletét <jel1emző s?Jámos etSemén)'lnetk hű 
kronik:ása egyik munkájá:ban ,fenséges ,jdooet:oc írt le. Az utolsó é1et
benlevő apos·tol, az Úr Jézus kedves tauütván)'la, szent János már igen 
öreg V'O!lt. Még clt.ámogtat:JtáJk a tkievesztény istenrtlis2Jtclett rhelyéDe, de 
már nem wdott beszédoc inrtJéznJ a 'hívelkihez. Csl3ik ann)'litt mondott 
mindoo aJkáiomm:al: "Fitaim, L'i:zJerossévek egymást!" Hallgatói meg
ufi,táJk az ,egyszerű Hgyel:mezoettést, és megkérdeZJték: "Mester, m~ért 
mon,dod mindig ezt?" Ü pedig válaszok. Vál.ru;ZJa mé1tó volt ra sze
retet apostotához: "Azért, mert az Úr pamncsa, és mert Iba ez egye
d:üil megwclósu:l, az már elég."6 

6 Ex Commentariis s. H.ieronymi in epistolarn ad Galatas, !ib. 3., cap. 6. 



,"Piaú!m, S2Jere~ egymást, me1.1t •ez az Ú.r parana;a, és me11t ba 
ez egyedül megvalósul, laZ mlk dégi" Hol J•enne ez .az apooto1i szó 
hei}nénvalóbb, milnt a házasság szentségének ~étrejöttét !követő buz
dításb.an? Ne értiséook féLre, mi.ntha asupáln arra t1enne szükség, hogy 
odaadóan, önzetlenül e!Ltatláljátok egyrnáB gondoli3Jtait, és megVJalósít
sátok a2JOmt, rhanem arról, hogy ahol megv~an a .szeretet: mint rermé
szet:tfdetti ereny, az már thoZiJa magáva:l a többit is. Ig~ természet
feletti .emberszeretet ott van, :a!hol istenszereDet is van, és ahol isoon
szeretet van, ott a keresL'itény detiliez smkséges 'V!alamennyi erény 
virágbahorul, és gyümöla;öt hoz. 

Ezér:t - .ismétlem - ~eressétek egymást. F .. z .az Úr Jézus paroocsa, 
11 rha ez egyedül megwilósul, az már elég. 

Kézzel a kézben kell haladnotok egész életeteken tkeres2ltiil, és a 
krisztusi szerooet erőt oo nektek arna, ;hogy az egyi.ktek keze még ak
kor is s.oorítsa a mási:k :!oe:z.ét, amikor az a másik k·éz már hűl. 

Ez az Úr Jézus par~a. Amen. 

5· 

Ajklatokról ·clhoo.g:rotJt a &ro, amely hűségre kötelez egész életetek 
tlartlamám. A:z. isteni Jcinyilat:kozbatáf; laZ e.gész életre >S2óló hűség fel
tétlen kötelességét hirdeti. De ugyanerre jön rá az elfogu1at~lanul gon
dolkodó emberi elme is. 

Petőfi Sándor 1847· ,ös.zi:n, •néhány ihétltlel a;küvője után írta lelke 
legmdyérol fu:kadó kőlteményeinek egyikét, a "Szeptem:ber végén" 
címűt. Étetének ebben a holdog S2Jak:aszá:han a jövőre veteWe tek:inte
tét. A költő és egyrútt:al.idijú férj .néhány S2Óoon dénekelltie a földJ. élet 
mu1andóságának gyönyörű dalát: "EJihul!l a virág, eliramlik az 
élet ... " S egyszer csak :a ihá2asság mély kapcsolatát megszüntbetli a 
földi élet beEejezé.se. Hogy addig :a hűségnek ttarmnia kell, azt nem 46 
teszi lkérdé8e8sé. De mi lesz azután? A:z. Ö2Vegy hiwes megmamd-e· 
még mindig hűségben? Siba az özvegy férjihez megy? 



Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 
Fejfámra sötét lobogául akaszd, 
Én feljövök érte a síri világból 
Az éj közepén, s oda leviszem azt, 
Letörleni véle könnyüimet érted, 
Ki könnyeden elfeledéd hívedet, 
S e szív sebeit bekötözni, ki téged 
Még akkor is, ott is, örökre szeret! 

Term6sZieti törvény a há2Jasság feLbonthatatLanságának törvénye. Az. 
l<;ten az embernek képesiSéget adott arra, hogy felismerje az ilyen tör
vényt. S a költő, aki ISZÍve minden .ér7Jelmével igényelte a hűséget még 
a síron túl is, bi2Jtos, hogy lelkében hordtla a meggyőződést a házasok 
életszövetségének sírig felbonthamtlan voltáról. 

A természeti törvény visszhangzott énekében. 
Ezt a törvényt hirdette az Úr Jézus a:1kut nem ismerő ~;zav.alclml: 

,,Amit tehát lsten egybekötött, ember ISzét ne válasJSza".7 

Igaz, az Isten nem várja el az özvegytől, hogy lemondjon az el· 
húnyt hitve~'> kedvéért vallásunk törvényeivel nem cllenkew új élet
szövetségről, azonban a költő örökszép sorai megéreztetik a2Jt, hogy 
mennyire az emberi természet követelménye, következésképpen az 
emberi termésZJet alkotójának, az lstennek törvénye az, amely a leg
mélyebb emberi közösségnek, a házalS közösségnek eg6sz életre szóló 
h&éges megtartását kívánja meg. A termés:reti erkölcsi törvény és a 
kinyilatkoztatott törvény egyaránt erre kötelem a házasokat. 

Ez a törvény számotokra nem rtJeher, hanem földi boldogságtok 
törvénye. S az örök élet hitével szívetekben és isteni törvények meg
tartásának szándékávallelketekben nem asupán a fiatal hitves·ek föl
di boldogságának néztek elébe, hanem. az örök boldogtSágnak is. 

A házasság s:rentségét fel vettétek, s ez a szentLSég a bűnbánart s:rent
ségének és az oltáriszentségnek gyakori vételével clég természetfeletti 
erőt, kegyelmet hiztooít nektek, hogy eg6sz életetekben megfelel
hessetek a hűség ~;.zent követelményének. Amen. 

7 Mt. I9, 6. 

10 



6. 

A g:aliJ.eai Kána városában menyegző volt. Meghívták rá az Úr 
Jézust tanítványaivall együtt.8 Az Úr jéZUB ezen a menyegron csodát 
művelt. Hjú házasok, nem mond-e nektek sokat az ra vény, hogy az 
Úr Jézruts első csodáját egy ilfjú pár javára művelte? 

Ti is meghívtátok őt esküv6tökre. A iházasságr:a dőkészületül lel
Iretekbe fogadtátok az Úr JéZUBt az oltáriszenmégben. Ö pedig nek
tek is megadta adományát, .nagyobbat, mint a kánai menyegro ízle
tes, jó borát. LeLiretekre lehelte a t:Jermészetfcletti erőt, az isteni se
gítséget aihhoz, hogy .mindvégig meg tudjatok maradni egymás mel
l•ett, nem csupán egy födél alatt, nem csupán !fizikai kö~elség;ben, ha
nem a két lélek kö2elségében. 

Akadt olyan, kinek már ra mú!Lt 1Szá2Jad első fe16ben is rossz véle
ménye vo1t a házas er:köla.ök.ről: 

Feleséghűség járatlan út, 
Rajta már csak az együgyű fut. 9 

Mi sokkral több er~ölcsi jót látunk az életben. Nem olyan járatlan út 
.a hűség útja. Te is, ifjú férj - erős·en .reméljük-, ezen az úton jársz 
majd. Megőr1JÖd még titkos bűnöktől is magadat, ha senki nem tudná, 
ha hitvesed nem látná, akkor ffi. Lelki.il'>mereted szavának engedel
me5kedsz, se tett:Jekben, se sóvár tJekinoot:Jt:Jel, se belső vágyódással hűt
len nem leszel. 

Hozzád is fovdrulok, 1hatal:a:S1S:rony. Egy másik :költő ·szavait idérem: 

1! Jn. z, z. 

Kezedben a gyermeknek álmai, 
Tündérvilága lelkes ifjúnak, 
A férfi boldogsága; játszani 
Ily drága kincsek nem adattanak.lO 

9 Petó/i Sándor: Mit szól a bőlcs? 
10 V örömraTty Mibály. 
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Menyasszony voJ.táJ, ll mostt már hitves !Lettél, ·és arra vagy hivatva, 
ihogy anya 1égy. Kezedben fesmeik .majd a gyet;mek álmai, de nem
csak álmai, hanem nevdés•e, jell1eme kialakításának nagy feladata, 
gyermeked földi .jövője és clökes.zí!Jése örök jövőj·ére. Kezedben i:fjú 
férj·ednek tündérvilága, s !később l~dogsága. Ne engedd, hogy csa-· 
lódás .érje őt. Játszani ily drága kincsek n•em adattanak. 

Az Isten ~egyetlme megvilágosítja ·értdmetetket, és megerősíti a.ka
ratotoik:.at. Erőtök lesz ahhoz, hogy hűségben éljenek, s ma.jd gyerme
keitetket Jdki és anyagi javaJ&a.J. ellássátok Ha eZJt me~eszitek, ak
kor gyermeke~tek .elmondják majd: "Ami édesooyánik és édesapánk 
meghívták az Ür Jézu~t menyegzőjukre, ott tartották őt, parancsai 
szerJnt neveLtek bennnüket. Legyen áldott az az atyai kéz, legyen 
áldott az az anyai s.zív haló porában is". Aldanak majd bennetek.et 
gyermekeitek, de legfőképpen megáld ·benn•eteiket az Isten. Amen. 

7· 

Még nem !készítettek arany jegygyürűloot, sem gépek, sem s:rorg:al
ma5 emberu !k!erek nem szőtuek még .menyalliSzonyi fátyolt, nem épí
tettek még ttlemplomokat, i3ihoil hoLtig hűséget esküdjenek a há2la&ságm 
lépők, de már akkor is megvolt a ~egtermészetesebb ét; ieg&ibb em
beri közösség, a család. A szentírás •lepő fejezetiében olvassuk az 
cl•ső embenpárl'ól: "Megáldottia őket az Isten, és .ro ondotta: Szapo
rodjatok, soikrusodjatok, •s rtöltsétetk Ibe a f-öldet ... "11 

Az első házas.ság Jétrejötte óta hl tudná megmondani, hogy há
nyadik a úetek, de feladatként ugyanazt kaptátok, mint az első em
berpár: s2laporodjatok, sokasodjatok. Ezekben a percekben, amikor 
a házasságot m~gkötöttéteik, .a 1lellootek fogékony, az ünnepélyes pil1a
naJtok érzékennyé tesZillek benneteiket magas es2J111ények ir:ányában. 

Eszményiként .álljon eJőtltetieik az áldozatos, a gyermekeiket Isten 
aikarata szerint elfogadó, népes csa1ád. 

Te, fiatalasszony, :bontakoztm>d iki és ápoJd magadban a nemes 
anyai érzelmeket. A léleknek ,finom száilaival ragaszkodj :a családi 

11 Gen. 1, 28. 
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tűzhd)'lhez, s majd<11n a2JOkhoz a Jcis tehetecloo, de k1edves CBÖppsé
gekhez, akiket az Isten majd - reméLjük - neked ad. 

S te, f,iataJ. fér:j, már most Jovagí:a.s dszoolett:el ookints hitvesedre, 
hiszen az ő hivatása, hogy egyko1." remén)'ISégünk .sze.rint népes csalá
dod anyja J.egyen . .Orizd meg a hűséget hozzá, hiszen .a!klkor nézhetsz 
majd teljes nyugalommal gyermekeid szemébe, ha az éderonyjukhoz 
a hűséget híven megőrizted. 

Ha így tesztek, akkor 'rólaook ris elmoodhatjuk majd azt, anMt a 
srontírás fdjegyrett az első hitvesekről a földön: "Megáldotta őket 
az Isten ... " Amen. 

8. 

A házasság .az újsro,vetség hét szenrnégének egyike, vagyis egy 
olyan harookooy, 1á1Jha.tó jd, :amely a .s2Jenrhséghez járu[ók lelkébe titok
zatos, láthatatlan, rermésretfeletti világoSLSágot és erőt áraszt a .segírtJő 
kegyelmekben, és még kedvesebbekké teszi őket az Isten előtt a meg
sreurtelő kegyelem növedéséveL E2Jekben az is,beni ajándékoikban ré· 
szesültebeik, és az dég .segítséget jdent ndktek ~hoz, hogy eleget te
gyetJek a :h.á:2lal8dk kötelességeindk a .gyermek felnevelését és ra hűsé
ges s:zeretetet liU.etően. Ha megmaradtok: a kegyelem áJrLapotában, 
&s:zinrte ,i~tens2Jeootretban, aikikor egymás .jeUemét még tölkoéiletesdJibé 
tehetitek. A házasság ~számotokra a lelki töik.éll.etJes,edés listkolája lehet. 

Jegyesoktatás ,folyt az egyik plrébánián. A jegyesek nagyon őszin
ték voJtatk, és mivd a j•eg)'leisoktatást végZJÖ lelkipásztor 111égót:a, mint 
gyermeket ismerte a vőlegényt, 'ellévt sor kerülhetett egyébtként nehe
zen szóbahozható !kérdésre .i:s: nincs~e benne valami ·szenvedély, amely 
a házasság megkötJése után ávthat majd az új cs.adá.dnatk? A il.ielelet 
ő.szirite volt: "Bizony volt bennoem szenvedély, de amióta ra meny
ru;szonyom:at .ismerem, arota leküzdöttem magamban azt". 

Ez csak egy példa, dre :sok ilyen van. Amikor valaki nagyon s:2'Jeret, 
akkor áldoZlatokat is hoz azért, akdt szeoot. Egy-egy jóságos frigyelm ez· 
tetés arról az aj.atkról, amely :nclci olyan k,edves, biztató tekintet ~bból 
a szemből, amely;ből feléje a sreootJet ámd, nagyobb hatást vált:h.at ki, 
mlnt. bárki m.árs r:észérOl jövő huzdíiláls. 



