érteni. Nem akarjuk uralni a beszélgetést. Isten azért adott nekünk egy szájat, viszont két fület, mert azt szeretné, hogy kétszer
annyit figyeljünk, mint amennyit beszéljünk.
- Felhagyunk a védekező magatartással
- Pihenten kezdünk beszélgetni
- A szavak mögött húzódó érzésekre figyelünk
- Ismételjük el pontosan, amit hallottunk a társunktól
3) Megértésre törekszünk: Assisi Szent Ferenc szép imáját:
„Uram add, hogy ne a megértést keressem, inkább, hogy megértsek”
Szabadon választható feladat a mai napra: Megkérem társamat,
hogy beszéljen egy vágyáról.

A hit átadása és megerősítése
családban.
„…önmagunkat, egymást, egész életünket
Krisztus Istenünknek ajánljuk!”
Életadó forrás - lelkiségi füzet a Szentpéteri levelek kiadásában
9. füzet
Szerkeszti: Pacsai János esperes parochus

Sajószentpéter 2011

Pacsai János:
Tanácsok az otthoni kommunikációra
nem csak gyermekekkel
kommunikációs környezet létrehozása
„Te soha nem értesz meg engem" és a „nincs mit beszélni veled" a legismertebb kifejezéseket ismerjük, mint szülők, és talán használjuk is. Általában van valami igazság
bennük, mert a szülők egy nemzedék, és a gyerekek egy
másik nemzedék, és a gyors iramú társadalom egyszerűen
nem kedvez a nevelő-szülő / gyermek kommunikációnak.
Pedig a családi kommunikáció teszi erőssé a családot.
Ha nincs kommunikáció, vagy figyelem otthon, néhány
gyermek felveszi a „rossz tömeg" – saját korosztály,
„galeri” viselkedési formáját, s ennek megfelelően jár el az
iskolában, akár a szél ide-oda fújja. Kísérletezik kábítószerrel, itallal, cigarettával, vagy megszökik otthonról, nem
jár be az iskolai órákra. Mi, szülők, azt a kérdést tesszük
fel magunknak: miért nem jönnek hozzánk, és mondják el
a gondjukat, miért nem beszélnek róla?
Szülők, fel kell tennünk magunknak a kérdést: Miért nem
hozunk létre a kommunikációs környezetet otthonunkban, miért nem helyezzük komfort-zónájukba a szeretteinket?
Valahogyan így kellene elkezdeni:
1. Időt kell szánni a másik meghallgatására, a dolgok
megvitatására - Ne legyünk túl elfoglaltak ahhoz, hogy
odafigyelve hallgassuk, amit a gyereked mond!

beszéljen munkahelyi dolgairól otthon a feleségének.
3. A beszélgetés: „fény-nyaláb”. Apró dolgok, amik egyébként
láthatatlanok, a fényben láthatókká válnak. A társammal való
beszélgetésben újra szemügyre vehetek dolgokat, eseményeket:
más megvilágításban, mert ő sok mindent másként lát.
4.Végső soron Istent fedezzük fel újra és újra. Legközvetlenebbül a házastársamon keresztül fedezhetem Őt fel.
5. Jézus sok időt szánt bizonyos beszélgetésekre, de volt, akire
nem szánt időt.
1) A beszélgetés néhány alapszabálya
1/A.: Nem menekülünk hallgatásba. Készségesek vagyunk beszélgetni akkor is, ha nehéz. Újra és újra keresem a kapcsolatot
kettőnk között!
1/B.: A kezdeményezés kulcsa a jó kérdés. A beszélgetés kérdésekkel való ösztönzésének alapelve az, hogy olyan kérdéseket
tegyünk fel, amelyek arra bátorítják a másikat, hogy elmondja,
hogyan érez egy bizonyos kérdéssel, eseménnyel, ötlettel kapcsolatban.
1/C.: Nyitottság, őszinteség A házastársak ragaszkodnak az
igazsághoz, a nyíltsághoz és az őszinteséghez.
1/D.: Megfelelő szavak használata. Igazat szólni: szeretettel!
1/E.: Nagyobb figyelmet fordítunk a metakommunikációs jeleknek. Helyes hanghordozás, mozdulat, hangsúly, hangszín (A
kommunikációs szakértők szerint maguk a szavak kisebb szerepet játszanak a kommunikációs folyamatban, mint a hanghordozás. A szavak csupán 7%-át alkotják az üzenetnek, a hanghordozás a 38%-át, a metakommunikációs kifejezőeszközök
(arckifejezésünk, tekintetünk stb.) 55%-át)
2) Megtanulunk odafigyelni: figyelek a másikra: mit akar önmagáról mondani. Nem beszélni akarok, hanem a másikat meg-

nem jelenti azt, hogy nincsenek. Tartós házasságot csak a lélek
köthet, nem a test

A házastársak közti kapcsolattartás,
a beszélgetés
(vázlat)
A házasságban a kommunikációnak öt szintje van:
Első szint: a sablonos beszélgetés. Ekkor az illető közhelyek
fala mögé rejtőzik nem tárulkozik ki személyesen Szinte csak
klisékben beszél. Pl. Hogy vagy? Pl. Úgy tűnik esni fog.
Második szint: tények közlése másról. Az ilyen típusú beszélgetésben az emberek azt mesélik el, amit másoktól hallottak. Személyes véleményüknek nem adnak hangot, a tényekkel
kapcsolatban. Úgy közlik a dolgokat, akár egy hírolvasó.
Harmadik szint: gondolatok és ítéletek Ez a szint, ahol már
föllelhető valami az igazi kommunikációból. Az illető hajlandó
kilépni a védőfal mögül, és megkockáztatja, hogy elmondja a
gondolatait és véleményét.
Negyedik szint: érzések és indulatok. Ezen a szintes az illető
már megosztja a dolgokkal kapcsolatos érzéseit. Nem ismerhetjük ténylegesen a házastársunkat, amíg nem tudjuk, miként
érez a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban.
Ötödik szint: nyíltság és őszinteség. Ez a legmagasabb szint,
ahol a kapcsolatot feltétlen őszinteség és nyíltság jellemzi.
Meghallgatni, odafigyelni sokkal nagyobb energia, mint beszélgetni. A beszélgetés munka, idő és energiaigényes.
1. A közös élmények, az együtt töltött idő sok lehetőséget kínált a beszélgetéshez.
2. Fontos a napi, apró élmények, ÉRZÉSEK megosztása is. Az az
asszony, amelyik megoszthatja apró élményeit, gondolatait férjével, jobb feleség és anya lesz. Ugyanilyen fontos, hogy a férj is

Mi lehet kisebb gondunk, vagy jelentéktelenebb, vagy
életbevágóan fontosabb, mint most a gyermek? Amikor
a fiú vagy lány gyermekünk lelkesedik megosztani velünk valamit, beszélni róla- adjunk időt neki. A mi időtlenségünk-türelmetlenségünk ne ássa alá az ő saját lelkesedését, a kreativitását és a kíváncsiságát. Meg kell
mutatnunk, hogy Ő érdekel. Azt is hadd tudja meg,
hogy a beszélgetésből eredő haszon és a vita egy
„kétirányú" utca.
2. Nem kell mindig mindent helytelenítenünk; kerüljük el a szarkazmust és cinizmust - Ha egy gyermek rájön, hogy amit ő mond, vagy nem, vagy szeret, arra nem
figyelünk, hamarosan majd nem kommunikál egyáltalán.
Végtére is, ki akarja azt, hogy minden alkalommal alsóbbrendűnek érezze magát, mikor mond valamit? A
fiatal azt akarja, hogy elfogadják, nem azt, hogy léptennyomon elutasítsák, vagy kioktassák. Próbáljunk nem
általánosítani ( a „soha, mindig” szavakat ne használjuk).
3. Tartsuk meg az ígéreteinket - Próbáljuk ki- a legjobb, hogy nem teszünk ígéretet, akkor nem kétséges,
hogy valóban megtudjuk tartani. Szeretnénk elveszíteni
a gyermek (vagy bárki) előtt gyorsan a tekintélyünket?
Mondjuk, hogy segítünk valamit, de a saját kényelmünk,
vagy kevésbé fontos ok miatt nem tesszük meg neki,
akkor nem jön át az élmény, amire a másik személy építette fel saját reményeit. Ez nagyon komoly „lefelé vivő út”, melyben a másik személy, gyermek vagy felnőtt,
kezdi elveszíteni bennünk a hitét. Rendkívül fontos,

