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sscen népe a esHtáDBHn
Dr. Mészáros Kálmán

Pál apostol és a házasság kérdése 
a Biblia fényében

lKorinthus 9:1-16 alapján

1997. július 13-án a vezérfonal 
figyelembevételével az lKorinthus 
7:8-16 alapján „AmitIsten egybekötött’’ 
címen készültem a délutáni isten- 
tiszteletre, amikor bajlódtam az elválás 
és az újraházasodás kérdéskör majdnem 
megoldhatatlan problémáival a mai 
gyakorlatban, akkor éreztem rá: talán 
nem is itt, hanem korábban kellene 
kezdeni, preventív kezelést alkalmazni 
a sátán eme kihívásával szemben. Nem 
az elválás ügyével, hanem a békés 
családi együttélés, a jó házassági légkör 
megteremtésével kell kezdeni a tanács
adást, hogy elejét vegyük korunk e 
veszedelmes járványbetegségének, 
hogy ne váljanak el, legalább az egy
szer hitre jutott testvéreink.
Legutóbb Kisázsiát végigjárva, „Pál 
apostol lábnyomában” cím alatt közöl
tem felismeréseimet. Most azt folytatva 
Pál apostol e témában adott tanításait 
figyelembe véve szeretném a hívő élet 
gyakorlatának e kényes kérdését látá
som szerint közreadni.

1. Alihoz, hogy Pál apostolnak a házasságban vagy 
legalább a családi élet kérdéseiben mondott tanácsait 
komolyan vegyük, valaki azt mondta, meg kell vizsgál
ni, hogy ő maga családban élt-e. Van-e tapasztalata, és 
van-e joga ebben tanácsot adni? Nős volt vagy nőtlen? 
Vannak, akik azt állítják, hogy nős volt. Arra hivatkoz
nak, hogy tagja volt a jeruzsálemi Nagy Tanácsnak 
(Szinedrium), mely Istvánt halálra ítélte. Ennek tagjai 
pedig, akiket véneknek neveztek, állítólag csak nős 
emberek lehettek. És hivatkoznak a II. századbeli 
Alexandrái Kelemenre, aki szerint minden apostol, még 
Pál is nős volt. Azután hivatkoznak az lKor 9:5 versére, 
ahol Pál keresztyén feleségekről tesz említést.

Ezzel szemben az lKorinthus 7:7-9 alapján a 
legtöbben úgy vélekednek, hogy Pál nőtlen életet élt,

neki erre Istentől különös kegyelmi ajándéka volt. Ezt a 
témát ráhagyom a szaktekintélyekre, és nem fejtegetem 
tovább. Csak azt jegyzem meg, ami bizonyos, hogy ha 
lehetett is házas, de a levél írásakor nem volt az.

2. Honnan vett Pál a házassághoz kijelentéseket, 
ha nem volt tapasztalata? Bizonyára van kijelentése, 
amely az Úrra hivatkozik lKorinthus 7:10-ben, amellyel 
a kimondott elvnek ad hangsúlyt. Ezekben vitatkozás
nak, helyi körülményeknek hely nincs. Van kijelentése, 
amelyet apostoli joga alapján ad (7:25, 40). Úgy látszik, 
mintha ezt ő sem tartaná Szentírásnak. Mindenesetre 
bölcsen jár el, midőn megkülönbözteti saját tanítását 
attól, amit az Úrtól kapott. Hogy befolyásolta-e valami 
Pál útmutatását? Bizonyára. A korinthusiak speciális 
helyzete. Valamint az Úr közeli eljövetelében való 
reménység. Erre mutat az lKorinthus 7:26, 29, 31. Azt 
jelenti ez, hogy nem érdemes házasságra lépni, mert az 
Úr jön hamar.