A ház.astárs l1lail: a há:zruitársr.a. 

Hiba mindeniki:ben rvan, a2ért leg)lletek egymáls jó n~elői. Han
gozzék el rövid, de a 'háznstárs számára kedves felszólítás az imádság 
elvégzésére, a s2Jentmis>CáJdozaton r~zvételre, a szenmégekhez járu
lásra vagy más, Isten előtt érdemsZJerző, nemes cselekedetekre. Mind
kettőtöknek szeme a keresztény tökéletesség irányába te:kints,en, 
s nem csupán egymást, hanem ba majd Isten megadja, gyermekeite
ket is szavaitok.kal, de még 1inkább magáV!al ragadó jó példátokkal 
e felé a cél fdé segítsétek Otthonotok így a keres2tény tökéletesség 
iskolája 'lesz. Benne a csa:lád tagjai örökké tartó !boldogsá~a készül
nek elő. Amen. 

9· 

Mi a jó házasság titka? Elárulhatjuik ezt a titkot, mert ez nem lehet 
titok a lhívő ~ember előtt: a szenóségek között összefüggés áll fenn, és 
azok házassága borul a családi erények Leggazdagabb virágzásá:ba, 
akik a leggyakrabban járulnak a degfeliségesebb szent:ISéghez, az oltári
szentséghez. Szent Agoston az oltáriszentséget "vinculum caritatis"
nak, a szeretet kötelékének nevezte. Ennek a srentségnek hatalmas 
ereje van. A mi Urunk jelenléte rerm~zetfeletti erővel tartja öss.:re 
ezeket a megszentdt lelkű házasokat. 

A szeretetnek ez a köteléke úgy öss2Jefűzi őket, !hogy akik egy asz
ta!l,ról, az Úr asztaláról vették magukhoo az élet kenyerét, azok egyet
értésben Jépnek hajlékukba. Lehet az az otthon igényrelen a berende
zést Hletően, tatlán nincseneik benne értékes bútorok vagy :képek, mé
gis gazdag és fényes otthon az ~elld érbéketkiben. Az egyetértés, a köl
csönös megbecsülés, a mér:téktartás, az igazságosság, a hűség haj
léka az. 

Lehet, !hogy a családi .as2Jta:l nem ros:kadom naponta ünnepi lako
mák dús fogásai alatt, de voo egy másik asztal, ahonnan lclki táplá
MkOlt vesznek magukhoz. Ezeket a 1hitvese'ket nem kell félten ünk. Ne
kik magu:knaik 'Sem kell egymásra féltékenyeknek ~~enniök. Nem külsö 
ellenő.rzés, nem a féltékeny házastársak sZJenvedélyes kitöl'ései, hanem 



az ·érzekeny Jel:kiís:meoot bizt:JOSítja a család alapjátt, őrködik húségilk 
feletJt. 

Az Ú r o~tára előtt kötöttéteik meg házasságtoka:t. Ez elé az oltár 
elé jöjjetek tis2Jta lélekkel, gyakorta az Úr Jézus befogadására. 1me 
a jó JJ.ázasság titka nem titok előttJetek. Módotok van ennek a leg
szentebb es2Jköznek igénybevételére, s a szcr.etet köteléke egész életre 
össlJetlat:'t benneteket. Amen. 

JO. 

Aquinói s21ent Tamás a há2Jas közösség természetJes oldalának Jeg
lényegesebb voruísátt ragadja meg, és azzal okolja meg a házasság 
fdbontharta1llanságát: a férj és a felesége között a legmélyebb barát
ság áJI f·enn. Ez a barátság távolról sem csupán az érzéki s.rerelemre 
támasZJk:odik, hanem az élct- és sorsközooiSég.en aJapszik. Ennek a 
mély együvétat:'tozásnak jele az ,is, hogy - .miként a s:rentírás kifejezi 
- " ... emiatt hagyja el az ernher az atyját s az anyját, s ragaszkodik 
feleségéhez ... "12 Az emberi szív az anyjához nincs olyan közel, mint 
amilyen köwl van a házru;társához. 

Lehet-·e fdbontani a~ a kapcsolatot, amely :anya és •gyermeke kö-
2lÖtt fennáll? Megteszi a hálátlan gyermek vétkével, hogy súlyosan 
megbántja sruleit, semmibe VetSZÍ a szülőhöz fűződő köteléket, nem 
teljesíti a háJa •kötelességét, de ezzel még nem bontotta fel azt a s2lét
s:z.akítootatlan 'kapcsolatot, amely rá kö,tdesség.eket ró akkor is, ha 
azokból semmit 'nem teljesít. Ha hátat ,fordít is végképpen az any
jának, .akkor is az anyja öröklött vonásalt hordja az arcán, s akkor 
iB :az a szív dotbog a keblében, amelyet az anyja vére éiS reje táplál.t. 

Ha >tehát fdbont'hal:laJtlan a viszony a sziilők és a gyermekeik kö
zött, mennyivd. inkább az a még mély.ebb, a legmélyebb embeni kap
csolat a házasok között? 

A legmélyebb harátságnak nevezzük tehát a házas •kapcsolatot, és 
ha ez istenszereteten alapszik, aikkor elmondhatjuk róla Smlézi IS:rent 
Ferenc szavaival, .amelyet ő az igazi, ~.tenS2Jereteten Illilapuló barát-

12 Gen. 2, 24. és Aquinói s'.(,ent Tamás: Summa contra Gentiles, !ib.;., cap. u;. 



ságrol írt, hogy " ... az mindenekrolötJt kiváló [esz, metlt LstentőJ. 
szárm.aili<k, :mert lstenihez veret, mett Istlen a kOOelléke, s m~ öröikké 
megmarad lstenben".13 A ihámsság szentség:ét vettétek fel. Ennek a 
sZIOOtségnek felvétele követJlre2Jtében há2.as kapcsolatotok az lstentől 
származilk. Ha egymást támogató, a :keoos2Jtény kötelességeket telje
sítő házastársak laztek:, akJror ez a házasság az Is:tlen!hez vCZiet. Egész 
életetekre lfeLbont:hatatLan ez a mélységes badtság, ennek az Isten a 
köteléke. S 'bár az örökkévalóságban nlina; csailádi tüzhdy, valamint 
nincs fénfi és nő szere.Lme, mégis, IOOliÍ a h~ kapcsolatában 
a [egmélyebb gyökér volt, a magasztoo és mé.ly barátság, az az üdvö
zült házastársak között lstenben megmamd örökké. Amen. 

II. 

Moot, amilkor megikötö:ttébek a Ih~, úgy érezilietjiiik magu:n
iklat, .milfltha CISlak tllemplorm;2Je10.relésen VJettii.n1c voloo reszt. Imán!k 
~2Jálljoo a fllaglaBiba, hogy otltihoootok a keres2Jbény erénydmek, főiOOnt 
a hi<tneik:, a .reménynek és a s:zeretetJne!k IS2Je10,00lye ffegyen. 

Töltse el ~elketeket a hit. .A!ki meghódol a kinyilatkoztató Isten te
kintélye előtt, az elfogadja megmásíthatatlan i~teni törvooyn&. azt, 
amit az Úr Jézus szavaival Lgy fejezünk ki: "Amit ls:ten egybekötött, 
ember szét ne váJag,sza."l4 

Az visszabormd Isten törvényének megsévtéretől. Az lstentt'H el
taszkottiSág áhlapotának tartja az elválltaknak !&ten álcláBát nélkülöző 
közösségét. Ragaszkodik a hitvestárshoz, aikivel az Úr oltára előtt 
esküdött örök Mséget. 

Töltse el •lelilceteket a ,remény. Reméljéteik az örök botldogságot. 
S2Jent vallásunk nem V1a>Z el semmit a fiatal hálJasok földi boldogsá
g.ából, csaik fdemehl, még ISzebbé teszi azt, IS ugyooakkor törekvései
ket arra a kimondhatatlan, felsöbbrendű boldogságra irányittja, :amely 
az Istent szeretrő Jeikekre vár egykor. Ti is gondoljatok :arra, hogy 
házasélete1:1ek örömei, még a mézeshete!k: földi boJdogsága is, a rel.jes, 
.az elV'a>zítheteclen, :a nem herekig vagy akár {él évs2Já:zadig tartó, 

t 6 

l3 Szalézi szent Ferenc: Filotea, III. rész, 19. fej. 
14 Mt. 19, 6. 



hanem .örök hotldog6ágnak csupán halvány előképe. S ez a remény 
adjon 1endü,letet nektek a kemény családi kötelességek telje.Bítésé
ben, a gyermekek elfo~cLruslá:ban LsOO!!JOOJ.,és a ihűSiég próhái,niak megál
W.sában. 

Mi:ndenektfelett umJkodjék lelkereken a tebtekiben megnyilvánuló 
istenszeretet. Ezek a tettek föként a iházastám rudozatots sreretetében 
jussanak rldfejezésre. Ismerünk olyan h,áL-as·embereket, a:kirk nagyon 
udvariasak családjukon kívülállókkarl szemihen, de az ottrhonukba!t 
olyanok, hogy csak panaszt hallunk róJuk övéiktőL Mi úgy gondol
juk most, hogy ti soha nem lesztek ilyenek. De nemcsak annyiban 
áll majd a sroret,ct, hogy nem bántjátok meg egymást. Sokkal többet 
t~esztek. Az imént fogtatok kezet ünnepélyesen az oltár előtt. Az a 
kéz, amdy,et megfogtatok, a há:zlastárs keze :lesz a iegelső és Jegfőbb 
támaszowk, segítségtek életumtnkon. 

Ha egy eSialád széthuH, és megkérdezzük az egyik vagy a másik 
féltő1, miért nem .gondolták meg idejében, a házasság megkötése dőtt, 
miért mentek bde ebbe a házasságba, amelyből bűnös módon mene
küinek, :ak!kor a válasz sokszor úgy hangzik, ~hogy lakvia ismeri meg 
a házastárs a rház:astámát. Utalnak a llrellemetJen meglepetésekre. A 
há:zlastárs mindig újabb és úja:bb kilengéseivel drontotta közös életü
ket. 

Ti is ktJkva ismenittek meg ~egymást, de ez a megismerés nem a 
kellemetlen meglepetések csalódásait eredménrem majd. Ezek egé
sZJen másféle meglepetések 'Iffiznek. Ha betegség ,jön, jön majd a meg
lepetés is: miJyen odaadó az élettáos l Minden nap ihozzon úja:bb meg
lepetéseklet, a gyengédség új~hb megnyilvánulásait. Két élet oosz
hangba kerül. Egész élctetek felemelő harmóniálba olvad, amint újból 
és újhól új oldalról i·smeritek meg egymást. Ezetk a meglepetét>ek min
dig új:abb örömök 1for:rásai J,esmek a földön, s egyben, mivel érdem
szerző esdekledetek Isten előtt, örömök forrásait nyitják meg majd 
számotoha az ·égben. Amen. 
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12. 

A fiatJaJ hámsok előtt áll az ígéretes jövő. Ezért ért·hető, hogy 
sokszor álmodoznak. De megvalósulnak-e majd az álmaik? Vannak 
olyanok, akik az éjszaka álmainak jelentést tulajdonítanak olyan ér
telemben, mintha azok a jövőt áru1nák d. 

Költő fiának 1s ezt mondja raz anyja, :amit a fiú meg is énekelt: 

Mondád, anyám, hogy álmainkat 
Éjente festi égi kéz: 
Az álom ablak, melyen által 
Lelkünk szeme jövőbe mJz.15 

Azonban tudjuk, hogy az alvók álma nem ablak a jövő felé, de 
vajon az ébrenlét álmai nem va:lósulna;k-e meg, hisren azokat már el
},enő.rizhetjük és ~rá:nyíthat.juk, :hogy ne szakadjanak d a valószerűiSég 
t:al:ajától? Igen, az ilyen áJlmok tartalmazhatnak jövőben megvalósuló 
elemeket, ha. nem :hagy,juk <figyelmen kívül ezekben az álmokban le
hetőségeink határait. 

Fiatal ·hám~Sok, ha :nem is :lettetek volna a !kegyelem állapotában, 
a~or a. bűnbánat szentségéne:k méltó felvételével a megszentelő ke
gyel·em állilapotába kerültetek. Az embernek ez a :fdemelés.e az isten:i 
természetben való részesedés magaLSlatára az lstennek legnagyobb 
műVJe.16 Szent AgOJ.<>ton azt írta: ez lstennek nagyobb műve, mint a 
teremtés, mert azzal eget és földet alkotott, de ég ·és föld elmúlnak, 
viszont akik megőrzik a !kegyelem állapotát mJndvégig, azok üdvösLSé
ge soha V'éget nem ér.17 A megigazult ember lelke a Szentháromság 
lakóhelye. Azonban az hten ,fenséges kísérettel jön lakóhelyére. Ma
gával hozza többek között cLSÍr.aszerűen a négy sarkalatos erényt, hogy 
azokat evénygy.akorlatokkal a Ikeresztény té1ek ikifejl.esiSZe magában. 
S ha a házasotk ,ezeket az erény.e:lrot gyakoroJják, akkor elképzelheti
tek az él.etü~et. 