hogy a gyermek tekintetében a szülővel való találkozás
megbízható alap legyen az emberi kapcsolatok hálójában.
4. Nem értett egyet veled, megkérdőjelezi állásfoglalásodat - ez egy természetes és egészséges útkeresés.
Hagyjuk rá a gyermekre, hogy nem ért egyet velünk bizonyos témában. Ne féljünk, vagy szégyelljük bevallani,
hogy nem tudunk mindenre választ adni, mindenre receptet kínálni. Tizenévesen a gyermekek kezdik feltárni
az értékrendet, azokat a szóban forgó „patt" helyzeteket
és általában megpróbálják a szülőket vizsgáztatni. Az elsők, akiken erejüket kipróbálják, a szüleik; mi ezt így fogalmazzuk: „keresik a határokat, meddig lehet elmenni”magyarul vizsgálják a szüleiket. Nem számít, milyen kellemetlennek tűnhet ez, de ha hagyjuk ezt a játékot, akkor
kifejezetten jól érzik magukat otthon is. Hangsúlyozni
kell a kölcsönös tiszteletet, a hangnemünk legyen szelíd
és alázatos, és akkor úgy érzik, visszajöhetnek hozzánk a
„válság” után is.
5. Nem szabad gyorsan elutasítani a gyermek barátait
vagy egyesületüket – Saját korosztályuk van a legnagyobb
hatással rájuk, mi legfeljebb egy jó vacsora baráti légkörével érhetjük utol őket. Ritkán előfordul, hogy nem fogadhatók el teljes mértékben bizonyos barátok vagy más
felnőttek számunkra. Ismételnem kell: az ifjúság keres, feltár, és tanul. Előírhatunk bizonyos „alap"-szabályokat..
Lehet ajánlani néhány valódi és szokásos szövetségetegyesületet (sport, cserkészet, kulturális, vallásos) és hallgatni fognak ránk, amikor kénytelenek vagyunk tiltakozni
néhány új barát, társaság, vagy azok aberráns viselkedése,

7. Legyen nyitott a család mások felé is!
A legtöbb házaspár összeborul, mint a káposztalevél. Ez nem
egészséges, elszigetelődéshez, belterjes problémafelhalmozódáshoz vezethet. Legyetek keresztény család, és vigyétek al más családokhoz is az Örömhírt!
8.Tiszted az életet. Fogadd örömmel a gyermekáldást!
Mondj IGEN-t az életre! Isten is IGEN-t mondott Rád! Ahol a
(leendő) szülők igaz szeretettel szertik egymást és Istent, és
letették életüket-jövőjüket Isten kezébe, ott minden más anyagi, munkaügyi, szabadidős, hobby stb. - szempont eltörpül.
"Ami szükséges, azt megadja az Úr."
A testi szeretet Isten ajándéka a Számotokra. Gondoltál már
arra, hogy megköszönd Neki?
9. Ne feledd dicsérni társadat!
Ez a szeretet, az együttlét örömének egyik kifejezése. Ne érjen
véget az udvarlás az esküvővel! Végy időnként feleségednek
egy-egy szál virágot "csak úgy"! Készíts néha férjednek gyertyafényes vacsorát - csak az ő kedvéért!
Nem elég egyszer, az esküvőn elmondani: "Szeretlek!" - hanem
minden nap ezer jelét kell ennek adni - és néha nem árt újra és
újra elmondani. Ne mondd, hogy "Úgyis tudja!", mert nem
TUDNI akarja, hanem nap mint nap TAPASZTALNI!!
10. Legyen ünnep és lazítás is betervezve - kettesben!
"Az Úr napját szenteld meg!" A vasárnap nem arra való, hogy a
férj túlórákat, fusimunkát végezzen, vagy a feleség egész nap
süssön-főzzön, és a héten elmaradt házimunkát csinálja! Miből
akarsz adni, ha nem töltekezel? Pár óra a mézesheteket idéző
békességben, egy kellemes séta a természetben - felüdít egész
hétre.
***
Nem angyalok, hanem emberek házasodnak, s ha nem látjuk
egymás hibáit a szerelem rózsaszínű felhőin keresztül, az még

A házasok tízparancsolata
1. Légy nyitott és fejlődőképes!
A házasság nem révbe érkezés, nem végcél - tudnod kell növekedni és elmélyülni a szeretetben házastársaddal.
2. Fogadd el házastársad másságát!
Ne ámítsd magad, hogy majd TE megváltoztatod házastársad
egyik vagy másik tulajdonságát - na akard őt saját hasonlatosságodra formálni. Ez még egy embernek sem sikerült!
3. A MÁSIKAT akard boldoggá tenni, ne saját boldogságodat hajszold!
"Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja
felebarátaiért."
"Szeretlek, mert vagy, mert ilyen vagy. Elfogadlak és vállallak
minden pozitív és negatív tulajdonságoddal együtt egy egész
életre."
Ajándékozd neki teljesen az igazi gazdagság minden forrását: a
teljes figyelmedet (ő a legfontosabb ember az életedben!), az
idődet.
4. Magaddal szemben szigorúság, társaddal szemben
engedékenység!
Ne várj mindig mindent őtőle! (Se a házimunkában, se a lelkiekben!)
5. Házastársadat a sorban SENKI és SEMMI meg nem
előzheti!!
Mindig mindenben ő legyen az első - nem a gyerek(ek), nem a
szülők (!), nem a munka, nem a karrier . stb.
Amikor valaki házasságot köt, el kell vágni - és tudni kell elvágni
- a szülőkhöz kötődő szálakat!
6. Legyen rugalmasan kialakítva a
felelősségmegosztás!
Ki-ki képességei, természete szerint végezze a családban előkerülő tennivalókat, és eszerint tartozzon érte felelősséggel.

tevékenysége ellen, melyben részt vesz a gyermekünk.
6. Ne félj, ha „NEM" –et mondanak neked, vagy te se
félj nemet mondani. A gyermekek elvárják a szabályok és
útmutatások, a pozitív és negatív normák jelenlétét. Tudnia kell, hogy vannak „korlátok", amelyek a táradalomban
eligazítanak az emberi kapcsolatokban. De körültekintően válasszuk ki azokat az időket, amikor „nem" a válaszunk, és legyen egyensúly az igenek és a nemek között.
Az otthon kialakított szabály feleljen meg a gyermekek
törvényes emberi igényeinek és az elvárások szintjének.
A tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyermekek (a felnőttek is,) következetes, emberi magatartás folyamán
megértik, és az ésszerűen használják az „igen"-t és a
„nem"-et az élet minden területén.
7. Építsük ki az önbecsülésüket - A rendszeres elismerés, dicséret, ölelés, show vonzza mind a gyermekeket és
a házastársat. Ez meg fogja erősíteni mind a gyermek
hozzánk-tartozás érzését és az önbecsülését, és példaképet talál bennünk. A jó énkép, tudván, hogy ő „valaki =
érték" lehetővé teszi, hogy a gyermek jól érezze magát a
bőrében, és megálljon a két lábán. Amikor a gyermek
úgy érzi, hogy ő így fontos, elfogadják, akkor a véleménye
a megküzdött szabadsága magabiztossá teszi.
8. Nem kell „prédikálni" vagy kicsi gyermeknek tartani
- Az a legbiztosabb módja annak, hogy elfojtjuk a szülőgyermek kommunikációját, ha az élettapasztalat átadását
olcsó moralizáló prédikációval akarjuk helyettesíteni.

moralizálni azt jelenti,mint gyermekünk viselkedését
kiértékelni. Ne habozzunk - a megfelelő időben -, hogy
megosszuk a vallási, erkölcsi és etikai értékeket, amelyek meghatározzák életünket. De nem szükséges vagy
hasznos a szülői tekintélyre hivatkozni minden alkalommal, amikor valami történik, amit mi helytelenítünk.
9. Időt kell arra szánni, hogy együtt játszunk - Családi tevékenységek megosztása mellett a gyermek érdekei is nagyon fontosak, vagyis tudjunk együtt játszani
velük. A mindig elfoglalt, vagy túl elfoglalt szülő
"formalizálja" a szülő-gyermek kapcsolatot, és hiányzik
a családi életből a móka és a kacagás.
10. Imádkozzunk együtt – legyen „családi oltár" az
otthon. Kérje Isten áldását az étkezés, munka, tanulmányok és más tevékenységek előtt. Ösztönzi a gyermekeket, ha mutatják a szülők az utat, amikor imádkozni
látják őket. Részesedjünk az Úr szentségeiben együtt
és minél gyakrabban.