I. A férfi helyzete a családban (7:1)
Úgy látszik, a nőtlen életet magasabb rendűnek 

tartja a házasságnál, ha az az állapot egyúttal erkölcsi 
tisztaságot is jelent. így megegyezik Jézus szavaival (Lk 
20:34-36) Ezt az ember csak úgy magától nem teheti 
meg, mert különleges ajándék kell hozzá. Ahol Isten 
ilyen szűzies életet kíván, ad is rá lehetőséget. (Ebbe a 
kategóriába tartozik a cölibátus intézménye, a szerzete
sek és papok.)

a) A családi élet kerete Isten intézkedése többek 
között a paráznaság ellen is. (7:5) „Magatekat meg nem 
ta rtózta tha tjá tok . ” Ez elsősorban a férfi nemre 
vonatkozik, ahol a bűn gyakorlása és gyümölcse köny- 
nyebben eltitkolható. Nem csak e mondás, hanem az 
élet számtalan eltitkolt, de napvilágra jött esete 
bizonyítja, hogy a nőtlen élet inkább előbb, mint utóbb 
a paráznaságba fullad bele. És ez legtöbbször napvilág
ra jön már itt e földön, akármilyen körültekintés is 
kísérte. Isten jóváhagyása az, hogy a két nem vágyód
jon egymáshoz, de Isten rendelése az, hogy illő 
keretben. Tehát paráznává válik az a férfi, aki a 
házasság kikerülésével akar „elvégre férfi” lenni, és 
paráznává lesz az a férj, aki kilép a házasság 
kötelékéből, hogy „elvégre férfi” legyen. A két nem 
tehát paráznaság bűne nélkül csak a házasságban 
találkozhat. Ez nem csak a „sokasodjatok" érdekében 
történik, hanem a 7:4-5-ben foglaltakért is.

b) A családi életben Isten tekintélyt ad a férfinak 
(lK or 11:7-12), ami azt sugallja, hogy a férfi és nő 
hasonló értékű, de nem egyforma minőségű. Ez azon-
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bán nem azt jelenii, hogy minden férfinak ilyen tekinté
lye van minden nő felett, csak azért, mert ő férfi, a 
másik pedig nő. Azt jelenti ez, hogy a férfinak mint férj
nek van meg ez a tekintélye. Hogy Istentől való tekin
tély jár a férj részére, mutatja a teremtés rendje (lMóz 
3:16). Az első emberpárt Isten egyenlő értékűnek, de 
nem egyenlő minőségűnek teremtette. A férfi uralkodik, 
mert a férfi Istennek képe. A nő epekedik, mert az asz- 
szony a férfiú dicsősége. Az asszony utána lett, belőle 
és érte lett. Nem azért, hogy az ember gyönyörködjön, 
az emberiség szaporodjon, hanem hogy a férfi támasza, 
segítőtársa legyen. A családi életközösség vezetése a 
férfit illeti meg. Bár nem zárja ki, hogy némely asszony 
jobban érti a vezetést, de ezt erőszakkal el nem veheti.

c) A férj mint a család feje a legnagyobb szeretettel 
éljen feleségével, „ahogyan Krisztus is szerette az egy
házat. és önmagát adta érte "(E f 5:25-26). A legtöbb 
férj elvárja, hogy a feleség szolgálja ki, pedig Krisztus 
maga szolgált teljes életében. A legtöbb férj azt kívánja, 
hogy a feleség őt vegye körül „kizárólag” a szeretetével. 
De ez csak akkor jogos és méltányos, ha a feleség is 
egyedüli és kizárólagos tárgya a férj érdeklődésének. 
Krisztus nem osztotta meg szívét a jegyesével és a világ
gal (Kol 3:19). Ne legyetek keserű kedvűek -  azt várja 
el, hogy jusson mosoly, udvariasság, elismerés a feleség 
számára. A feleség ne hallja, Iiosv más asszony szebb, 
fiatalabb, ügyesebb, okosabb, mert ez így nem egészen 
igaz. Ne lásson a feleség olyant, hogy a férj máshol 
udvarias, előzékeny, otthon pedig modortalan, mert 
ezzel megkeseríti azt, akit tényleg szeretne mosolyogva 
látni.