15 Petőfi Sándor: Jövendölés. 
16 Aquinói szent Tamás: Summa Theologica, I-II. qu. II3. a. 9· 
17 lgy adjuk vissza szent Agoston gondolatát: " ... praedestinatorum autern 

salus et iustificatio permanebit". A fordítás szó szerint részletes és a beszédbe 
nehezen beleilleszthető magyarázatot tett volna szükségessé. 
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Az okosság természerlelettí ,erényével a célok déréséhez a ~egaJ
k.almasabb eszközöket vállasztják, és a célokat alárendelik a végső 
célnak, az hten megdics:őítésén.ek és örök színelátásán:ak. Az ilyen 
házasok nem z.avmjáik meg keseríí lkifailmdásolkika!l kiasisé6aek milaitt 
a .szób.anforgó értékeknél sokkal nagyobb jót, az élettársak együttes 
harmóniáját .Az ig:azság :erényénEJk gy:akodásában a házasfdek egy
m1srak il'> meg.adják .azt, ama a házastársuaJk jár. Egyik s,em keres 
előt,yt a másdz rovásám. Megos:zJtj.ák igazságosan .az anyagiakat. Meg~ 
osztják :a t:e1.1heloct. Nem tparlkodn.ak kisajátítani a gye,rmekek srere
tetét há.za.stársu:k hátrányám. A mértékletJesség erényével a házasfdek 
felülkerekednek érzékiségükön, főként legyőzik a Jegzsarnokibb szen
vedélyt, a :fajfenntartás ösztönéből kitörő lá.ngoJó indulatok s.zenve
délyét. Milyen meghecsülhere:tlen érték ez a há.zastársi hííség meg
őrZJése s:zJempontjából. A negyed& satikalatos erény a ldki erősség. 
A há2lawk ennek vértezetében dvisdik a családi élettel vele járó 
fánadságo t. 

Elgondolhatjátok, mi1yoo lesz házas~ágll:oik:, h:a Jdketeikiben megőr-
2lioek a :kegyelem állapotát, s a bennetek lakozó L>ten kegyelmével 
megv:alósítjátok a :házasok szent kötelességeit . .Az ilyen családi ott
honokból nyugodt, kiegyensúlyozott ,emberek indulnalk kötelességeik 
teljesítésére. Hivatásuknak hiányt:al:anul el:eg:et tudnak tenni, hiszen 
nem elkes:eredett veszekedés,ek, gyötrelmes jdenetek színhelyéről, ha
nem igazi, nyugoda;lmas családi fés:wkMl indulnak fdadataik vég
zésél'e. 

".Anyám, az álmok nem hazudnak ... "18 -, dalolt:a a költő. Mi raz 
ilyen l.'eális, ébl.'enlétben szövődő áilmokról, johbanmondva tervezgeté
sek!ről mondjuk: ezek nem hazudnak, 1hiszen a legnagyobb erő, az 
Isten 'er.eje .s:egíti a meg:va1lósulá.shoz e.zeket. 

A11jon :ldki szemetek :előtt egy karácsonyest jclenete. Nagyobb 
gyermekek, kedrv:es .serdülő Húk és l:eányok állnak a karácsonyfa kö
rül. AhftattJa!, hi:ttel énelk!lik a karácsonyi éneket: "Az Ige megteste
sült Ná.závetben, kit Mária szűz;en sziiilt Beclehemben ... " De ott lát
juk lelki sZJemünk:kel a háza.sfdeloot is, akilret e2Jek a kedves terem
vés·ek ,;édesanyám" -n:ak és "édesapám" -nak neveznek. Az édesanyá-

IB Petőfi Sándor: Jövendölés. 
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ban a re voct:~ásaiidat fedezzUk fel, <ifjú OOlesé:g, az édesapában pedig 
a tte vonásaJdat, filata:l férj. 

I<Cérjük az Úr Jé:zrust, és :begyetlelk meg ci is mindent, hogy amit most 
ldk:i s.z~emünkikel láttunk, az egykor megvalósuljon. Aldozatos élete
teknek legyenek ·ilyen földi jutal:mai, s legyen jutailmatok egysrer 
az ö.rök holdog5ág. Amen. 

IJ. 

Fdétek ánad erekben a pitLanatlolkJhan mict:~dawknak a szere!Jete, 
aikik: l'>Zámára ti loodveBek vagytok. Ilyenek a s2Jülők, testvérek, roko
ndk, kedves ,ismerősök. Ök most valamennyien imádkozzanak, s az 
imádság ·erejének, rhatékony5ágának szilárd hitével kérjék az lstJent, 
hogy árassza ra 1f:iatal házasok értelmére hitünk vhlágosságát, és acé
lozza <akararukrat a nagy feLadatok elvégzb;ére, ami a keresztény há
zasok dőtt áM, hogy legyenek jó hitvesek, s egykor jó l'>Zillők. 

& magam .is ugyanenr·e klérem a Mindenhatót. Legyetek jó hit
v:esd;: ·él'> i·ó szülók. Hűségtek legyen olyan szilárd, hogy amikor már 
ez a lk;éz, amely ÖSIS7Jeikötötte a ti ke:reteket, porlad, ti akkor is é& 
e~sz éiletet:lelkJben azza!l a B2Je001Jettd ta.t.1tsáto!k egymás ilrezlét, mint 
erokben a s2Jent piLlanatokban tettéook. 

Hogyan l'>li_klerül a :házal'>ság? Olvashatunk tudományos pszicholó
giai megállapításokat arról, hogy milyen típusok öss.z~etalálkozásából 
születik a s2Jerencsés házaSISág. Én valami mást mondok. Ha házas
ságot köt Ikét olyan jegyes, aki kialakította már lelkében az ú r Jézoo 
képét, kamkterüket az ő karakterének mintájára formálták, akkor 
jellemükből lháza&ciguk jövőjéve következtethetünk. A jó házasság
nak ennél j·ohb előjele el &em k!éprelhető. Hismn még akkor is, ha 
csak az egyik hi<tv~es viseli ezt a Krisztul'>-hasonLatosságot, hánysro.r 
az az egy egyedül meg tudja menteni a há.zas6ágot a széthullástól; 
egymaga f,elemeH az esendő házastám:a:t, é8 egymaga hősiesen eleget 
tesz a gyermeknevelés kötdes&égeinek. 

,Azonban :ha mindlrettő ilyen J,eltlci mag13Slatig emelkedett, akkor 
abban a házrusságban megvalósul az élettársaJk Iegtdjesebb önát
adá&a. Ez az önátladás rfclál.di életülk egész trutattnált addig az idő-
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pontig, amikor az élet Um elszólítja az egyjlk házastársat a fökli 
életből. Ez a tapa.sztalat ta.núsága. S ugyancsak a tapasztalat tanú
sága .s:rer:int a világm jövő gyermekek erkölcsi fejlődésük s2lám.ára 
nem találhatnának kedvezőbb'Jé@kött, mint az ilyen családban, nem 
taláJ.hatmának jobb nevelőkre, mint az ritl}'1en édesanyában és az ilyen 
éde&apában, Illikik már az Isren kegyelméből önneveléssei felv;é111Jezték 
magukat, s át tudják adni lelki fegyelmüket az urtódokn:ak. 

"A:z Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra ... 19 -, és há.zasság
tok s&erült. Amen. 

14. 

A házasság s.rentségének lkiszámíthatat:lanok a hatásai a termé
sZJetes és a t>ermészetfeletti rendben. Sokszor kihat a távoli jövőre 
is egy-egy házat>ság. Amikor Michdangelo anyja és apja házasodtak, 
álmodtJalk-e a jedenJevOk a nagy művész feSitunényeittlek g:~dtag színei
ről, szohnainak élethű vonásairól vagy építésZJeti te!'V'eine'k páratlan 
értékiéről? Biztos vagyok henne, hogy nem is sejtet·te akkor senki, 
hogy enneik a hámsiSágnak milyen gyümölcse lesz, s annaik folyomá
nyaként a művés:zi al:kotások milyen pompája marad ma:}d a távol 
jöv;ő !Számára. Marconi szüleim:!k ,estküvőjén ~;em tudhatták még, hogy 
v~lágjelentőségű fclfede2JŐ születik majd ebből a fri.gyből. 

De vegyün!k még feJemelőbb példákat. Sejtette-e az eskető pap 
vagy a rokonság szent X. Pius pápa szüleinek esküvőjén, hogy az 
isteni k~ek mi:1}'100 kiváilias2l!Jottja les:z ennek a házasságnak 
gyümölcse? É.s mit moodjunk Lisieux-i .szent Teréz szüleinek eskü
vőjéről? Annaik a S1Jent oscldcrnén)'lne!k a szii!lőlk IS2letlt gycrme~én 
ireres2Jt:ii1 mily.en jövőbe ható ·ereje volt, és voo ma is, sőt lesz a 
távoli jövőben ~s? Hány ~élekre ihat és mil}'1en mélyen Lisieux-ü. s1Jent 
Teréz példája és közbenjárása által? 

Ne fol}'1tassuk a példákat. Mindenik.i egyetérthet abban, hogy egy
egy háza:sságna;k :kis:zámítbatatl.anul ga2Jd:ag gyümölcse Iehet. De te
gyük ,hozzá, az, hogy mil}'100 gazdag leLki Ihatása lelSZ a közel, vagy 
OJetleg a távol .jövőben is ennek a srentségnek, az az Isten kegyelme 
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után maguktól a házasfelelocől függ. Ha eiegendő jó édesanya és ele
gendő jó édesapa akad, akikor az erkölcsi tavasz kösront az emberi
ségre. V alóhan 'igaz, hogy akiik a bölcsőket l!inga:tj:ák, azok a világot 
kormányozzálk. 

Istentől reméljük, hogy majd ti ,ilS 11ingatjátok a böksőket, és lel
kesít majd benneteket a szülőí hivatás oolj.esítéséneik titok:zlatos.an fel
séges hatása. Nem .arról van szó, ·és a !hívő embe.r ,számára nem is 
az a leglényegesebb, hogy házasságtok ,gyümö:Iosd világhírű zsenik 
loa<iznek-e. Előttünk sotkikal 1ényege~ebb, hogy a gycrmekckben kiala
kuljon Jézus Krisztus képe. Ehhez az el.'edményhez járuljon 1hozzá a 
szülő minden lehető eszközzel, ·és így tkészítse eiő Ö'ket a !földi és örök 
éietre. 

Nem keH lángeszű utódokiról .álmodoznotok, hiszen ilyenek csak 
ritkán születnek, és ez nem is tőlenek függ. De már most úgy készül
j,erok a s2ülői híVlatás tbetöltJétsél'e, és majd úgy .tegyeoek annak. eleget, 
hogy lebegjen előtvetek a nagy cél: mikor már Iti rég elköltö2lteoek 
ebből a földi életből, .gyermekeiook még akko.r is imádkozzák azokat 
az imákat, .amelyeket tóietek nanult.ak, és s2eros~ék teljes ISZívbő1 az 
Istent. Amen. 

Decrescendo -, ezt. az olasz s2lót olv.alSsuk .a kották bizonyos he
ayein, és .az előadóművész ennek az dőírá!snak úgy ifelel meg, hogy 
ha:ngiSZJel'én,ek ·erős megs:.zólah.at.ása után 1fokozat10tsan csökkenlli a hang
evősséget. Ha húros hangsze1.1en játszik, .akkor a húrok ~assan mind 
CISendesebb hangot hal1atna!k. 

Decrescendo -, •ez a ISZÓ áll la2l0kon a kott.áko.n, amelyek szelint 
megszólaltatj.a az emlbevi 1s2JÍv !húrjait a ,sZJerelem. Nem ifdoesleges ezt 
most előttenek hangsúlyoznunk, ak~kn·ek ISZÍvében a s.Z!erdem dalla
mai még a legerősobb hangon wngenek. Ezek majd f,elta•rtóztat
hatatlanul c.sen.desedn.ek. 

Ti :a:zonhan éLetreszóló, tartós kaposoi,atot akartok, s nem nyu
godtok bde .annak tudatába, hogy a benneteket öss.Zlekapasoló kö
telék !folyton Iazuljon, .gy,engüljön, amint .a s2lerdem ereje a:lábbhagy. 

2. Z 



Gresorodo -, ezt az OO&z szót ohna:ssuk a kották más helyein, és 
amikor az előadó műv:ész ereket a !!éésreket j.átsza, akkor a cs,endes 
hangok er:eje nő, és fokozatooan átmegy a 1egteljese:bb h.angerősségbe. 

Van-e: olyan 1hitvese:roet ooszefűro Ielki kötdék, amely áUandóa.n 
erősödhet? Van. S.2!ent hitünk tanítása, hogy a megszentelő kegyelem 
és az istcnsZJel'et~et :a megiga~ult emberben minden üdvös cselekedete 
nyomán növekszilk. Amint növ:ekszik a sZJeretet, a ~él.ek til'lztul a 
gyarlóságoktóL Ez a szerctct, .amely mindencldelett az lst~enre irá
nyul, kiterjed a fie1ebar:áitoikt1a :ÍIS, s köztük el~ooorb.an a házaJStár
l'lakr:a. Az istenszeretet növ:okedésével növekszik a sze11etet a házas
tárn iránt :is. 

Ez a sreretct crescendoja. 

Pelhívással fordulok most hozzátok :is, rokonok és Ílsmerősök. Ne 
hagyjátok magukra a fiatal házasokat. Nem csupán arra kérlek ben
neteket, hogy ne hangozzék el ajkatokról ,egyetien olyan szó s~em, 
amely alkalmas lenne .1 fiatal házasokban az egymás iránt fennálló 
sreretet és bizalom osökl"entésé11e, hanem arra ~s, hogy valamennyien 
adj<,tok a fiatal párnak nászajá:ndékot. De ezen nem az ötvooművé
szct valamiféle remekét éttem, hanem annál sokka1 értekes.ebbet. Te
gyerek meg mindent, hogy a legjobb 1é~kör ~lakuljon ki az új hit
vesek kömyeZJetlében, olyan, :amely kedV'ez komoly é1etfelfogásrulk el
mélyülésének, alkal·ffial'l arra, hogy növekedjék ,i,soomscreret:e:tiik. &ZJel 
járuljatok hozzá, hogy megmaradj:an<ak eurnek az új kereswény csa
Jádnak &SZiilárd alapjai. Ez legyen a ilii násznjándékrok. 