- Agresszív:
o Szemrehányás
o Indulatos panaszkodás
o Általánosítás (Te mindig – Te soha)
o Egymás analizálása („Ez azért van, mert Te…”)
o Veszekedünk, szót váltunk, nem beszéljük végig mi a gond
o Játszmák „fél őszinte” megoldások
- Helyes megoldás: „Úgy kérjünk, hogy kapjunk”
Kérés (Úgy kérjünk, hogy készek vagyunk a visszautasításra)
o Mit kérünk? Azt kérhetjük, amit a társunk meg tud adni
o Konkrétan kérjünk („segíts a háztartásban” helyett
„porszívózz”)
o Valamilyen módon fejezzük ki, hogy értékeljük, amit kapunk

Pacsai János: Konfliktuskezelés
A konfliktus gyökerei:
•
eredeti családból hozott lelki örökségeink különbözőek
•

•

•

•

•

•

másság (gondolkodásmód, ízlés, igények, társasági, mozgási,
rendtartási igények eltérése)
a szerelem pozitív torzításai – egymás iránti elvárásaink
olykor nem reálisak
bennünk rejlő tudattalan konfliktusokat a társunkra vetítjük (pl. másik tehetetlensége)
hatalmi harc (intim kapcsolatban nem akarunk másodlagos
helyzetbe kerülni) Meddő harcok ezek!
igényeink változnak (társunk az előző információkhoz igazodik, ami már nem érvényes mostanra)
úgy érezzük, hogy többet adunk, mint kapunk.Vegyük észre egymás mindennapi jóságát.

megbocsátás művészete (régi sérülések, tüskék)
Megoldások:
- Passzív:
o Konfliktusok elkerülése (elsorvasztja a kapcsolatot, elhidegülnek)
o Harmadik féllel beszéli meg (a harmadik fél neki ad igazat
(mindig))
o Háromszög (gyermek, munka, szerető = igények kielégítése)
•

Oktatás és a család
A hit átadásának elsődleges színtere a család. Általánosan
elfogadott elv, hogy az oktatás, legyen az világi vagy vallási, sokkal hatékonyabb lesz, ha a családon belül is aktív
részvétel és megerősítés van. A vallásos neveléssel kapcsolatban a felelősséget ki kell terjeszteni a parókia minden családjában. Különösen abban az esetben, ha a szülők csak kismértékben vesznek részt az egyház életében.
A nagyszülők, rokonok, barátok, - és ami a legfontosabb a keresztszülők felelőssége megnövekszik, akiknek kötelessége alapvető befolyást gyakorolni a gyermekek Istenhez fűződő viszonyára.
Ezen kívül emlékeztetni kell magunkat arra, hogy a
gyermekeink teljes körű tagjai az Egyháznak és részt
vesznek az Egyház életében. A keresztség és a bérmálás
szentségében részesülő gyerekek nem „másodrendűek”.
Jelenlétük nem teher az egyház életében, hanem egyenrangú tagjai annak. Nekünk is úgy kell látni, ahogyan
Krisztus látta őket: „Bizony, mondom néktek, aki nem
úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem kapja meg. " (Mk 10,15).
A szülőknek segíteniük kell a gyermekeket, hogy megtanulják a vallásos életet (hitet) és megmaradjanak az egyházban. Tudjuk, hogy fontos a hit átadása és növelése, de
mi mit tehetünk? Sajnos, nincs könnyű, üzembiztos
"recept" - amit követni lehetne - arra, hogy garantálják az
eredményeket. Ugyanakkor, megvizsgálva Szent Hagyományunkat, tudunk némi betekintést szerezni a család

A Bibliában
A Bibliából tudjuk, hogy a zsidó családokban a hagyományok rendkívül fontosak, a végső példa erre az
örökségre maga Jézus Krisztus. Az egész Ószövetség a
családot készíti elő, amelybe Krisztus fog születni. Ami
végigkíséri a történetet nemzedékről nemzedékre: hűség és a bizalom Istenben, erények, amelyet a családoknak utánozni és ösztönöznie kell. Jó példákat látunk tanítására az Ószövetségben a Példabeszédek könyve.
Példabeszédek könyvét, mint nem modern tanítást nagyon sokan figyelemre sem méltatják, pedig rendkívül
értékes gyűjteménye azoknak a mondásoknak, amelyeket a szülők használhatnak a gyermekek nevelésében.
„Mutasd meg a gyermeknek, melyik úton járjon, s akkor sem hagyja el, amikor idősebb lesz." (Péld 22,6)
A Példabeszédek könyve azt mutatja, hogy a vallási oktatás nem különálló folyamat, önmagában idegen ez az
Ószövetség logikájától, gondolkodásmódjától. A vallásoktatás természetes, az összes oktatás alapja volt. Az
oktatás teljes folyamatára úgy tekintettek, mint ami önmagában isteni, mert az élet minden területével foglalkozik.
”A bölcsesség kezdete az Úr félelme, ám a balgák megvetik a bölcsességet és utasítást."(Péld 1,7).
Ráadásul a Példabeszédek nem csak a hit és erkölcs
tárgyával foglalkozik, hanem magában foglalja, átöleli az
élet gyakorlati szempontjait: a házasságot, az üzletet, és
még a politikát is. (Lásd: Péld. 11,1; 20,28).

Ne lélek nélkül szólj hozzá, hanem kedvességgel, összeszedetten, nagy szeretettel. Becsüld meg, akkor nem
szorul mások megbecsülésére, nem kell neki az idegen
dicsőség.
Megtalálja
tebenned
is.
Becsüld mindenkinél többre, mindene miatt, szépsége,
okossága miatt. Halmozd el dicséreteddel. Így eléred
nála, hogy semmiféle idegen nem hat rá és könnyen túlteszi magát mindenkin. Tanítsd meg az Isten félelmére,
mert forrásként minden ebből fakad. Házad ezer jóval
telik. Ha az örök értékeket keressük, megtaláljuk a földieket is. "Keressétek azért először az Isten országát
és az ő igazságát, és ezek mind hozzáadatnak nektek" (Mt 6,33). -- Mit gondolsz, ilyen szülőknek milyen
gyermekei lesznek? Ilyen uraknak milyen személyzete
lesz? Milyenekké lesznek, akik velük érintkeznek? Vajon
azok is nem telnek meg ezer jóval?
A szolgák az uraktól vesznek példát. Azok vágyaihoz
hasonulnak. Ugyanazokat szeretik, amikbe belenevelődtek. Ugyanazokról beszélnek, amikben benne élnek. Ha
így hangolódunk, az Írásra is jobban vigyázunk, több
hasznunk is lesz belőle. Így tetszünk Istennek is. Erényben töltjük e földi életet és elnyerjük azt a jót, amit
azoknak ígért, akik őt szeretik.
Bárcsak mindnyájan méltók lennénk erre a mi Urunk
Jézus Krisztus kegyelmével és kegyességével. Legyen
neki az Atyával és a Szentlélekkel együtt dicsőség, hatalom, dicséret most és mindörökkön örökké. Amen.

Az atyáknál
Ezerszer pusztuljon el a pénz. Nem annyira a pénz, hanem
az a lelkület, mely nem tud a pénzzel bánni, mert mindennél többre becsüli. -- Taníts meg erre másokat is! Az erényre buzdítás nagyon komolyan hangzik, különösen törékeny,
fiatal lánynál. Ha elvekről beszélsz, nagy kedvességgel tedd.
Irtsd ki a lelkedből e szavakat: az enyém, a tied. Ha feleséged mondja: enyém, kérdezd meg: mit gondolsz sajátodnak? -- nem tudom. Nincs semmi sajátom, hogyan mondhatod tehát: enyém, hiszen minden a tied. -- Tetszeni fog
neki az ilyen beszéd.
Nem veszed észre, hogy a gyermekeknél is így teszünk?
Mikor valamit elvesznek tőlünk, odaadjuk nekik és azt
mondjuk: Jól van, ez is meg az is a tied.
Tegyünk így feleségünkkel is (annyira gyermekes a lelkük).
Ha azt mondja: ez az enyém, feleljük rá: Minden a tied, és
magam is. Nem hízelgő ez a beszéd, hanem okos. Így megfékezheted feleséged indulatát és kiolthatod haragját. Az
lenne hízelgés, ha rossz szándékkal valami nemtelent tennél. Mondd neki: Kicsikém, én is a tied vagyok. Pálnak is ez
a véleménye: "Az asszonynak nincs hatalma teste fölött, hanem a férfiúnak; hasonlóképen pedig a férfiúnak sincs hatalma teste fölött, hanem az asszonynak" (1Kor 7,4). Ha
testemhez nincs jogom, csak neked, mennyivel inkább a
pénzemhez.
Ilyen szavakkal megnyugtatod, megszünteted indulatát,
megszégyeníted az ördögöt. Jobban magadé lesz ilyen beszélgetés után, mintha rabszolgaként pénzzel vetted volna
meg. Ezért tanítsd meg, hogy soha ne tegyen különbséget
enyém és tied között.

A mi hagyományunkban Aranyszájú Szent János volt a
legnagyobb a „család” ügyvédjei között. A családok
központi szerepét hangsúlyozza a a vallási oktatásban,
valamint megfogalmazza az alapvető feladatokat
is.
„A gyermekek ellátásában szoruljon minden a második
helyre a fegyelem és az Úr utasításainak megtartása
után." (Hom. 21 Ef). Egész életformánknak tükröznie
kell hitünket, véleményünket, és mindezt át kell adni
gyermekeinknek is. "Általában a gyerekek a szülőknek
azt a tulajdonságait sajátítják el, azok alakulnak ki bennük, amelyeket a szülők temperamentumosan, szeretve
végeznek, ahogyan a szülők szeretete és beszéde azonos módon, a tett és a szó harmóniában van, akkor a
munka az erőfeszítés véget ér." , vagyis a hit átadásra
kerül, - növekedésre indul. (Hom. 20 Ef).
Szentháromság: a család mintája
A házasságkötés szertartása, amely alapja a családi életnek az Egyházban, azt mutatja nekünk, hogy a család valóban kis templom,- kicsinyített Isten országa, és egy
ikonja a Szentháromságnak. A korona, mint a vértanúk, közvetíti azt a fajta szeretetet, melyet meg kell találni a családban. Van hierarchia és rend, de nem uralkodás, elnyomás, mivel a szereteten keresztül megvalósul az ember szabad akarata. Az ima szükséges eleme,
alapja a családi életnek, hiszen „az imádság (a szülőké)
erősíti a házasságot." Itt a célunk nem mennyiségi, hanem minőségi.

Fontos, hogy következetesek /rendszeresek/ legyünk.
Úgy tűnik, a közös étkezések és a lefekvés a legtermészetesebb alkalmak az imádságra a családban.
Gyermekeink számára semmi sem helyettesítheti a
részvételt / jelenlét!/ az Egyház liturgikus életében.
Rendkívül fontos, hogy az Egyház nem csak vasárnapi
tevékenység. A család liturgikus életét fokozatosan bővíteni kell a vecsernyékkel, az ünnepnapokkal. Természetesen az, hogy a korosztályok, a gyerekek milyen
mértékben vesznek részt a szertartásokon, és milyen
választ adnak rá, függ attól a lelkesedéstől és érdeklődéstől, amit a felnőttektől látnak.
Mindezt szem előtt tartva, állítsunk össze egy saját listát arról, hogy mi a feladatom abban, ami a családomat
megerősíti, és amit tennünk kell az Egyházban. Emlékezni kell arra, hogy a gyerekek mindig a könnyebbet
keresik, de ugyanolyan könnyen tanulnak. Azt is tartsuk szem előtt, hogy mi felnőttek is nagyon sok tanulhatunk a gyermekeinktől.
Mindezt szem előtt tartva, állítsunk össze egy saját listát arról, hogy mi a feladatom abban, ami a családomat
megerősíti, és amit tennünk kell az Egyházban. Emlékezni kell arra, hogy a gyerekek mindig a könnyebbet
keresik, de ugyanolyan könnyen tanulnak. Azt is tartsuk szem előtt, hogy mi felnőttek is nagyon sok tanulhatunk a gyermekeinktől.

Imádkozzatok együtt. Mindegyiktek járjon templomba. Az
ott hallottaknak és mondottaknak egy részét a férj kérdezze ki feleségétől, másik részét fordítva. Ha szegény vagy,
erősen gondolj a szent férfiakra, Péterre és Pálra. Nekik
minden királynál és gazdagnál nagyobb becsületük volt,
mégis milyen éhségben és nélkülözésben éltek.
Neveld rá feleségedet, hogy semmitől se féljen az életben,
csak az Isten megbántásától. Ha valaki így nősül és ilyen
felfogású, majdnem olyan, mint a szerzetes. Ha megnősül,
majdnem olyan, mintha Istenért nem nősül. Ha nagy vendégeskedést rendezel, ne hívj tisztességtelent, becstelent.
De ha találsz szentéletű szegény embert, aki megszentelné
házadat és lába nyomán istenáldás fakadna, azt fogadd vendégül.
Mondok még mást is: Ne törd magad, hogy gazdagon nősülj, hanem inkább szegény lányt hozz a házadba. A vagyon
nem szolgáltat annyi alkalmat a gyönyörűséghez, amennyi
veszekedést támaszt. Többet költünk a jövedelemnél,
dölyfösködünk, pazarlunk, neheztelünk. Talán azt mondja a
feleséged: Semmit sem költöttem a tiedből. Minden az
enyémből van, amit szüleim adtak nekem.
Asszony! Mit mondasz? Van sajátod? Milyen különös beszéd!? A tested nem tulajdonod, de a pénzed igen? A házasság után többé nem vagytok két test, mert eggyé lettetek. Vagyonotok kétféle van, nem pedig egy?
Micsoda pénzimádat! Egy ember, egy lény lettetek és még
így beszélsz: az enyém! Átkozott ez a szó, ördögi és bűnös.
Minden szükségeset közössé tett az Úr és csak ez nem
lenne közös? Nem mondhatjuk azt: az én fényem, az én napom, az én vizem. Minden nagyobbat közössé teremtett az
Isten, csak a pénz lenne kivétel?