Bennetek pedig fiata:! házasok a termésrobfeletti &SZer:etet csak nö
v:ekiedjék. A szeretet cresce:ndojával, ,gyarapodásával ér,jéúek ell a 
szeretet teljessé!#". Amen. 

16. 

Az ra:nyasrentegyház a hét szentség majdnem mindegyi:kéV'el kap
csolatban elmondja a legszentebb imádságot, a Mia:tyánkot. A há
zassággal lkapasolatban ti .is elmondtátok :az imént, éspedig életetek
ben először mondtátok el úgy, mint ,férj és fdeség. Az Ú.r Jézustól 
tanultuk ezt az .imát. Ö mondta tanítványainak: "T~ tehát fgy imád-



kozza;tok: Mi Atyánk ... "2° Ti Js az ő taníwányai vagytok, ifjü há
zasok Ez a v~lág IegegyetJemesebb ,imádsága, a ti imátok is. 

Mlt kértek !benne? "Szenteltessék meg a .ue n.ewd". Amikor M 
hajJ&tolkban kiejtirek, ~t !kérjétek ezekkel a ,s:zavaik:kal, hogy az Is
ten imádásának, .szeretetének otthona legy.en .lakheJy,etek. Nem egy
S2Jerűen 1egy Ja:kás, amdy véd a Mdegtő1, ra hőségtöl és óvja csalá
doto.k küLi}n kis vi1ágát, nem, l·egyen az sokkal több, az isteniSzetetet 
kis kápolt11ája. 

"Jöjjön cl a lte országod. Legyen meg a te :akaratod, miképpen 
mennylben, a:zonlképpoo Jtt a .földön is" -, !kéritek tovább. Az liSron 
terveli az emberi ldkek javár.a valósuljoana:k meg minél tdjes.ebb mó
don Kr;is:ztus híveineik nragy családjában és kül.önösképpen a ti küs 
osaládoookban. Legyoo meg az IstJen :akar:at.a családorokban a gyer
mekek .számát 1iUetően IÍIS. Ez !komoly áldozatokat Í'eilenthet, de az 
l&ten akaratáról van szó. 

"Add meg nekünk mindennaJpi kenyerünket". A<kilk ez.t bimlom
mal kérik, a.roik memek olyan számban gyermel>Jeket elfogadni :az 
Istentől, amilyentben az Isten adni akarja. Hisznek a GondVIisdő jó
ságában, <és meg is· kapjálk a s:zük!>égeseket. 

Ha miJnden es1te fdliha:n~ik a csailádi attihonban a Miatyánk, akkor 
abban a tköv·etke2JÖ kérés !Ís: "BoosáoSd meg a mi vétike~nket, mikép
pen mi is m~bocsátunk az ellenrünik vétkezőknek". S ha a házasok 
ezt szívool mondják m1nden estJe, aikkor nem lesz elsimítatlan néret
eltérés, a nap nem nyugszik Je ané1kül, hogy még az emlékélt is ne 
vinné d az ilyesminek. A CISendes este mindig :a Jegteljes.ebb ösoSz
bangba.n tlalálja a hitveoStársaik. szivét. 

,,És ue vígy mi:nket a tk:ísér:tésbe". Ennek a ké11ésnek kimondása
kor gondolni ikehl :a házasok olyan kisértéseire, amclj'~Ck az ő ottho
nuk nyuga!lmát ves:z;élye:2JtJetnék. N e legyen olyan ISzépoSéges Jeány vagy 
fiatalasszony, a~lci a férj Jegősoo.tJébb, még gondolataihan <is uralkodó 
bűségét megingathatn á. N e aJkadhasson oJyan jómódú, jó állá.ll:ú férifi 
oom ezen a kerek villágon, aJci. a feleség szívéhez a 1egcseikélyebb 
méctékben 'hozzáiférhctne. 

"De S2Jalbadíts meg a gonooZJtól". Ezre! a kérésBel azkrt esedezze-. 

:lll Mt. 6, 9-13. 



tek, hogy az !SltJOO szabadítson meg heoneteket minden lel:ki és testi 
bajtól; se lbűn, re szenvedés s.űlya a!latt elkeser.edés ·soha. erőt ne ve
gyen rajtatak 

Egy ireré!iem lenne hozzátOk. Ma fiSretól minden •este mondjátok 
ell köz&en, f.erunhangon a legs200:t:ebb limáinkiat, a Miatyánkot, és aki 
a meanyekben van ha:l.lg;assa meg minden kéresteket. Amen. 

Isteni törvény köVleteLi meg a házlasság fdbontha.tatlanságát. Az 
Isten ezt a törvényt az em:beri lélek mélyére írta, ennek érvényes
ségére mindenk.i rájöhet, ha a a;aláddall kapcsolatban az embel"i éle
ren egy kissé elfo~u1atlanul elgondolkodik. 

A házasság tfelbonthataclanságát, s ezzel az egész életre sz.óló hű
séget megköveteli a fértfi ldlici fegyelme. Csak a:z o1yoo f~j érdemli 
meg igazán .a férfi neret, atlci. tud uraiLkodni vág}'lain, hitvesének tá·· 
masza, az erős jelilem példáját nyújtja gyermelooinek, é!; ilyen módoo 
a család méltó feje. A bűnalkalmak nem sodorják őt vétkes kalan
dok:b.a. Épülhet rá egy család 'lcllci és anyagi jóléte. 

A nő mélt66ága ugyancsak .a házasság fel:bonthatatlan.ságát, .a hol
tig Mséget követeli meg. Miihelyt cserélik a !feleséget, .a nő megbe
csülése Jesüllyed. Ra veszít v011.7JÓerejéból, nincs többé megbecsülés 
s.zámára. OdaadtaJifjúsága ragyogását, s azután .azt kell .éreznie, hogy 
nincs többé szii:k.ség rá. Ez a bánásmód nem tÍilliik ahhO".z az elgondo
láshoz, ameHycl a Teremtő .a fél'fi áldozatos élettársának és .a gyer
mekek .anyjának szánta a nőt. 

A házasság fdbontlh:atatlanságát, a degrt:djesebb M:zas hűséget meg
követeli a gyermekek java. Sokszor nagyon nehézzé válik a gyer
mdk:elk nevelése lel&:i fegyetlemre, Iba az anytuJkat vagy az atyjuikat ko
rán dmg:a.dja a halád.. De ha . .a családból kiszakad az .anya vagy az 
atya, :aikkor if; ugyrutillyen ikedve2JÓtlen hdyret áhl elő a .gyermelook ISZá
már.a. Él mi.ndkét szü:lőjük, és ők mégis féLárván oevel:lrednek fel. 
Kérdezrevek meg a tiiat:alikoru bűnözők .statisztikáján:ak szakembe
reit, ·hogy többBégükben milyen családokból :kerülnek ki a fiatalkoru 
bűnözők. Kérdezzétek meg a nevelőket, hogy többségükben milyen 



cs.aLádo~ból jönnek a nehezen nevelhető gyermekek. A felelet majd 
mindklét .es,etben a :hámsság ibeilbonthatatlanságán:alk szent .törvénye 
meHett l'>Zól. 

Eiatal férj, hits:rem, hogy a 'kegye1em estközeivel élsz, és erod lesz 
majd ahhoz, hogy erőLS aikiara:ttal, önlegyőzéssei megmaradj mind
V<égig hitves·ed támasz:aként, és egykor gyermekeid jó atyja teszel. 
Megérdemled mindig a fér:H nevet. 

Fiatail rfeleLS•ég, rhis.zem, hogy hitV<esli hűségeddel és anyai köteles
ségteljesítéseddel mind:ig méltó J,eLSzel az Isrten elgondolásához, és 
til'>z.teletet parancsolsz nemes, nőies magatartásoddal s2Jemélyed iránt. 

Sokszor felhangzi:k ·esküV<&k ~lkalmávail templomainkban egy-egy 
nagy renes:Zifír:L1Ő dalJ.a:mára az "Ave Maria" -, az Üdvözlégy. Ez a 
gyönyörű ·imádság a S2Jent Szűz méltóságát magasztarrj:a, és átérezted 
a:Zit a másik, ha :nem is i[yen s21éditően kimagasló, de hívő ember 
s:zemében mégis n:agy méltóságot, amelyet minden mllásos, urához 
hűséges hitVIes ,ffi jó anya lképvisell. 

Mri is a S2Jent Szűz közbenjárása általi kérjük a Mindenhatót, árosz
sza rátok kegye[mdnek bőségét, hogy i.gy, az Lsten segírnégével, te 
itfjú feleség, .rászoigáJj a megbecsülésre, személyedben magasra emel
kedjék a rnői méLtooág, és te, ifjú férj, a fegyelmezett asaládfő péld:a
'képe [égy. Ez srolgál.ja egykor ·maid gyermekciteik javát. Amen. 

!8. 

Az Istren saját képmására tel.'emtette az embert. Az Istennek, a 
végtelenü! töMloetes lénynek ninas anyagban visszatükröződő képmá
sa. E2Jél.'t nem leehet márványban vagy a válSznon színekben Isten 
lk.épmáJSát megalkotnunk De az Isten képmáBa az emberi Lélek. 

Számodra most már, ifjú ,felet>ég, a hozzád legközelebb eső, l'>ZÍ
vedhez legközeiebb állló Isten ,kJépmás:a fiatal férjed lelke, számodra, 
fi:atal férj, a hozzád legközeLebb álló Isten ikiépmás.a hitve~ed ldke. 
S mindik!ét képmás annál ,hívebben freje.m ki az el.'edeti vonásait, mi
nél nemesebb, minél több .erkölcsi értéket hord magában. 

Néhány köJ.oői sorr:al, By;ron szav:ruiva:J. buzdfilailak téged, űjú te
leség: 
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Nő az élet első tápforrása; 
Nő tanít az első dadogásra; 
Nő töröl az arcróllegtöbb könnyet; 
Nő virraszt halálos ágyad mellett. 

EZJeik a feladaitok várnak reád. Megnyilnak előtted az anyai hi
vatás hatailmas távlatai. Ú.j 'emberi éJeileket táplálsz majd első táp
forrás.kiént:. De ennél sokkal többet is tesreL Te tanítasz majd töb
beket :az első dadogá!Sra, az dső smvakra, Jézus srent nevére és az
után fiok-sok jóra. AnYJai ISZÍvvd, sreootettel vallásos jellemes flúk:at, 
tiszrta Jelkű leán)"'ikat nevdsz. Ez a te hivatásod. 

Azután majd arcról !könnyet törölsz. Te enyhíted majd ur.ad fáj
dalmát az életküzdclemben. S megvalósul az egész életreszóló hűség: 
te virrasztasz majd női szíved nündoo meiegévd dettársad utoLsó 
éjszakáján. Ennek a nemes hivatásnak a betöltésében az Isten kép
mását tedd magadban m~ndig tOkél~ebbé. 

Neked is megvan, i:fjú f.érj, a saját hivatásod, a családaty.ának hi
vatása. 'te annak betöJtésével :tökéletesí'ted magadban az Isten kép
mását. 

Hivatá!Stokn.aik csak keZidetie ifjú együttléteteik HiVJatástok, hogy 
majd közooen neveljétlek gy;ermekeitek:et, egész éieteteken keresztül 
megbecsüljétek egymás'ban az Isten tképmáJsát, és az élet alkonyán 
is egymá.s támaszai J,egyet.ek. S :hhnatá.sotok, ,hogy miut.án egész éle
teteken keresztül s:zent vallásunk gy.akovl.ásával dolgoztataik maga
tokban Isten képmásán, meglá6sátok majd az eredetit, cljru;IS.atok arra 
a .boldogságra, amely embed sroval kimondhatatlan magasztosságá
val a J.egszebb házasélet boldogságát tis határtalanul meghaladja. 
Amen. 

I 9. 

A lelkiismeret gyakorlati íoélet egy-egy cselekedet erkólcsiségéről. 
Új kötelességek háramlan:ak rátok a ,há2Jaf>ság megkötésének követ
kezvében. Ahhoz, hogy lsten előtt tisZita ~élekkd állhassatok, szii.la;é-
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gos, hogy leJki:ismereteook sz.avát :a ihá2aséietre vonaclrozóan is kö
vesséook. 

Legyen a l},elkiismeret szava !helyes. Ha solmn könnyen i6 ves~k a 
gy·ermek éiietének megtartásária vonatkozó súlyos köooless·éget, a ti 
adlciismereoetek megve.siZ'teg.ethetetlenü1 követelije meg azt. A bázas
táns sokszor nincs jden. A ldkiiLsmereteoek lkövetJelje meg a hű.séget 
akkor is, ha esetJ.eg sokáig távol kell '!·ennetek egymástól. A házas
társ .n.em Ját bele .gondolataitoikiba, fantáziátok !képeit nem szem1él
heti, citko.s vágyaitokat nem ismerheti. Ha :hallgattok a helyes leLki
ismeret s~vára, aikkor ta belső v~lágban is fennmarrad .az erkölcsi 
vend. A gondoJatokban, a iképze1etvilágban, a vágy~a~kban is meg
V'alósul a 'házas hűség. Van-e a kölcsönös odaadó s:reret:et:ndk, van-e 
az i.g~ h~ hűségn.ek ennél f.elségesebb megva[ósu:lása? 

Ha nem is álta:lános, de már szokásba ihozták az esküvő egész le
folyásmk megörökítését a magnetofon s•egíoségévd. A magnetofon 
s2la1agjára tfdveszilk az orgona és az ének hangját, az eskető buzdí
tás•ait, de a sz.a.J:ag hűségesen megő.rzi a jegyes·ek ikijdentélseit is, 
amclyeket .akkor mooda.nrak, amilimr nyi1atkoma:k, hogy háZlastársul 
v;álasztjá:k j.egyesüket. Megőrzi az eskü szavait js, Azután elmú1nak 
hónapok, ·eilmúln:ak éveik, és Iejátszá:k ismét az egész s:rent szertartá.st 
otthonukban. iFeldevened~k az es·küvő hangulata, s az esikJü később 
visszhangzó szavai mint smrnreihányás vagy figyelmeztetés, vagy a 
hűségeseknek m~nt megnyugtatás szólatlnak meg ismét. 