Ez az idő rövid és mulandó. Ha azonban méltók leszünk arra, hogy ezt Isten tetszése szerint éljük át, akkor Krisztussal
és egymással is nagyobb boldogságban töltjük a másikat.
Szerelmedet mindennél többre becsülöm. Semmi sem zavar
és nehezedik rám úgy, mint az a gondolat, hogy valaha el
kell válnunk.
És ha mindenemet el is kell vesztenem, ha szegényebb leszek mindenkinél, ha a legnagyobb veszélyt is kell vállalnom,
ha bármit is kell szenvednem, mindent eltűrök és elviselek,
míg te szeretsz. Addig vágyom gyermekek után, míg te nagyon szeretsz. Neked is így kell érezned. Gondolj az apostol
szavaira: Isten is így akarja, hogy az érzéseink egyek legyenek. Hallgasd meg az Írást: "Ezért az ember elhagyja atyját
és anyját és ragaszkodik feleségéhez, és ketten lesznek egy
test" (Ef 5,31).
Semmi se okozzon köztünk féltékenységet.
Nem gondolod, hogy minden aranynál, minden kincsnél jobban esik az ilyen beszéd feleségednek? Ne félj, hogy talán
elhidegül tőled szerelme. Valld be, hogy szereted őt.
A rossz nők, akik ma ezzel, holnap azzal kezdenek ki, valóban haragusznak, ha ilyen szerelmes szavakat hallanak. Nemes asszony, derék lány azonban sosem haragszik ilyen beszélgetésért, hanem annál inkább hűséges lesz. Mutasd ki,
hogy nagyon becsülöd a vele egy-gondolkodást.
Szeresd jobban minden barátodnál. Még gyermekeidnél is.
Miatta szeresd őket. Ha valami jót tett, dicsérd meg és csodáld. Ha pedig valami csacsiságot cselekedett (előfordul fiatal asszonynál), bátorítsd és figyelmeztesd. Mindenképpen
ítéld el, ha pazarol. Magyarázd meg neki, hogy az a legnagyobb dísze, kincse, ami a jó erkölcseiből és komolyságából
fakad. Állandóan mutass rá az illendőségre.

Vallási oktatás családban - feladatom:
1. Megünnepelni az egyházi ünnepeket!
2. Ismerje meg a gyermekem a védőszentjének élettörténetét!
3. A keresztelés évfordulóját ünnepeljük meg!
4. Szoros kapcsolat legyen a keresztszülők és a keresztgyermekek között!
5. Nyolc-lépéses stratégia ünnepnapokon:
a. Az ünnep ikonja.
b. Az ünnep története (Ikon, szentírás)
c. 5 kérdés (mit, mikor, miért, hol, ki)
d. Istentiszteleteken való részvétel.
e. Ünnepi tropár megtanulása.
f. Hogyan kapcsolódik az ünnep az életünkhöz?
g. Az ünnepek örömmel, érzelemmel való átitatása
.
(díszítés, különleges étel, áldások).
h Legyen lehetősége megosztani másokkal a tapasztalatát, örömét.
- Az ünnepekhez kapcsolódó sajátos tevékenységekbe
való bekapcsolódás, mint döntéshozatal. (pl. gyertyák
megáldása az Úr bemutatása ünnepén.)
6. A világi vélemények, szokások lecserélése az egyházi
ünnepekkel kapcsolatban. (Pl. képeslap: a "Boldog karácsonyt" helyett "Krisztus születik").
7. Válasszon feladatot azok közül, amelyek folyamatban
vannak az egyházközségben! (prosphora sütés, templomtakarítás, kertrendezés, kerítés, kopó tárgyak festése,
vacsoraest, egyházközségi nap, gyereknap,öregek napja,
farsangi bál, bográcsolás a templomkertben, stb.)

8. Örökbefogadás: Fogadjon el egy nagyszülőt! (idősek
otthonában lakó).
9. Segítsen anyagilag /pénzzel, ruhaneművel / egy rászoruló gyermeket!
10. Bekapcsolódás egy jótékonysági projektbe. (pl. a hajléktalanok, gyermek-szegénység)
11. Használjuk ki az utazási időt a templomhoz, otthonunkhoz, hogy megvitassuk az olvasmányokat, a prédikációt, és a tanulságokat!
12. Következetesen legyen ima étkezés előtt és után!
13. Speciális imák: betegekért, elhunytakért, jegyes rokonokért…
14. „Imádság listát” készíteni a gyermek számára, fotókkal és képekkel, a családtagok neveivel, hogy segítsen nekik elképzelni, akiért imádkoznak.
15. Ne feledje megtartani a mindennapi imádságot.!
16. Tanulja meg a Jézus-imát!
17. Részesüljön áldásban, és vigye otthonába! / semmi
fontosat ne tégy, mielőtt nem beszéled meg lelkiatyáddal,
és kérd áldását./
18. Legyenek ikonok a szobákban! (Védőszentje a hálószobában, de legalább saját máriapócsi ikon)
19. Hozzunk létre egy ikon- sarkot az imáinkhoz!
20. Figyeljük a böjti napokat és időszakokat!
21. A böjt által megspórolt pénzt használjuk nélkülözők
támogatására!
Böjti időszakokban egy vödör elhelyezése a konyhában,
amelybe azokat a tartós élelmiszereket, édességet teszszük, amiket magunktól megvonunk és a nagy ünnepek
előtt megajándékozzuk vele a rászoruló családokat.

Ha akarjátok, példát is mondok, mit beszéljetek. Ha Pál nem
átallott házasságról beszélni (,,Ne tartózkodjatok egymástól'' 1Kor 7,5), mennyivel inkább kell ezt nekem megtennem. Vajon mit mondj? Nagy szeretettel fordulj hozzá: Kicsikém, élettársam lettél a legszentebb, legszükségesebb közösségben, a gyermekáldásban és a házunk gondjaiban. Mit
kérek tőled? Előbb inkább a szeretetről beszéljünk. Semmi
sem tartozik a megbeszéléshez annyira, mint annak megfontolása, hogy a beszélgetés nagy szeretettel folyjék le.
Hogyan mutathatod ki szeretetedet? Mondd meg neki, hogy
sok más közül választhattál volna, gazdagabbat, előkelőbbet,
de nem tetted. Őt, életét, báját, szerénységét, okosságát
szeretted meg. Aztán rögtön indulj neki életfelfogásod nyilvánításához és hosszasan juss el a pénz megvetéséhez. Ha
egyszerre kezded ezt a gondolatkört, nem érsz célt. Ha
azonban élsz a körülményekkel, teljesül szándékod. Egyébként azt a látszatot kelted, hogy kifogásnak emlegeted és
azért, mert tulajdonképpen fukar, kellemetlen és zsémbes
vagy. Mondd neki tehát (újra el kell kezdenem a mondatot),
hogy gazdagabban is nősülhettél volna, mégsem tetted.
Nem vaktában, nem meggondolatlanul, hanem arra neveltek,
hogy a gazdagság nem kincs, hanem megvetni való. Rablók
is, rossz nők is, sírrablók is megszerezhetik.
Folytasd: Azért nem tettem úgy, mert eljutottam a te lelked
szépségéhez, melyet minden kincsnél többre becsülök.
Okos és nemes kislány, aki istenfélelemben nevelkedett, az
egész világgal felér. Ezért örülök neked és szeretlek. Lelkemnél is többre becsüllek. A jelen élet nem érték. Azon
könyörgök, és imádkozom, azért teszek mindent, hogy a
másvilágon is teljes bizonyossággal együtt lehessünk.

Mit kell tehát tenni?
Minden sátáni, gonosz éneket, illetlen nótát, egybesereglő,
zabolátlan vendéget rekessz ki a lakodalomból. Ez kijózaníthatja a menyasszonyt is. Mert rögtön elkezd gondolkodni:
Jaj nekem, milyen férjem lesz? Bölcselkedő, aki megveti a világot? Gyermekszülésre, gyermeknevelésre és házőrzésre
hozott ide? Talán kellemetlen ez a fiatal feleségnek. De csak
egy-két napig. Tovább nem. Nagy gyönyörűsége lesz. Minden
gyanúja füstbe megy.
Ha lakodalmadban nem tűröd a síposokat, táncosokat és a
rikácsoló énekeseket, akkor később sem engedsz a házadban rosszat tenni, vagy beszélni. Azután pedig; ha ezeket kitessékeled, okosan teszed és a szégyenérzetedet hosszú
időre megőrzöd, nem felejted el. Ha nem lenne ilyen szigorú felfogású a menyasszony, időben megtanulja a hallgatást,
ura akaratának tiszteletben tartását. Hozzászokik új helyzetéhez. Ezt a szigorú felfogásodat ne add fel, mint a könnyelmű férfiak teszik. Nagy hasznod lesz ebből. Nem neheztel,
nem panaszkodik elképzeléseid miatt.
Mindent határozz el tehát arra az időre, amikor a szégyenérzet zablaként fékezi a lelket. Nem tűr panaszt, vádat a
történtek miatt. Ha egyszer szabadjára engedik, hogy beszéljen, mindent összeforgat és megzavar. Mikor lesz valaha
alkalmasabb idő feleséged irányítására, mint akkor, mikor tekintély előtte a férje, amikor még fél, elfogódott. Akkor add
eléje házi törvényeidet. Elfogadja akarva - nem akarva.
Miért ne oldd fel elfogódottságát? Ha látja, hogy te is úgy
viselkedsz, mint ő: keveset beszélsz, azt is megfontoltan és
figyelemmel, akkor kezdj vele beszélgetni gondolataidról,
felfogásodról. Befogadja a lelke. A legszebb gondolkodásmódra, a szemérmetességre vezetheted.

22. Feljegyezhetünk a Szentírásból verseket, amelyek
megérintenek bennünket: egy 5x7-es kártyára kell írni
és napi vagy heti szinten imádkozni.
23. Olvassuk együtt a Bibliát!
24. Járjon iskolai hitoktatásra!
25. Készítse el saját nagyböjti és adventi naptárát!
26. Hogy megismerje a különböző egyházi szertartásokat (vecsernye, utrenye, imaórák, nagyböjt, nagyhét),
vegyen részt rajtuk!
27. Segítsen elkészíteni a húsvéti kosarakat! ( tojásfestés, stb.)
28. Rendszeresen végezzen szentgyónást!
29. Kérjen bocsánatot mindenkitől!
30. A családi közösség együtt fogadja a hazaérkezőt!
31. Tartsa meg mindenki rendszeresen a "családi
éjszaká" –t! (Csend) - időpontját együtt meghatározni:
mettől - meddig tart.
32. Hívja a szomszédokat és a barátokat a templomba!
33. Beszéljenek a világ eseményeiről az egyház tanítása fényében!
34. Hozzuk létre a családi szórakozás szabályait! (TV,
zene).
35. Ünnepelje meg a család védőszentjének napját!
36. Énekeljen egyházi énekeket, dalokat otthon!
37. A gyermekek aktív bekapcsolása, ösztönzése a
szertartások során: például megfigyelni különleges szavakat vagy himnuszokat.

Thomas Hopko: A Házasság Szentsége
Az Egyházban a házasság szentségének nincs "törvényi"
jellege. A házasság nem jogi szerződés, nem tartalmaz
sem fogadalmat sem esküt. A házasság szentsége lényegében az emberi szeretet "megkeresztelése és megerősítése" Istenben Jézus Krisztus által, a Szent Lelken keresztül
A házasságot nem Krisztus hozta létre, nem Ő tette intézményessé. Mégis, az Úr egészen különleges értelmet
és jelentőséget adott az emberek házasságának. Az ószövetségi törvényt követve, de messiási tökéletességével
túllépve annak hivatalos előírásait, Jézus az emberi házasság egyedülállóságát tanította, mint Isten ember iránti
szeretetének, és az Ő saját - az Egyház iránti szeretetének természetes megnyilvánulását.
Krisztus szerint ahhoz, hogy egy nő és egy férfi szeretete
olyan tökéletes legyen, amilyennek Isten teremtette, - e
szeretetnek egyedülállónak, elpusztíthatatlannak, örökké
tartónak és isteninek kell lennie. Az Úr nemcsak tanítást
adott, hanem - a keresztény házasság szentségében, az
Egyház által - erőt is ennek teljesítéséhez.
A Házasság Szentségében a nőnek és a férfinak megadatik az a lehetőség, hogy egy lélek és egy test legyen, amit
önmagában semmilyen emberi szeretet sem képes biztosítani. A házasságban a keresztények a Szent Lelket kapják meg, azért, hogy ami a földön elkezdődött ne érjen
véget a halállal, hanem beteljesedjék, és a legtökéletesebb
módon folytatódjék Isten Országában

Ha férjhez ment, tanulja meg, hogy attól az estétől, amikor asszony lett, már kezdettől józanul, szerényen,
igénytelenül éljen. Háza kapujára akassza fel kincsvágyát.
A férj nevelje bölcsességre, figyelmeztesse, hogy ne
hordjon arany fülbevalót. Arcát, nyakát ne díszítse ékszerrel. Ne tartogassa szobájában. Ne hordjon aranyos,
drága ruhákat. Öltözzék mindig szépen. Finom megjelenése legyen, de ne adjon okot a megszólásra.
Engedd át ezt a színészeknek.
Díszítse fel gyönyörűen a házadat. Inkább józanságot
árasszon szobád, mint bármilyen illatot. Két, talán három jó is származik ebből.
Először: a fiatal feleség nem bánkódik, ha az esküvői
ünnepségek után le kell mondania díszes ruháiról,
arany-ezüstneműiről.
Másodszor: a férj sem aggódik azért, hátha tönkremegy
valamelyik. Nem kell őrizni, hogy el ne vesszék.
Harmadszor: (és ez a legfontosabb). Ebből bizonyíthatja
a feleség, hogy nem töri magát ilyen után. Lemond mindenről. Táncot, illetlen éneklést nem tűr házában.
Tudom, hogy egyesek kinevetnek, mert ilyent mondok.
Ha azonban hallgattok rám, nemsokára jelentkezik a
haszon és megtudjátok, miért mondtam. Majd elnémul
a nevetés és ti sajnálkoztok azon, aki most fölényben
érzi magát. Meglátjátok, hogy esztelen, részeges ember
védi a tőlem támadott véleményt. Amikre én buzdítok,
azt éli a gondolkodó, józan, magasabb igényű ember.

Senki se ócsárolja felebarátját szegénysége miatt. Senki
se imádja a pénzt. E kettő sokat megold. Ne mondja az
asszony urának: Férfiatlan és gyáva, lomha, buta, álomszuszék. A férj alázatos, egyszerű. Mindenre vállalkozik. Idegenbe is elmegy kenyeret keresni. Az asszony pedig aranyos ruhában jár, fehér öszvérfogaton utazik. Mindenfelé
kocsikázik. Sok szolgája van. Te pedig riadtan és igénytelenül élsz. Ne beszéljen tehát a feleség ilyent, vagy ehhez
hasonlót. Nem ő a fej. Arra rendeltetett, hogy engedelmeskedjenek a fejnek, alárendeltje legyen, hallgasson rá.
Gondold meg, milyen veszedelmes a gazdagság, milyen
munkátlan életre vezet.
Egyáltalán, ha a feleség igazán szereti férjét, sosem fog
anyagiakat követelni. Inkább azt válassza, hogy férje közelében lehessen szegényesen, minthogy tízezer arany talentuma legyen. Ezzel ezer gond és aggodalom jár, mert
férje folyton távol van.
A férj se legyen féltékeny, ha valamit hall feleségéről. Ne
éljen abban a hitben, hogy joga van akár kezet is emelni
rá. Figyelmeztesse, bátorítsa, mint gyengébbet, szavaival
istápolja. Kezét sohase emelje rá. Nem nagy lélekre vallana. -- Ne fölényeskedj, ne szidd, ne bántsd meg.
Ha gyengébb nálad, emeld magadhoz.
Hogyan lehet ezt elérni?
Ha megismerted az igazi gazdagságot (ha gondolkodó lélek vagy), sosem hibázol feleségeddel szemben. Tanítsd
meg, hogy a szegénység nem baj. Ne csak mondd, cselekedeteiddel bizonyítsd is. Ne a dicsőség legyen legfőbb
vágya. Ne szeressen ilyent, ne is vágyódjék utána.