Jó, ha valakinek ilyen eszköze van az emlékek fdidé.öésére. De 
mi most nem a hangs:ZiaJagra, hanem a [elkevekbe véssük bde a há
zasok kö·re1essége1t a jövOben :a gyermekek iránt, valamint a jelen
ben .és a jövőben egyaránt f·ennáJJó :kötelességeiket egymás iránt. 
Azt hiszem, ezeknek a s.zent pcrooknek meglindultsá.gá:ban lelketek 
elég lágy .ahhoz, hogy mélyen belevésődjenek ezek a :kötelességek. S 
majd am~kor arro szükség lesz, s:z~laJjon meg a [dlkiismeret s2lava, 
az a s2'lent, belső hang, és ti lsten iránt engedelmes lélekikel csalá
dotok javáro ;hal1gassatok rá. Az evM.gé1ium magyJaml örömbirt je
I.ent. Örömhír egy djegy:zlésnek vagy .egy esküvőnek híre~. De lsten 
evangéliuma a legnagyobb örömhír. Nem csupán parancsakat birdet 
előttetJek a házasok kötelességeit i:liletően, hanem megadja a diadal-



mas er,őt ÍJs a kegyelem ahhoz, hogy ·le:liciismeretebelk: parancsait végre 
is .hajtsá.toik, nehémégeiteken győrelmesen felülíkerekedj·etek, földi 
és örök célotokat elét:jébek. Amen. 

20. 

(Ez a beszédvázlat olyan jegyesek esketése alkalmával használható fel, akik 
djegyzésük előtt és után példásan vallásos élettel készültek a házasságra.) 

A keoosztJén)'IS•ég megjelenését a viiilágiban mirnden:kli álltal észreve
hető, á!Ldáoos eredményeik kísértélk. E2Jek között az egyik ~egjdentö
oobb az a 'hatás, ameUyd Kt1ffi2Jtus egyiháza mindjárt fellépéOOvel egy 
időben a lh.á:ZJal';ság int~éznnényét: magas erkölCISi színrvona[ra em·elre. 
Ha nem számítjuk az ószövetségli kinyiJ:atkoztatás hívei közürl a buz
góbb ldk:Jelk lhámsl'>ág.árt, akkor a lrerosz:bén)'\Ségen kívül .álliló kultúr
népek iközött al~giha talráilhatjUk meg a iházaLSság~nak olyan pár.at:larnul 
ti~>2J!Ja, m:agasoondű me,w.arlós.ul.ását, mint az Ú.r Jézus Jgia:zi hivei kö
zött. fuJdk az igazi Ikeresztény rházru;dk életüik példájáWlll. az evangé
lium apostolaivá .Lettek, a kreres7Jbén)'ISég h:atJa.l.mas erkőlcsi erejét meg
győzően bizonyíttotltláik. 

Erve a pélclaradásra nem csupán régen volt szürkség, hanem minden 
korban, mra ,is l'lzütkl'l·ég van rá. Amde az igazi keresztény házasság
hoz igazi .Jrerosztémy lelkek kellenek. AwkMl a rhívein'kből lesznek 
jó házastársak, akik tis2Jta, !fegyelmezett, v.allásos életvel készülnek 
a :házasok könelességeinek tJeLj.esí.tésére. Az a katolikus !ifjú készült 
fel helyes módon a <házasság s.zentségéook felvérelére, :a:ki a bűnbá
nat ~>2enlbségének é.s az oltáv1s!Zell.tségnek k:egyelmeivel és fegyelmező 
erejév;el d:ie:lv.érre.zre magát, és így testben és 1Lélekben tisztán lép az 
esküvői oltár eLé. És az a ihrajradon nézhet a legtöbb 1"eménnyel a 
házasság eLébe, aki t1sztas.ág.ával megőriztie s1Jemélyének üde fril'l
sességét, akiinek lkülső megjclen,ésében 'is ~Legfőbb dísze a ham-vras ár
llatLanság, és aki a ,s.zentségek ~evejével s:m1áro etikölcsi alLa:pot s2Jer2Jet.t 
magának. Az ő i·egyességük ideje is 62JOOit. Gyengéd szevetetük egy
más irári;t oem csap át ·heves és az idea:l.izmust !hervasztó oos:ti szen
vedélybe, jeg}"es.ségük nem hűnaJk:alm:at tJeremt, hanem miJndig új.a:bb 
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és üj~abb önlegyőzés által a legszentebb iké<lzület idejév:é vá:lik. iNem 
csupán arra jó, hogy még egys2er utoJjám komolyan meggondolják 
a viss.mvonhatatJan szót, megfo.ntalják, megk&o;sék~e a fdbonthatat
ian köteléket, hanem arm is, mint azt szent AgoiSton olyan finom 
pszichológiai megfigyellé~scl megj,egyezte; " ... nehogy a férj kevésre 
becsülje a feles·égét, akive mint j.egyesnek nem kedlett várakozn:ia''.21 

Ti példát adtatok a házasság jó előkészítésé!1e. A:z egyháznak öröm, 
ha ilyen w:!Lásos ldküietű hajadon és ifjú ta:lál egymásra a házasság
ban, mint amilyeneik ti vagytok, mert ·embeci számítás szerint biz
tosra v;ehe!lő az ilyen házasság tf.ennmamdása és egyko·r majd a gyer
mekek iga.ü kiatoJikus nevetése. 

Ha sokan nem ·hiszik, hogy az igazi házas hűség megvalósítható 
eszmény, ti jó példátokkal mut.aiS.sátok meg a k!éoolkedőknek, hogy 
igenis megvalósítható, és mutJa.ssátok meg az utat is, hogy hogyan 
Vialósítható meg. 

Biztosak vagyunlk benne, hogy ti ezentúl ~s az Or Jézus tanításá
nak az útján <hala,drok. A ti otthonotok a benne hajlékra taJláló sze-
11etettel, egyetértéssd példa;kép:pé válik. Miként a kivilágított nagy 
város a feléje kö2eledő utruma:k az est <beállta után a fdette emel
kedő fénybúrával messziről j.elzi jdenlétét, a ti családi tűzhelyetek 
másoknak is világít majd, felragyogtatja Krisztus egyházának erköl
csi erejét, és számotokra, valamint egykor gyermekeitek számára az 
édes otthon minden örömét nyújtlja. Amen. 

2!. 

(Ez a beszédvázlat is példás keresztény életet élő jegyesek esketése alkalmával 
használható fel.) 

A:z Or Jézus így búcsúzott mennybemenetcle előtt apostolaitó!: 
" ... tanúságot :tesztek majd rólam ... "22 Ez nektek is s:zól fiatal há
zasok. Kettesben, de a iké<lőbbi években, lstentől reméljük, új család-

21 Ide iktatjuk az eredeti szöveget. Ezzel akarjuk ellensúlyozni fordításunk 
letompított voltát: " ... ne viiern habeat maritus datam, quam non suspiraverit 
sponsus dilatam". 

22 Ap. Csel. r, 8. 



mgűikkial többen :iL<> tanlli5ikodtdk majd az Úr Jézus mdJett, ;a mi S'retlt 

hltü:01k hatékonys.á.g;a mellett, mivel a 1li cs:ruládotok éiete nagy hozo
mánnyal icndul. Mindketten a leg;nagyobb kincesd jöttök a kö:zös ott
honba, az istensze11etet kincsével. 

Nem Iehet csak szép szavakikal erő.s emberi ösztönöket megmbo
lá:nni és ez~Ht:Ial, .a vrul1lás fegyelmező erejének igénybev:étcle nélkül 
előkészíteni a jegyeseket a rházas:ság megkövevelte erkölcsi erő.f:eszí
tések meghozata:lára. Dc még az:t js hozzá ikiell t:ennünk, hogy a jó 
házlassághoz :nem elegendő olyan, vallásosnak aligha ne'V1e2lhe·tJő lel
kület sem, amely kimerülne Istlen lébezésének elfogadásába~n. Nem 
elég Istennek min:t teremtőnek létezését elfogadniuk az é:l:ettá.rsak
na!k, hanem ·eiőtte mint törvényhozójuk és bírájuk ·eiőtt is meg keN 
hajolniuk 

Van ·egy szomorúnak látszó ~étd hitünk tan~ü között. A hittudó
sok egyhangúan azt tartják, hogy :kiegydem nélkül az ember nem 
tudja megtartani :huzamOL<> .ideig a:z ö~sz:es erkölC!Sii :törvény.eket; ide 
tartomak :a családi élet alapjait képező erkölcsi törvény;ek is. Azt 
mondtam szomorún:ak Játszó tétel, mert gyengeségünkre mutat. De 
egészen máshogy 1~tjuk helyzetünket, :ha számba vesszük azt, hogy 
az reten bőven árru;ztja :a kegyelmet. Bár igaz, hogy n·em csupán a 
s.rent:ség.ekben adja, ·és nem csupán ~az 1máva'l ho.zzá fordulóknak jut
tatja, h:anem széles:ebb körben ámsztja a természetfeletti segkséget, 
mégis a k::egyelem Isten rendelte eszközei a szentségek és az imád
ság. Ha perdig meggondoljuk, hogy az ember milyen gyenge önm~a
gában a kegyelem támogatása nélkül, 6s milyen könnyen szegi meg 
awkat a srent, isteni t~örvényeket, amelyek meg nem ta~tá!Sa eseté
ben összeomlik a keresztény ·családi élet, akkor be ~e11látnunk, hogy 
mennyi~e né1külözheoet11en a s2Jentségek rfdv<étde és az imádság. 

Jól tudjátok, hogy addig a családi élet nem futhat zátonyra egyet
len kato1ikus cs~aládban sem, amíg a hitvesek havonta, mély áhi:tattai 
elvég2lik a sZJentgyónásU:kat és szentáldozá!Sukat. 

Ha festeni tudnék, mint :a ker.es:2ltény Apdles, boldog F1;a Ange
lico, rakkor· a festményeimhez ugyancsak fdemdő tárgyat találnék 
az imádkozó és szentségekhez jár.u1ó családban. Az egyik !kép :a CIS:a:lá
dot ima köZJben áhrázolná. A családtagok a :fesziÜ'let előtt áhitatot 
sugárzó tekint.ettel, összetett kézzel v:ég2irk közös imájukat. A másik 



képen áldozást ~átnánk. .A:z áld<YZJtatórács ,egy ~t elfogla:lnák a 
térdepedő családtagok: az édes:apa, az édesanya és a gyermekek. Ép
pen a csaJádfőn van az áldozás sora. Jérus Krisztussal egyesül, és a 
többid<: áhitattal várják, hogy másodperoek múlva rájuk is sor ke
rüljön. 

Ezek :a képek, amelyek most le:Vkiink szemei előtt megjdenook, a 
ti jövőtöket ábrázolják. ÉlctJeook, amdy eddig 1lefolyt, igéret arra 
vonatkozóan, ,hogy képzeletünknek e21ekből a képeiből valóság 1~. 
Erősen bízom benne, hogy megtartjátok méJy hiteteket, használjátok 
a kegyderu eszközeit, és így hőven vészesültök majd ezentúl is az 
IstJen termés:ootfdetti segí,tségében, meg tudjátok majd ta.ttani Isten 
szent törvényeit, és családi 61etete:k!lool is az Úr Jézm; mel.lett tesztek 
tanú.ságot. Amen. 

2.2.. 

Amikor bevonulnak a fiaMll jegyesek a temp1lomba, velük mintha 
f. ta v asz iLLata áramlanék s7.ét a s~ent falak között. Már sokszor 
terem1:Jettlek ehhez hason'ló tavaszi hangulatot az egyház !állható feje, 
a Szentatya elé járuló t~~atal 'házasok, akik házasságuk megkötése 
után még a Szentatyán.a:k, Kris2tus földi helytartójának áldállában 
it; részesülni akartak. Egy :iJY'en alkalomma:!, amikor boldogemlékű 
XII. Pius pápa bes2lélt a fiatalokhoz, gyönyörű Bzav:aikiat mondott 
arról a termés.?JetlfeJ.etti sreretetről, amely az lstenből árad fdénk. 
A következőket mondotta: "Ti tudjátok, hogy a világon sem a fia
tal anya sreretete, sem :a fiatal házarok kölcsönös gyöngédsége még 
tf,volról rem körelítheti meg .azt a végtden szeretet:e:t: és gyöngéd
séget, amellyel az Isten valamennyi ldarot: és egyenként mindeg)'lik
teket körülVIeiSZ é6 magához ölel". Ti ezt a gyönyörű hasorrlatot job
ban megértitek, mint mások:, a.m:ikor a gyengéd sreretJet nemcsak 
fogalom, hanem közvetlen, erős éLmény a l.el:ketek:ben. 

Ti könnyen megértitek, miért van az, hogy a nagy srentek az em
beri lélek találkozását az Istennel a földön elérhető legtöké!etJesebb 
szereretben, a házasság hasOillatával világítják meg . 

.A:z Lsren és a lélek ikö.?Jött megvalósul a legt~ bizalom. 



miként az igazán jó h.ázasságban az egymá8t &zintén szeretó hitves
társaknak nincs titkuk egymás előtt. 

Az Isten és az emberi lél.::k bensőséges kapcsolatából az emberi 
lélekben szent derű fakad, miként az igazán őszintén szerető hitves
társak ldkét öröm tölti el, biztos~ abbl:'n, hogy élettársuk sreretete 
feléjük árad. 