Évszázadokon át nem volt külön esküvői szertartás az
Egyházban. A keresztény pár kifejezte kölcsönös szeretetét az Egyházon belül, és megkapták Isten áldását egyesülésükre, amelyet Krisztus Szent Eucharisztiája pecsételt
meg. Az Egyház hivatalosan elismerte a pár összetartozását, Krisztus Testének tagjává tette, így vált a házasság kereszténnyé, Isten tökéletes szeretetének teremtett képévé, amely örök, egyedülálló, oszthatatlan és örökké tartó.
Később külön szertartás alakult ki a házasság szentségére, melynek mintája a keresztség és bérmálás szentsége
lett. Az Egyház a keresztségben részesülőkhöz hasonló
módon szólítja meg a házasulandó párt. A házasulandók
megvallják hitüket és Isten iránti szeretetüket. Ünnepélyesen vezetik be őket a templomba, ahol imádkoznak
értük és áldásban részesülnek. Meghallgatják Isten Igéjét,
majd fejükre koronát kapnak - Isten dicsőségének koronáit - annak jeléül, hogy Isten gyermekeivé és tanúivá
(mártírjaivá) kell válniuk, és Isten Országa örökkévaló
életének örököseivé. Ahogy minden szentség, így a házasság szentsége is a Szent Eucharisztiában való részesüléssel teljesedik be.
Az Ortodox Egyházban a házasság szentségének nincs
"törvényi" jellege. A házasság nem jogi szerződés, nem
tartalmaz sem fogadalmat sem esküt. A házasság szentsége lényegében az emberi szeretet "megkeresztelése és
megerősítése" Istenben Jézus Krisztus által, a Szent Lelken keresztül. Az emberi szeretet "istenivé tétele" Isten
örök Országának isteni tökéletességében és egységében,
ahogy ez megnyilatkozott az Egyházban, és megadatott
az embernek.

Természetesen a keresztény házasság szentségében csak
azok részesülhetnek, akik az Egyházhoz tartoznak, azaz a
megkeresztelt és rendszeresen áldozó hívők. Az Ortodox Egyház ma is szigorúan ehhez a tanításhoz és gyakorlathoz tartja magát. A keresztények közötti egység hiányának tragédiája miatt azonban egy ortodox keresztény összeházasodhat egy megkeresztelt, nem ortodox
kereszténnyel az Egyház keretein belül, azzal a feltétellel,
hogy mindketten őszintén munkálkodnak, és imádkoznak
a Krisztusban való teljes egységükért, de anélkül, hogy
bármilyen kényszert alkalmaznának, vagy erőszakkal uralkodni akarnának a másik felett. Annak az ortodox kereszténynek, aki házasságra lép egy nem ortodox kereszténnyel, az Egyház szentségi imáit és áldását kell megszereznie ahhoz, hogy az Ortodox Egyház tagja maradhasson, és továbbra is részesülhessen a Szent Eucharisztiában.
A tanítás szerint csak egyetlen házasság töltheti be azt a
tökéletes értelmet s jelentőséget, amelyet Krisztus életünk e valóságának szánt. Így az ortodox keresztény hagyomány arra bátorítja az özvegyen maradt asszonyokat
és férfiakat, hogy maradjanak hűségesek házastársukhoz,
akik már meghaltak ennek a világnak, de élnek Krisztusban. Az ortodox hagyomány ugyanezen az alapon az ideiglenes "együttélést", az alkalmi szexuális viszonyokat, a
különféle emberekkel folytatott szexuális kapcsolatot, az
azonos neműek közötti szexuális érintkezést és a házasságnak különéléssel és válással végződő megszakítását ellenkezőnek tartja azzal az emberi tökéletességgel, amelyet Isten Jézus Krisztusban nyilvánított ki.

Van a féltékenységnek más megnyilvánulása is. Senki se
foglalkozzék a szükségesen kívül a háziakkal. -- A férj a
szolgálóval, a feleség a férficseléddel. -- Itt is támadt már
elég gyanakvás. Gondolj arra, milyen igaz emberek voltak,
akikről beszélni akarok: Maga Sárai adta feleségül férjének, Ábrámnak, rabszolganőjét, Ágárt. Az asszony akarta
így, senki sem kényszerítette. Férje sem gondolt rá. Utána Sárai így szólt: ,,Ítéljen az Úr közöttem és közötted'' (Ter 16,5). Más ember nem gyulladt volna haragra?
Nem emelte volna fel mérgesen a kezét, így szólva: Miért
beszélsz? Nem akartam én ezt a nőt. Te rendeztél el mindent. És még te vádolsz? De nem így beszélt. ,,Íme kezedben van rabszolgálód, tégy vele, ahogy tetszik'' (Ter 16,6).
Kiszolgáltatja Ágárt, hogy ne haragítsa Sárait. Ez igazán
jóakarat.
A közös asztal még a rablókat is kibékíti. A zsoltáros is
így beszél: "Ki velem együtt etted az édes étkeket" (Zsolt
54,15). Ők egy test lettek. Mennyivel inkább nagyobb ok
a megbocsátásra. Semmi sem tudta megingatni az igazat.
Ágárt kiszolgáltatta feleségének, mert ezzel is ki akarta
fejezni, hogy nem érzi magát bűnösnek.
Sárai elküldte a viselős Ágárt. Ki ne szánná magzatgyermekét. De az igaz ember még erre sem hajlott. Mindennél többre tartotta felesége iránti szeretetét.

A férj és feleség egymás közti gondolkodását Isten pontosan tudtunkra adta: az asszony férjét mindenben úgy vegye,
mint a család fejét, a férj pedig feleségét segítőjének tekintse.
Hogyan történhetik ez? -- kérdezheted.
Isten megmutatta, mi kell, én most arról szeretnék beszélni: hogyan. Egyszerű gondolat: ne ragaszkodjunk a pénzhez,
csak a lélek erényét nézzük, Isten félelme legyen szemünk
előtt. Ezt már megmondta akkor, mikor a szolgákhoz beszélt: Bármi jót, vagy rosszat tesztek, Isten számon tartja.
Így vagyunk a házassággal is.
Ne önmagáért szeresd feleségedet, hanem Krisztusban. Az
ő kedvéért engedelmeskedj, az ő kedvéért tegyél meg mindent. Ez elég arra, hogy együtt legyetek gondolatban, megbeszéljetek mindent. Sosem lesz veszekedés, lelki eltávolodás. Senki se szidja a feleség előtt annak férjét. De a férj se
higgyen könnyen felesége megítélőinek. Persze, a férj se
adjon alkalmat és okot a gyanúsításra.
Egész nap mások társaságában vagy. Estédet töltöd otthon.
Csodálkozol, ha feleséged fejéből nem tudod kiverni a gyanút? Ha szóváteszi a feleséged, ne vedd zokon. Szeretetből
teszi, nem rosszakaratból. Lángoló szerelme, tüzes érzelmei, meg félelme miatt vádol. Fél, hogy valaki elrabolta boldogságát. Fél, hogy valaki minden javának összességét, a
férjét, megkárosította. Fél, hogy fejét elrabolják tőle. Fél,
hogy házasságát feldúlják.

A bűnbánat, a bűnök őszinte megvallása, és a békés
együttélés őszinte ígéretével azonban az Ortodox Egyház megtartja a második házasság szertartását is azok
számára, akiknek nem sikerült teljesíteniük a házasságnak Krisztus által tanított eszményi feltételeit. Az is az
Egyház gyakorlatához tartozik, hogy nem zárja ki második házasságban élő tagjait a Szent Áldozás szentségéből, ha őszintén akarják az Istennel való eucharisztikus
közösséget, és ha teljesítik az Egyház életében való
részvétel minden egyéb feltételét.
Krisztusra az embernek az élet minden területén szüksége van, és szilárd keresztény meggyőződés szerint
Krisztus nélkül, vagy Krisztusnak a Szent Lélek által az
Egyházban való jelenléte és ereje nélkül nem szabad és
nem is lehet semmit tökéletesen tenni. Ezért két keresztény ember nem kezdheti el az együttélést, és nem
is osztozhat egymás életében - lelkileg, fizikailag, szellemiekben, társadalmi és gazdasági szempontból - teljes
egységben, anélkül, hogy előbb Isten Országa örökkévalóságába ne helyeznék egységüket a Házasság Szentségén keresztül, az Egyházban.
A tanítás szerint - amint ez a házassági szertartás során
is kifejezésre jut - a gyermekek nemzése és a család keretein belül az irántuk való törődés és szeretet a férfi
és a nő Krisztusban gyökerező szeretetének természetes beteljesülése. Ily módon a házasság Isten teremtő
és gondoskodó szeretetének, a Szent Háromság Három Személye tökéletes szeretetének az emberi kifejezése, azé a szereteté, amely kiárad a teremtésben és a
világ iránti gondoskodásban.

Az a meggyőződés, hogy az emberi szeretetnek, mint az
isteni szeretet követőjének ugyancsak teremtésben, és a
mások iránti gondoskodásban kell kiáradnia még nem jelenti azt, hogy az utódok nemzése lenne önmagában a házasság egyetlen célja, létének egyedülálló, kizárólagos igazolása és törvényes elismerése. Azt sem jelenti, hogy egy
gyermektelen házaspár ne tudna együtt igazi keresztény
életet élni. Hanem azt jelenti, hogy egy házaspár tudatos
döntése amellett, hogy nem vállal gyermeket a személyes
kényelem, a lakás, a luxus és a szabadság utáni vágy, a felelősségtől való félelem, az anyagi javakban való osztozás elutasítása, vagy a gyermekek gyűlölete, és még számos
egyéb ok miatt, nem vall keresztény magatartásra, és semmiképpen sem egyeztethető össze az Ortodox Egyház
biblikus, erkölcsi és szentségi tanításával és tapasztalatával
az élet, a szeretet és a házasság értelméről.
Az eddig elmondottak fényében a gyermekek fogamzásának ellenőrzése egy házasságban nagyon kényes téma.
Alapvetően nem javasolt, és talán csak abban az esetben
tekinthető lehetségesnek, ha igen alapos lelkiismeretvizsgálat, imádság és lelki vezetés kíséri.
A már megfogant gyermek abortusza az Ortodox Egyházban szigorúan tilos, és semmilyen módon sem igazolható,
mert végrehajtása a legnagyobb erkölcsi kockázattal jár, és
igen komoly bűnbánatot követel még olyan szélsőséges
esetekben is, amikor az anyát helyrehozhatatlan sérülés fenyegeti, vagy a szülés alatt valószínűleg meghalna. Ilyen kivételes esetekben egyedül az anyának kell vállalnia a döntést, és fel kell készülnie arra, hogy tettéért Isten elé álljon,
és az Ő isteni irgalmát kérje.

Ilyen szépséget akar az Isten. Neki, ne magatoknak szépítsétek meg feleségteket. Ne gazdagságra, családi hírnévre
házasodjatok, hanem a lélek szépségére. Ne engedd, hogy
feleséged tegyen gazdaggá. Szégyenletes és gyűlöletes az
ilyen vagyon. Egyáltalán ne törekedj ilyen pénz után. "Mert
akik gazdagok akarnak lenni, kísértésbe esnek, az ördög
kelepcéjébe, sok haszontalan és káros kívánságba, melyek
pusztulásba és romlásba döntik az embert" (1Tim 6,9).
Feleségedtől tehát ne követelj pénzt. E helyett mindent
könnyen megkapsz. Mondd, ki mellőzi el a fontosabbat,
hogy a kis értékűvel törődjék?
Ej, jaj! Pedig mindig így teszünk. Ha fiúnk van, sosem azzal
törődünk, hogy derék ember legyen belőle, hanem azon
törjük magunkat, hogy gazdag lányt kapjon. "Nem baj, ha
nincs szép lelke. Legyen pénze, sok telke."
Ha élete felől érdeklődünk, nem az érdekel, hogy derék
lány legyen, hanem, hogy minél több hasznot hajtson a házunkban.
Minden csak a pénz!
Azért pusztul el minden, mert a pénz őrülete tart rabságban bennünket.

Ne dicsérd feleségedet szép alakjáért. Fegyelmezetlen lelkeké a dicséret, a gyűlölet és az ilyen szeretet. Keresd lelke
szépségét. Utánozd az Egyház jegyesét. A testi szépség tele
van nyegleséggel, könnyelműséggel, mely féltékenységbe
csap át. Sokszor gyanakvó leszel és ostobaságot követsz el.
Vágyat kelt benned? Egy, vagy két hónapig. Legfeljebb egy
évig, de tovább semmiképpen.
A megszokottság elsorvasztja a csodálatot.
A szépségből származott baj megmarad: hiúság, könnyelműség, lenézés. A lelki gyönyörködésben mindebből semmi
sincs. A kezdeti szeretet végig megmarad, mert lelki és
nem testi szépség váltotta ki.
Mondd, mi jobb az égnél, a csillagoknál? Ha azt mondod,
hogy a test fehér, bizony az ég fehérebb. A szem ragyogó,
bizony a csillag fénylőbb. Az angyalok csodálták a világot,
mikor Isten megteremtette. Mi is ámulva nézzük most, de
nem úgy, mint kezdetben. Ilyen a megszokás. Nem egyformán ejt ámulatba.
Mennyivel inkább van ez így a feleségnél. Ha betegség is
megtámadja, könnyen eltűnik minden szépsége. Jóakaratot
keressünk benne, meg kiegyensúlyozottságot, illendőséget.
Ezek a szépség jegyei.
Ne a test bájait kutassuk. Ne kifogásoljuk azokért, amik
nincsenek meg benne. Egyáltalán ne nehezteljünk rá (a
meggondolatlanok szokása ez). Ne türelmetlenkedjünk, ne
nehezteljünk. Nem látjátok, hány ember hal meg nyomorultul, akinek nagyon bájos felesége volt. Hány csúnya aszszonynak az ura él boldog öregségben! A belső foltot tisztítsuk ki, a belső ráncot simítsuk el, a lélek rútságát tüntessük el.

Beszéd a házasulók gondjairól
- Szemelvények Aranyszájú Szent János
Radó Polikárp (szerk.): Keresztény remekírók 10. Az egyházatyák
szentbeszédeiből. 1. Bp., 1944, Szent István Társulat

Nincsen férfinak férfihoz olyan szoros kapcsolata, mint a
nőnek a férfihoz, ha helyes ez a kapcsolat. Ha egy férfi ezt a
túláradó szeretetet kinyilvánítja, boldog ember. Ha szeretteit, barátait gyászolja, nem atyjához, anyjához, gyermekéhez,
testvéréhez, barátjához hasonlítja szomorúságát.
"Szeretetem nagyobb volt irántad, mint szerelmem feleségem iránt" (2Kir 1,26).
A bölcs ember, ha a boldogság tartozékait elszámlálja, ezt is
közéje sorolja: "A férfi és a nő, ha megértik egymást" (Préd
25,2). Más helyen a boldogsághoz tartozónak véli, hogy a feleség egyetértésben éljen urával. Isten már kezdettől nagy
gondot fordított az ilyen házasságra. A házasfelekről, mint
egy emberről beszél: "Meg is teremté Isten az embert: a
maga képére, az Isten képére teremtette, férfiúnak és aszszonynak teremtette" (Ter 1,27). "Nincs férfi, sem nő" (Gal
3,28).
Nincsen férfinak férfihoz olyan szoros kapcsolata, mint a
nőnek a férfihoz, ha helyes ez a kapcsolat. Ha egy férfi ezt a
túláradó szeretetet kinyilvánítja, boldog ember. Ha szeretteit, barátait gyászolja, nem atyjához, anyjához, gyermekéhez,
testvéréhez, barátjához hasonlítja szomorúságát.
"Szeretetem nagyobb volt irántad, mint szerelmem feleségem iránt" (2Kir 1,26). Valóban igaz, hogy ez a szeretet erősebb minden zsarnoknál. Más szeretet is erős. De ez a vágy
heves is, olthatatlan is. Itt ugyanis természetben benn rejlő
szeretet él. Észre sem vesszük, máris összekapcsolta az
embereket.