Az lsten és az emberi lélek bellBÓséges sreretet:e csak úgy igaz, 
ha az emberi lélek :iJS áJJ.andónak, véglegmnek szánja, fdbonthatait
J:ann:ak tartja ezt :a szent kaparolatot az hmenn.e:l, miként felbontha
mtlan a házasok köteJ.éke.23 

Ismétlem, ti, fiatal házasok, jobban megérthetitek az IstJen és vele 
a s;oeretJet ilyen magasrend1 kapcsolatában álló emberi lélek viszo
nyának feru;é.ges voltát, boens&égét, derűjét é5 olyoo. állandó j.e:llegét, 
hogy abban semmi körulmények !közötrt: ISIDCS helye fclmond.fu;n:ak. 

Bár a szenteknek ez az istenközelségc nem sok léleknek jut osz
tályrészül, de minél többet megvalósítotok belőle imaéletetek, a szeat
ségek gyakori és buzgó vétele, valamint az ezzel együttjáró keresz
tény élet által, annál tisztább, annál őszintébb, annál bensőségesebb 
és szilárdabb lesz a szeretetnek az a köteléke ils, amely benneteket 
ezekben a percekben egymáshoz kapcsolt. Amen. 

A házasság S2Jeltltsége megszentdi a házasfeleket egymáshoz fű
ződő vonzalmukban, és kaposolatukat természetfeletti szintre emeli. 
Ez annyit is jelent, hogy nem elégséges a háza&Ságnak csak szeve!mi 
oldalát látnunk magunk előtt. 

Hiszen az a szereLern magában nemosak hogy múló szenvedély, 
de ha csak az érzékiség oldaláról tekintjük, akkor annak legerősebb 
fellángolásáról is elmondható, hogy " ... az élet a testben sohasem 
boJ.dogság, hanem félig megölt . . . valami ... "24 Még hozzáteszem, 

23 Vö. Ad. Tanquerey: Précis de Theologie Ascétiquc et Mystique, édition 
VII., n. 1470. (Magyarul is.) 

24 Jákob, forditotta Sárközi György, Athenaeum kiad. 190. l. 



hogy e2Jt az ,idézetet oom Srent .Agostontól, hanem Thomas Mann
tól vettem. 

Mi hittel te'kintünk a házasságra. Srenméget látunk benne. Min
den igazi keresztény házasság annak a természetfeletti viszo111ynak 
tükre, amely összefűzi a mi Urunk Jézus Krisztust és az egyházat. 
Hallgassuk csak meg srent Pál apostol szavait: "Férfiak! Szer.ess.étek 
feles·égte:ket, amint Kriszus tiiS szerette az egyházat, és f.öláJdo.ma 
magát érte ... "25 ~ 

A oi Mzasságtok is l·egyen Krisztill! és az egyház egymáshoz fű
rodő sreretetének hű tükre. Krisztus az áldozatot hozta, éspedig a 
legnagyobhat az egyházért. Ezáltal az áldozatos és gyengéden sze
rető ·férj példaképe. Az egyház pedig hűségesen fejének vallja Krisz
tust, és engedelmes hitvesként követi fejét. Az összekötő kapocs köz
tük olyan szétszakíthatatlan, hogy a történelem évezredeinek há
nyattatásai közepette soha el nem hagyják egymást. Ezt az elszakít
hatatlan kapcsot kicsiben visszatükrözi az elszakíthatatlan házas 
kötelék. 

Amikor a szülők a gyermekáldást elfogadják, akkor a házasság 
ezzel a természetes tevékenységével is visszatükröz valamit Krisztus 
és az egyház srent kaposolatából, éspedig azt a természetf.eletti ter
mékenységet, amely jellemzi Krisztus és az egyház egymáshoz fűződő 
srerotetét. A lelkek természetfeletti élete sarjad ki ebből a srere1Jet
ből.26 

Ti ma ünnepeltek. De az ünnepnap elmúLik, és az élet tónusát 
általában a hétköznapok adják, a ti házaséletetekét is. De éppen 
abban áll az emelkedett, keresztény házasélet, hogy visszatükrözzé
tek a hetköznapok egymásutánjának hoiSszú sorában KrisztUIS és az 
egyház viszonyának bensőségét és az azt jellemző hűséget, valamint 
szent termékenységet. 

Te, .férj, srere~Sd feleségedet, mint Krisztus sreretre az egyházat, 
és feláldozta magát érte, és te, feleség, úgy viszonozel ezt a ISzere
t:etet, miként az egyház Krisztus sreroiJetét. Amen. 

25 Ef. ~. 21. 

26 Vö. Dr. Gál Ferenc: Katolikus hittételek, Budapest, 1960. :tp. l. 
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2.4. 

Nektetk ma sokan bo1dog15ágot 1civánnlak. Mi is azt tesszük. De 
innen az oltártól az Úr Jézus trunítás:a nyomán a boldog15ág útját is 
meg tudjuk muoatni. Az Úr Jbru6 legnagyobb beszédét, amelyet a 
szentírás megőrzött, a nyolc boldogsággal keildte. Ez a házasok igazi 
boldogt<>ágának útja is. 

Ezek közÜil vegyünk fonto1óra néhányat. 
"Boldogok, akik érhemk és szomjazzáik az ~azságot: majd kielé

gítik őket". 27 Ez :az igazság a ~élek jósága, a léiek tisztasága, a meg
szentelő kegyelem áilapota. Nem állítunk olyan naíwágot, hogy bár
melyitek is elJ<,erülhetné az élet szenvedésdt. Azok elérnek minden
kit, a legjobb házasfeleket is. De minden s2envedés ellenére is nem 
érilitek-e meg az olyan otthonban a boldogság ragyogásának egy-egy 
sugarát, .ahol a házasfelek a megszentelő kegyderu állapotát teljes 
szívből ipatkodnak megtartani? 

"Boldogok az irgalmasok: majd nekik is irg.almazn:a:k" .28 A asa
ládon belül az irgailmasság ·testi és lelki esdekedeteinek gyakorlása 
által egymás támaszai les·ztek az élert: minden visrontagságában. A 
megosztott bánat már csak fél bánat I.esz. S amikor az irgalmasság 
cse1d~edeteinek gyakorlásában nem srorítkoztok csupán a saját csa
ládotOk tagjaira, hanem jóságtokat kiárasztjátok másokra is, számot 
tarthattok az Isten ·irgalmasságára. Ha ügalmasok vagytok, nektek is 
irgalmaz majd. 

Vegyüruk még egyet a nyolc boldogiSágból: "Boldogok a tiszta
szívűek.: ők meglátják Istent".29 Az igazi keresztény háiJasok az ér
reld vágyak fékentartásával megőrilik szívük ti.sztaságát. Az ilyen 
vallásos fiatOOasszony h·em fogadja el más szerelmét, csak az éJ.et
párjáét. Az ily.en erős akaratú fédi s2erelemmel nem közelit máshoz, 
csak az él.ettársához. Ök a hitvesi s:rerdmet is megszentelik aZilal, 
hogy alárendelik azt az liSten akaratának. Azzal srolgálják az élet 
liakadását. Ezeknek a ttiszoaszívű házasoknak otthonában Isten szent 
törvényei uruükodn:ak. S ök lkris21tuS!i écte1emben boldogok a földön. 

Ti Mt. j, 6. 
28 Mt. j, 7· 
28 Mt. j, 8. 
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S ez;en az úton •haladnak a teljes boldogJSág fe.lé, amely számukm 
az örökkévalóságban valósul meg. 

Halmozron el bennebeket a mindenható Isten a nyolc boJ.do~ág 
minden ajándékával. Amen. 

z;. 

Erekben a peocekben mega:lakult egy új kieresztény család. Meg
áldottuk őket, s ezzel az áldással valami ahhoz hasonlót tettünk, 
mint amikor templomot !Szentelünk. Miként a templollllSzenteléskor 
a szív;ekben felJool a remény, hogy az emberi lelkek a srent helyen 
a te11mészetfdetti adományok bőségében ré~sülnek majd, s a temp
lom hajójában, mint valami biztos irányban ha·Ladó, erős srerkezetű 
hajó f.edélzetén utaznak az örök boldogság partjai felé, a házasok 
megáldásakor is felkel a remény, hogy ezek a fiatalok nem csupán 
a mézeshetek tűnő örömeinek néznek elébe, hanem sokkal nagyob
baknak. Éietük Istennek IÓetsző det Iesz, sorsuk egész életr.e össze
fonódott, és gyermekeiket derék, val<lásos emberekké n•evelik majd 
egykor. 

De VIajon 111em rvak ,remény-e ez, amelyről a költő lemondóan 
énekJel te: 

Földiekkel játszó 
Égi tünemény, 

lstenségnek látszó 
Csalfa vak remény/3() 

His21en jönnek •majd a forró kísértések. A kísértő suttogja: "Tested 
a tied!" Azért, hogy akkor majd :a szenvedély el ne sodorjon benne
teket, készüljetek fel. 

Egy családi jdszót mondok nektek: ős2iinteség. LeLkieteket ki kell 
t ám otok. 

La Rochefoucauld megál1apítá.sa a következő: "Gyakran ISZJégyell
nénk J,egnemeoobb cselekedete1nket, ha a vllág :1.8tná mi.ndazokJat az 

30 Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez. 



i<fldító okokat, amelyekből azok falkiadn:ak".31 S ha vataki nem dol
gozza ki magában az egyenes jellemet, vagy a:laptermészetében nina; 
benne az átütJÖ erejű hajlam az &z~nueségre, akkor bizony kettősség 
hÚ2ódik végig életén a gondolart:ok, a s:zJándékok és a küLső kifeje-
2'Jések, a szavak, gesztusok, pózok között, s6t akárhánys.ror a jócsele
kedeteknek láts2'JÓ tettek és a mögöttük meghúzódó alant:a6 számí
tás között. 

A vallásos keresztény Jéltek egyenességre töreks2ik; kerüli a hazug 
smvakat és tettdwt. Sőt még ennél is többet tesz: kitJárul. Iga2Ji bűn
bánat felindítása után feltárja belsejét lelkiatyja előtt, s fogadja a 
bűnök bocsánatával együtt Isten termés.zel:ifeLetti adományait, a ke
gyelmeket. 

Az őszinte kitárulás j el!lemzi az egymást igazán megértő házasok 
egymáshoz va:ló viszonyát ·is. Nem riadnak visBza hibáik beismeré
sétől sem egymás előtt, hisZlen a másik házaSifél s2e!'etettel hallgatja 
meg arokat, és csak segíteni akar. -

Így fonódnak össZJe a rlelkek. Az ős2linreségnek ebben a légköré· · 
ben szeretetük, miként a legigazibb barátság esetében szokott tör
ténni, olyan összhangba hozza őket, amelyben már egybeolvad min
den szándékuk. Aquinói srent Tamás Cicero-idérettel jellemzi a ba· 
rátoknalk •ezt a Lelki egységét: " ... a barátok ugyanazt szokták akar
ni, és ;ugyanazt V1etik el".32 ilyenek az igazán jó házasok is. , 

Még ha téved, ha hibázik is a há:zru;fél, a jó hitves még alffior s'em 
fogadja mártír arccal, és nem teszi meg, hogy ropokig hidegen visel
kedjék vele sZJemben, hanem segit. 

Nélkülözheteden az őszinteség a gyermek nevdésében is. "Emel
jünk fel egy nagyobb követ a szabadban. A nap világossága és me
lege elől menekülnek a sötét, nyirkos földet .igénylő férgek. Hasonló
képpen az olyan otthonban, ,ahol az őszinteBég, a nyílmág uralkodik, 
ahol ismeretien a hazug szó, ott a bűnnek .nincs jó táptalaja. Onnan 
menekül, a nyíltság vevőfényét kerüli, és az alakoskodás kiismerhe
tetllen lSÖtlétjében ooj1tŐ2~ e!l. -A gyermdkdk pedig az őszinteség egá;z-

31 Maximes. 
32 Summa Theologica, II-II. qu. 29. a. 3· (.,Amicorum est idem velle, et 

oolle.") 
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séges !légkörében ·~önnyen szívják magu;ldla a Jegmagas.zt:osabb er
köcsi törvényeklet Jézw; Kri62Jtus evangélti,umából. 

A nyílt őszinteség a gyóntató81lékiben és a nyíLt őszinteség az ott
honban megő11iz benneteket: az Istennek és egymásnak. Ha igy resz
tek, aikkor nem rvaik remény szülte csalfa tünemény családotok bol
dog jöv.öje. 

Otthonotokat megszenteli a k:er-esZJt:ény et'ények gyakorlása. A 
köZlépkori eredetű fenséga<; dómokra rmondják, hogy awk kőben ki
feje2lett "Credo" -k. A katolikus hit megva1lásán:ak páratlan módj:a 
volt e7Jek építése. Azt mondtam, hogy ahhoz hasonló történt mo.st itt, 
mint akkor, amikor templomot srentelünk. De tJi nem kőbe vésitek 
hiteteket és ISzeootJetretJeikert, hanem abba raz ős21inte szelJemben ala
kuló családi életbe, amely szintén az Istent dicséri, akárcsak vala
mely ősi dóm sok évs:Zá2lados fennáHásával éiS műv;éiSzi pormpájával. 
Amen. 

Van egy család, amelyet példáoo:k kell magatok eLé állítanotok 
Ez a szent os>alá.d. Ennek a családnak :a tagjai a legfelségesebb pél
dát nyújtották minden házasfél számára. 

Ifjú fdeség, .tanulj a Srent Szűztől. Igaz, egyedülálló kiváltságai
ban t'észes nem lehetsz. Minden J.eány előtt élete ala:kítására két IS2lent 
út nyilik. Vagy megőrzi szűzi vaJtát Istennek tetsw áldorot gyanánt, 
és ilyen módon 'bizonyos értdemben Jézus arája lelSZ. A másik szent 
út Isten törvényeinek rbetar:tásárvla:l, érinteden .tis2Jt:aságának megőrzé
sével ,eg~és.ren az oltár 1épasőjéig, raz anyai :hivatás 'kiövetése. Csak 
egyetlen leány voLt, a:ki mindkét út áldásaiiban ·!lészesült: a názáreti 
Szű:z. IJyen több nincs. T·e, .itfjú ,feleség, az anyai hivatást választot
tad. Már most mondj igent e szent híVlatás tköV~etelményének a gyer
mekek <eLfogadását ·Hletően, miként ra S2ent Szűz Szent Fiát elfogadta. 
Égi !hírnök IS2Javám 'VIáJas2JOr!ta: " ... tkgyen nekiern ta te igéd .S:2le

v1nt".33 
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Te pedig, .Uiú férj, ~ki.nts ~t Józsefre. A:z. úr erre a relfire 
~izhatta .a legnagyobb lcincSJCt, a ná.zárel;i S:rent S.züzet. Most te· 
cád ~ :kincset bízunk ifjú feleséged a7Jemélyében . .A:z, lsten ajándéka 
ő, és a szülőknek 1s dr.ága kincse. Eren.túl te védd, légy táJ:n.aBza, 
s.zeresd. Öl'izd meg őt durva emberek s.éttéscitől, de óvjad attól 
is, nehogy l'>aját fegyclmezetlen.séged miatt nestben vtagy lélddJen s:ren
vednie kelljen. 

De mindkettőtök legfőbb példaképe a s:rent család tlagjai közül az 
Ür Jézus Krisztus. Ö amellett, hogy példakép, a leghataJ.masahb !Se
gítség is, kegyelmének isteni erej·ével segít. Ö mondotm a legmeg
hittebb környezetben, a:z utoillsó voosorán: "Aki bennem marad és 
én őbenne, az bő termést hoz. Hffizen nélkülem s•emm1t s•em oohet
tek".34 Nem azt moodta, hogy nálam nélkül keveset tehettek, ha
nem rult, hogy nálam nélkül semmit oom tJeihettek. V'iszo!!lt vele bő 
termél'>re :van biztoiS kilátás. Ti is ővele, a házasság srent:ségének, 
aztán ismét és ismét a bűnbánat és az oltárisuntségnek erejében 
majd meghozzátok a bő termést. Kerei'>2JI:Iény Mzasságook gyümölcseit 
bemutatjátok majd az Istennek. Melyek ezek a .gyümölcsök, amelyek 
létrejöttét várjuik a ci tközreműködéoot:eklkiel az Istten ilregyelméndk se
gítségévd? Ezek a gyermekek, valamint azaknak az •erényeknek bő 
termése, amelyekre a szent család magasztos példát mumtott. A:m.en. 

Mindnyáj:an ~láttarok már szappa.n'bubot:ék:okkal játszó gyermeke
ket, amint gyönyörködnek azok ragyogó •színeiben, és amikor az Üre!'> 

gömb hozzáér valamihez, csak egy ikffi ISZ!aippanhaib marad a he
lyén, megtette feladatát, csupán gye1'1lldrek játéka volt. Gyermeklek 
játszhatnak smppanbubo11ékokkal, de !ha egy f,e1nőtt a s~e11elmet csu· 
pán a :testi-lelki gyönyör játékánlaik tartja, és amit az Isten az éloet· 
fakadás forrá&ín.ak ~~~t, !kiragadja a cs:aJádi sZJentélyből, az a tánsa
dalom .alapját képező család intézménye ellen vét. Élete pedig, ame
lyet nagy mohá&ággal gyönyörökkel akar betölteni, rvégül a ISZivár
ványes .sztne.kben pompáz.ó ISzappanbuhorélrok sorsál;'a jut. 

34 Jn. lj, j. 
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A keresztény tétek ,ismeri a .földi értékek mu!:andóságát. A virágzó 
testi s.zépség tűnékeny voltának is tudatában van. Dante az elköl
tözött lélekkel mondatja el .a nagy figyelmeztetést: 

Mert olyan testnek voltam viselője, 
hogy soha szebbet Természet s MűvésZf?t 
nem alkotott - és ím, por lett belőle/35 

Ezt átérzi a kereBztény 1éleik, de ha1lja az apostol figyelmeztetését is: 
,; ... tetsteóeik a bennetek lakó SZJellltlélek remploma ... "36 -, és a 
szerelemben is valami magasztosat lát. Ismeri annak Isten rendelte 
ISzerepét, és tudja körelességét. Fegyelemmel őrködnie kell .azon, hogy 
az emberi élet forrása sértetlen tisztaságát megőrizze. Tudatában 
van annak, hogy milyen nagy esemény új emberi élet sarjadása, és 
az új emberi lelket teremtő Isten milyen titokzatosan nagy szerepet 
szánt a szülőknek az .új élet indításában, olyan nagyot, hogy annak 
egyetlen emberhez méltó helye csak egy szentélyben, a felbonthatat
J..an, Lsten rendelte házasság intézményében lehet. 

Nem testi szüleúésről, hanem a megigazulálsban a Ldek újjászüle
véséről olvatssuk a Szentírásban: "Mindenkinek azonban, aki befo
gJad ta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen, annak, :aki hisz őben
ne. Aki nem vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, 
hanem Istenből szüloetett".37 Bár, ismételjük, ez más ISzületés, mint az 
ember testi születése, de .azok a házasfdek vaJ&ítják meg legmél
tóbban az Isten terveit, szolgálják leghűL<>ége~ebben a maguk részé
ről az élet fakadását,· akik lélekben újjászülettek, élik az isteni ke
gyelem életét, s testük valóban a S:z;entlélek temploma. 

Az Lsten, aki emberi értelemmel felfoghatatlan boldogsággal bo1-
dog önmagában, nem tartotta fenn a ,boldog.ságot magának, hanem 
árasztja a boldogságot teremtményeire. Egy-egy fénylő sugarat löveU 
a fiatai házasok dobogó szívébe is. Ilyenkor úgy látszik, hogy az 
elvesztlett paradicsom örömei .visszatémek a földre, az új családok 

35 A purgatórium, XXXI. ének, 49-5 L 
36 I. Kor. 6, I9 . 

. 37 }n. I, IZ-I,. 



otthonába. Olyan ez, mint laZ örök boldogság 2áloga. A végtelenűl 
boldog lény, az Isten megadta nektek is túláradó módon .a termé
szetes boldogságot, s ezzel is jelzi, hogy még ennél sokkal többet 
készít számotokra. Csak az ő útjait járjátok, hogy azt is elérjétek. 
Amen. 

28. 

(Olyan alkalomra, amikor mindkét jegyes részéról jelen vannak a szorgalmas, 
munkában és gondos nevelésben kiváló szülók.) 

&ekben ra szent és boldog percekben, ~amikor itt álltok az oJtár 
előtt, megköszönjük az lstennek mindazt, amit nektek adott. De ls· 
tlen után hálás szívvel meg kell köszönnötök jó szüieiteknek is min
dent, amit nyújtottak nektek. Munkájukkal Lehetövé tették, hogy el
érjétek családalapításotok nagy ünnepét. Ök most szerényen háttérbe 
vonulnak, de szívetekben mindig ott kell élnie irántuk a gyermeki 
ragaszkodásnak, ameddig csak detben vannak El kdl halmoznotok 
őket az igazi, a .tettekben megnyilvánuló hála minden jelével. Sőt 
meg kell őriznetek szereteteteket még akkor is, amikor szüleitek már 
az örökkévalóságba költöztek. . 

Tanuljátok meg tőlük a becsületes helytállást á1lapotbeli köteles
ségeitek teljesítésében. -Minden igazán k·eresztény Ielkütetű ember örömmel hallja a saját 
példájára hivatkozó Szent Pál apostol öntudatos kijelentését: "Senki 
!kenyerét ingyen nem eiJtük, hanem ... megdolgoztunk érte, hogy sen
kinek közületek ne legyünk terhére."38 Eddig is tudtátok ezt, és azt ·is, 
hogy az Lsten munkára szólít bennünket, mert teremtett követ és föl
det, de nekünk ikell felépítenünk a házat, teremtett növényt, de ne
künk kell vásznat szőnünk, tel'emtett gabonát, de nekünk kell dol
goznunk, hogy kenyér váljék belőle. 

Hiszem, hogy eddig is helytálltatok állapotbeli kötelességeitek 
teljesítésében ott, ahová hivatástok állított. De most már kötelesség
tdjesítés·etek :Új fényben ragyog. Saját családi otthonotok javát is 

38 2. Tessz. 3, 8. 



előmozdítjárok vele. Nagyobb felelősségtudat fogra rel !elketeket. 
Mint hirtvesek távozrok erről a 8.2lellt helyről, ·és ha a családi otthoo
tokért munkálkodtok, akkor arokért dolgortok, akiket ci minden 
ember:nél jobban s.zerettek: a hitve<Jtársért, és maj-d, lstentől remél
jük, később rgyermekcitekér:t. A:z. előttetek olyan nagyon kedvee sze
mélyek s.zeretlete is ösztönözzön szorgalom1.1a. 

A:z. állapotbeli kötelességeitek hűséges teljesítésével neveljétek 
majd ugyanerre a becsületes helytállásra gyermekeiteket is, ha annak 
az ideje dérkellik. Ne felejtsétek el az ősi iga.ZJS.ágot, hogy a nevelés 
nagy résZiben önnev~elés, a nevelő önnevetése arra, hogy jó példát 
adjon. A:z oJyan gyermekek, aldk egész fiataLkorukban dolgoskezű 
édesanyát és édesapát Játtak maguk előtt, kevésbé válnak csak szó
rakozást ikel'eső 6s minden komoly eröfeszitéstöl vi.sszariadó felnőt
tekké, mert a jó példa hatalmas vonzóerővel hat. 

BecsületJes helytállástokkal így &Z<J1gáljárok a ti ikis a;aládotok és 
hazánk nagy családjának javát. 

Ha egy kedves hozzátartozó sírja szarosabbá fűzi a gyásZI01ó kap
asolatát a :hazai földdel, és elmondhatja a sír előtt: "Ez a hant, mely 
ideköt" -, mennyivd inkább köti oos:re a hitveseket a hazával egy 
kedves otthoni Nem egy hant a koporsó felett, hanem hitvesnek ISZe
rető szívc, és majd - reméljük -, gyermekeitek ölelő kis karja fűzi 
szorosabbra Jeiketek ragaszkodását hazánkhoz. 

Tekintsetek fel legfőbb példaképünkre. Az Úr Jézus szent keze 
soikszor emelkedett imám, 6s sokszor nyúlt a munkaiSzerszám után. 
Az O példájára ti ilS imádkozó és dolgos kézzel törekedjetek az örök 
haza ~elé, és srolgáljátok a tói földi otthonotok és földi hazánk javát. 
Amen. 

Amikor megkötitek egymással Isten szine előtt a sZieOt frigyet, 
aikkor imával fordulunk a Mindenhatóhoz. Azt kérjük, hogy töltse el 
Jelketeket a ISzeretet erényével, mett ez a leg5zükséges.ebb ahhoz, hogy 
embereik ugyanaz alatt a fedél alatt egyetértésben élhes.senek:. 

A s:zeretJe:tltlel többet adunk másoknak, mi.nt ami jog 600cint jár, 
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többet, mintt: .amit az i~ágosság médegén ön2Jé6 ~ .reszrebarlás nél
kül pontosan ka. :lre1l mérnünk. 

De a IS2JCI:'ebet nem korlátozódhat csupán a családi fés2ekre. A:z. 
emberiség nagy családjának ~tagjai vagyunk. S.zent lhitünk a:z:t tanítja; 
hogy egy emberpártól származik az egész emlberi!Ség. Közös vér aör
gedezik valamennyiünk evciben, a.zt nanítja, hogy minden ernher ilyen 
érrelemben is testvér. Ezért nem is iga.zi s.zevetet azoikié a házasoké, 
a:k.ik önző m.ódon örüln·ek boldog, <fiat:al életüknek. Amnt a fösvény 
el2Járja pén.zét és a szívét mindenki dől:!t, ők •Í!S bezárikó.znak. uaJc 
egymás évdekeit szoJgálják. Sok-sok gyengéd figyelmességgel hal
mozzák d egymást, de ha az otthonukból kül.épnek, mások már csak 
t:ideg közönyt, vagy éppen szívtdenséget napasztla1na:k reszükrőL Pe
dig egymáshoz fűrodő von2Jalmukat csak fellemdné, megnemesítené, 
ha a többi embertársukkal é11~etnék s.zívük őszinte együttérzését, 
igazü. !Segítő szándékuk.aJt. 

Sreretnetek kd1 dsősorban az Istent, azután családotokiat, de sre
revnetek kell az emberiség nagy CISaládjának minden tagját is. Nem 
zárhattok ki senkit. Az igazi szeretet kivéteilrt: nem ismer. Ha egy nagy 
város tübb száz kilométeres <távve.zetéken kapja az áramot, és a na.:,cry 
távolságnak egy-'k.ét centiméteves szakaszán megszakad a vezeték, 
akkor az egész há.ztenger:re sötétség rborul, és megállnaik az össZJeiS 
vi1lanymotorok, amelyeket ez a vcezoték hajtott ár:amával. 

Így van ez a sZJeretet áramával is. Ha száz és száz embert s.zeret
nénk, és egyet gyűlölnénk, a!k:kor a szeretet ámma megs.mk:adna, sem 
igazi Ít>tcmszevctet, -sem igazi em.bers.zerebet nem I.enne már bennünk. 
Nem ~en:n·e iga.zi szeretet a családtagok iránt sem. De ha megvan az 
Isten és minden embertárs iránt, akkor igazi s.zeretetben rélszesülnek: 
a CISalád tagjai is. Ez •lesz az igazi embeni magatartás részetekrőL 

A s.zeretet azonban földi életetekben soha !Sincs kéiSren. De nem 
azért van ez igy, mevt :a s.zeretet nem Ienne kifejezhetetlenü1 nagy 
érték, hanem azért, merrt: ez is a s2Jeretet fdséges tulajdonsága. Nincs 
kés2Jen, mert semmi sem ISzűkíti keretek közé. A:z hten kegyelmével 
egész földi életünkben minden korláto.zás nélkül növelhető. 

A ti srereúetetek is legyen holnap még nagyobb, mint ma, az 
esküvő napján, és legyen negyed .század múJva még mélyebb, mint 



ebben. az esZJtendóben, lhogy a földi ·életietek :befejezésével !készen le
gyen az örök:kévalooág számára. 

Az olyan hitveseknek, .akikben ez a s2ere1Jet ff.akik, awknak lak
helye nem csupán f.edelet nyújt, ahol nyugvóhelyet és kényelmet ta
lá1nak, hanem édes otthont. Elllnek az otJthonnak szíve az édesanya. 
Ide a férj visszavágyik, bárhová kerüljön is. E2t a gyermekek job
ban szeretik, mint akár a játszóteret, akár a moZlit. Ennek a benyo
másai mindig megtnJamdnak a leLkükben, és még ké$Ő öregkorukban 
15 annak a helynek az emléke 'kíséti őket, a:hoJ először hallották eze
ket a szavakat: "Édes gyermekem!" 

Legyen nagy szeretetetek, hogy legyen igazi ott:honotok, és ezt a. 
szecetetet árasszátok ki minden embertársatokra. Amen. 

30. 

Regények és filmek .c;zermi szíVIeSen fejezlik be műveikben az iz
galmas küzddmekben bővelkedő esemén)'l'>orozatot boJdog hámsság
g.al. Két főszereplő sZiereti egymást, házasságuk elől minden akadály 
elháml, azután megtartják az esküvőt. Ez a megoldás legtöbbször 
mláJkozik az olvasó, illetve a ném kívánságával is. A történet ezzel 
befejeződik. !gy van ez a mozi.vásznon és a könyvek lapjain, de nincs 
így az életben. A házasság megkötése nem annyira befejezés, hanem 
sokka,! inkább kezdet. 

De amit ti elkezdtek, az nem járatlan út. A k~resllt!ény hállasság 
egyid& a római katoUkus egyházMl, megkö2íelíti a két évezredet, 
és ezt a hosszú próbát fényesen kiállta. A Jegnemesebb szempontok
ból, az igazi heusóséges háms kapcsolat, valamint a gy.ermekek: er
kölcsi nevelése s2empolll'tjáhól minden más .hállassági formát megelőz 
a felbonthatatlan ke!'esztény hállasság. Csak ilyen házasság feld meg 
a k~nyilatkoztató Isten akaratának, s ennek a hámsságna:k az iga
zolását adja a távoli múltba visszanyúló és a jelen tapasztalat. 

Ebben a családban, amely megfelel a Ikeresztény házrasság esz
m~yének, a családfő a férj. "Minden férfi feje Krisztus, az asz
szony feje a férH ... " -, így olvassuk szent Pál 3lpostol Jevelében.39 

39 1. Kor. 11, ;. 



Amde ez a főség nem a főnök fősége a beos~ottal szemben, hanem 
a kölcsönös szeretet függősége. Ha a családfő e2!t: a szerepet méltó 
módon tölti be, akkor a függőség édes teher az étettársa számára. Szi
vesen igazodik férjének bölcs, józan irányítása szerint. 

A .szeretet az Úr Jézus ocrszágának "Magná Charta"-ja.40 S tiÍ a 
családotokban, az Úr Jézus országának kicsi s·ejtjében ezt aszeretetet 
valósítjátok meg. Ne maradjon ez szépen hangzó szó, hanem nyilvá
nuljon meg sok-sok jóságos, áldozatos tettben. Te, fiatal férj, visel
kedjél mindig keresztény lovagiassággal hitveseddel szemben. Kö
szönd meg szívességét, szólj elismeréssel minden munkájáról, amelyet 
otthonod javára odaadással végez. S ha a kötelesség őt iti, mint a leg
több asszonyt, elszólítja minden hétköznap otthonából, hogy másutt 
is dolgozzék, akkor ne hagyd ót magára a házi munkában, hanem te 
is vedd ki a részedet belőle. Így azután a lelki finomság sokszor(}l; 
megnyivánulása még jobban összefűz benneteket, még bensőségeseb
bé teszi majd a fiatal feleség hűs.éges ragaszkodását urához. Az idó 
azokat a Jdki értékoeket, amelyek az ilyen házaséletből fakadnak, 
csak gyarapítja, .és ha az arc ifjú üdeség-ét lassanként magukkal ra
g:adj.ák ilS a tovatűnő évok, d.mondhatjuk az i:lyoo keresztény háza
sokról azt, arnirt Edmondo de Amids, a költő :anyjáról írt: "Az idő 
nem törli le 1mindig a s2é~éget ./ .. " 41 Nem törli le az ilyen házasokét 
sem, sőt azokat az értékeket, amelyek a Lelket s2léppé teszik, 6s ame
lyek annyira kö2d hozzák egymáshoz a hitveseket, csak növeli. 

A keresztény házasság intézménye közel kétévezredes, de nem 
ötegedett el. A ti házasságtokban is ifjú pompában bontakozik ki. 
Istenszereteterek megnemesíti szereteooket hitvestáreatok iránt. Dan
re m emberi s.zellem egyik leggyönyörűbb alkotását, nagy művét, 

az Isbeni színjátékot fejezte 1be azzal az ünnepélyes hitvallással, hogy 
a s.zeretet mozgatja a napot és minden csillagot.42 Ez az isteni szere
tet vezessen bennebeket a ti Jézus Krffiztus tanításához igazodó csa
lác.ii tieteteken keresztül egészen az isteni szeretetben való legtelje
sebb részesedés elnyeréséhez. Amen. 

* * * 
~o E. Pacelli (később XII. Pius) pápai legátusnak a budapesti eucharisztikul 

világkongresszuson elhangzott záróheszédéból. 
41 A mia madre. 
O A paradicsom, XXXIII. ének, r«-4)· 
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Egyéni kidolgmá.sta rajánljuk még u ers:kÜSílÖ'reg pMalrU.i6án:ak 
efkésidtéGét a megfelelő buzditáSOilck:al. Egy másik ba'l1Jéd t.atta.lmaz
hatná a házasság s2lert:al:tásainak el.magyarázását megfclelő utalások
kal a háza6életre. 



POGGBLRK 

l. 

BESZÉDVAZLAT OLYAN HAZASTARSAK EZÜST
MENYEGZÖJÉRE, AKIKNEK HűS:E:GE P:E:IDAKÉPÜL 

ALUKAT A FIATALOK ELOTT 

Az Óraüllés mindig figyelmezllet1és lis: az idő múlik. Figyelmezt:etéts 
az nemcSillk akkor, amikor negyedórákat üt, vagy üti a delet és :az 
éjfélt, hanem még Boklml i!llká.bb ~kor, amilkor negyedszázad elmú
lását jelzi . 

. Legyen ez az óraütéls ,felhívás a háLaadásra. Mély hálával kell meg
köszönnötök Istennek, hogy együtt megérhettétek ezt a ösaládi ün
nepet; meg kell köszönnötök a gyermekáldá.cl<t; meg kell köszönnötök 
a házasélet adományait, minden segíméget a hámstárs részéről élet
utatok, vagy talán keresztutatok könnyebbé tébelében, hisren minden 
érték V'égső fokon az llltentől származik. 

Ez az óraütés alikalmat ad nekem, az ezüstrnenyegzős párt meg
áldó lelkipásztornak arra, hogy szeretteitek és ismerőseitek előtt el
ismeréssel, dicsérettel forduljak hozzátok. Megérdemlitek. Minden
ki ismer hűtlen házasokat, akik egymást elhagyták, szenvedélyükre 
hallgattak, a házastár<'lhan tragikms fájdalrnat idéztek elő, és gyer
mekeikben a családi vihar romboló hatásával tettek kárt. Ti példát 
mutattatok másoknak, a hűség példáját. 

Felrnerült már az a gondolat, hogy a válni készülő háZMtársak tár
gyalá<'iára rnint tanúkat odaüloessélk a .gyermekeiket, hogy a szégyen 
pírja süsse a könnyelmű ,házasok arcát, és viS6zaciadjanak a végz;etJe& 
lépéstől. Talán ennél is :hrut:ásooabb tlenne, ha a tárgyalóterem közön
ségeként odahívnák az ezüstmenyegzős párok .seregét. Talán ennek 
a magas erkölcsli színvonalon álló közö.nségnek a jelenléte hatna a 
könnyelmű, de még miooen jó Jránt érOOkeclenné nem vált házas
tánsakra. 

Lehet, hogy ez .a gondo.LM: SOiha .nem valósul meg, nem ~;építek át 
soha ilyen hivtatatos helyiségnek a küszöbét, mégis fényes tanúságot 
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teszteik a sz;ent lhitünik megkövetelte ,házassági hűség meUett, vala-· 
hán)'lSZJOr együtt jelenteik meg az emberek előtt, és ők látják, hogy 
a negyedszázJad nem hűtötte le bennetek a gyengéd sreret.etet egy
más iránt, hanem ~nkább még elmélyítette azt. Ilyenkor a jó példa 
vonzó ajándékát nyúj_tjátok mindenki !Számára, aki megismer benne
teket. Gyermekeitelmeik pedig harmónikus egyetértéstekkel az otthon 
nyugailmát és ISOik-ISoik felbecsüLhetetlen értékét rtJeremtettJéook meg. Mi-
1yen jelentősége :van annak gyermekeiteik egész élete számára, hogy 
ők a ti odaadó gondoskodástok áltial a jó katolikus nevelés és a me
leg otthon minden áldásában részesültek? 

A:z óra ütött. Figyelme:m:etett az idő múlásám ·éiS ezZJel arm, hogy 
srep életetelket még sok nemes cselekedettel gazdagítsátok, és lelkete
ket a szentségekben bőven áramló isteni kegyelem előtt kitárjátok_ 

Az lsten áldjon meg benneteket házraséletetek második negyed
századám is. Amen. 

ll. 

BESZÉDVAZLAT PÉWAT MUTATÖ HAZASTARSAK 
ARANYMENYEGZÖJÉRE 

Megható szertartáiS az aranymenyegros áldás. Ilyenikor felelevened
nek az emlékek, rfőként annak az eskünek az emléke, amelyet a hit
ves.táma!k tétiévszázad előtt ifjú ISzívvel [etetteik. Ötven esztendeje 
:tiÍ ilS meg.esküdtetek: " ... holtomiglan, holtáiglan, IS•emminemű vi
szontragságában én ·Őt el nem hagyom ... " Akkor rfiatalos erőben áll
tatok az oltár előtt, ma már a hossZJÚ élet terhének viselése következ
tében törődöttebben, akkor a szerelern tüze 1hevLtett benneteket, most 
os endes, hűséges sreretet árad ISZÍvetekből a hitvffltárs felé, akkor az 
ígéretes jövő reménységével álJtawk az oltár előtt, malinkább a múlt 
emlékeivel. Amde életeteknek ezt ,a ikJét állomását összeköti egy na
gyon erős !kapocs: annak az eskünek hűséges megtar:tása. Ebben ra
gyogó példát mutattatok. Fiatalok, keresztény élettel kövessétek őket" 

Egy lelkipásZitor aranymenyegzős házlaspárt áldott meg. Emléke
retükbe idézte ,es:kiijüket: " . . . holtomiglan, boJtáiglan én őt el nem 



bagyom ... " -, és eli6meréssel adóilOitt félévszá7Jados, hűséges szere
tetüknek Azután tovább is szépen t~eltek napjaik, míg csak az öreg 
néni az örök hazába nem köhözött. A temetl&ben a férj.e ott á:llt a 
koporsó mellett. Ugyanaz a lelkipá6ztor végeZJte a temetést, ~ meg
áldotta őket aranymenyegzőjük alkaJ.mávial, és a sírnáJI. elismételte 
az eskü szavait: " ... holtomiglan, !holtáigLan, semm~nemű v1sron
tlagságában én 6t ell nem hagyom ... " -, majd !hozzátette: "Ti ezt 
az esküt az utolsó betűig megtartottátok." Nem ünneprontru. részünk
ről most az élet befejezésének említése, hanem ennek a félévszázados 
hűségnek felmagas2Jtaláoo. 

Most lelkünK ismét visszaszáll ann>alk a holdog napnak az emlé
kéhez, ooükor örök hűséget esküdt.etek egymá6nak. Bár nem tudjuk 
visszaadni nektelk ~a.itok .rugalmasságát és erejét, és nem tudjuk 
visszavarázlsolni arcotokra a fiatalság üdeségét, és .régen elröppent 
már házasságtok első heteineik önfeledt boldogsága, még1s azt mon
dom nektek, hogy a mi ISZent hitünk megbirikó2lik az öregedésnek so
kak számára nagyon súlyos problémájával. Abban a lélekben, amely
ben megvan az .erős hit és .az istenszeretet, fellángol a vernény tüze 
is. Igaz, hogy ő is viseiri az idős kor terhét, még1s e2JI: .a földi életet 
az Isten örök látása felé vezető útnak tekinti, és reméli .az Isren ha
talmas segítségét végső oéljána:k eléréséhez. Reménye az Isten felé 
száll, aki egyedül tudja csillapítJani az emberi lélek szomjúságát .a tö
kéletes boldogság után. Ezzel .a reménnyel az idős hitvestársak lel
kébe visszaköltözik valami az ifjú házasok n:apsugams boidog.ságából. 

Kérjük .az Úristent, hogy adjon nektek még hosszú életet és azt a 
keresztény derűt, amellyel még .az öregkor keresztjének terhe 'alatt 
is felragyogtatjátok példátOkikal a fclbonthat:atlan, lkris2ltu.si házas
ságeszmény szép.ségét, és kapjátok meg ennek a hűségben eltöltött 
életnek földi és örök jutalmát. Amen. 
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