d) A férj töltse be az ótestamentumi pátriárkák 
szerepét a családban. Legyen a család királya és papja 
ClTim 2:8). Király legyen a családban, ne rettegett 
zsarnok, aki uralkodni akar csupán, aki előtt a nő 
csupán játékszer és a gyönyörűség eszköze. Király 
legyen, aki először saját vágyai, ösztönei felett akar 
uralkodni. Király legyen, akinek megjelenése, modora, 
intézkedése szeretetet, tiszteletet viszonoz. Mint a 
család uralkodója, legyen szent, mint István, bölcs, mint 
Könyves Kálmán, hős, mint Szent László, lovagias, mint 
Nagy Lajos, igazságos, mint Mátyás király. Legyen a 
család papja. Az apostol szerint a papi lelkület sajá
tosságai: imádkozó, harag és versengés nélküli élet, 
tiszta szív és kéz, amivel elismerést, tiszteletet érdemel 
ki magának. Ahol ilyen férjek vannak, ott a férfi 
valóban Isten képe és dicsősége.

II. A feleség helyzete a családban
Bár az előbbiekben igékre hivatkozva arról volt 

szó, hogy a teremtés rendjénél fogva a családi 
életközösség vezetése a férfit illeti, most mégis nehéz 
lenne hirtelen eldönteni, hogy kinek a vállán nyugszik 
a nagyobb teher a családban. Egy biztos, olyan 
feleséget, akinek a házasság nem arra való, hogy végre 
ne legyen egyedül, vagy hogy neve legyen, a családi 
élet nem kis feladat elé állítja. Neki hű feleségnek és jó 
édesanyának kell lennie. Ugyanakkor ő a család szelle
mi és a háztartás anyagi irányítója is. Ezek mellett mint 
jó szomszédasszonyra és gyülekezeti tagra is számí
tanak rá. Jó, ha tudja egy jó feleség, hogy ő a „Homo 
univerzális”, a női ezermester. Az ő feladata nem csak

abban áll, hogy kellő időben legyen mit teríteni az asz
talra, hanem inkább abban, hogy ő állítja be az otthon 
lelki hőmérőjét, légkörét hangulatát. Egyik pillanatban a 
Márta kötényét veszi fel, a másikban pedig Mária 
helyére ül le. A férj lehet beteg hosszú ideig, a háztartá
son alig látszik meg, de feküdjön le a feleség két napra, 
és felfordul az otthoni rend.

Persze a legtöbb lány férjhezmenésekor nem első
sorban a családanyai feladat méltóságára gondol. Azt 
gondolom, jobban kellene erre készíteni őket az édes
anyáknak és a lelkipásztoroknak. Ennek hiánya folytán 
könnyen romlik meg egy házasság. Ezért van az életben 
sok olyan asszony, aki jó szakács, de nem jó anya, jó 
feleség, de nem jó családanya. Pedig ha leányaink 
megkapnák a lelki kelengyét is, áldottabb és békésebb 
lenne sok családi élet.

1. A hívő asszonytól engedelmességet vár el az 
apostol (Ef 5:22-24). Ezt az engedelmességet a teremtés 
rendjéből kifolyólag kívánja az apostol. De előtte ezért 
az asszony nem rabszolga, hanem a férjjel egyenlő 
értékű ember. Éppen az apostol hirdette a legbuzgób
ban, hogy Krisztusban nincs különbség férfi és nő 
között. Az engedelmesség azonban nem kiszolgálta
tottság, nem elviselhetetlen teher. Meg van szabva az 
engedelmessé.<£, aJnijj/L és. b.Uáxi. ¡.s.. bz. 'lA'Vj, % fév, 
megelőző szeretete. Lehet-e nem engedelmeskedni a 
szeretetnek? A határ nem a végtelen, hanem Efézus 
5:22. „Mint az Úrnak...” Nem a feltétel nélküli, „csak” 
engedelmességről van itt szó, hanem olyanról, amelyet 
megelőz, széppé és könnyűvé tesz a férj szeretete.

Azt gondolom, hogy az apostol szavaiban sokkal 
inkább arról van szó, hogy az engedelmességgel nem 
fér össze az asszonyi diktatúra éppúgy, mint az úgyne
vezett papucskormány. Az lTimóteus 2:12-ben nagyon 
világosan elmondja, hogy az asszony ne uralkodjon a 
férjen. Inkább legyen hízelgő cica, mint bősz oroszlán. 
Sára dirigált Ábrahámnak, mindön feleségül vette 
Hágárt, de mindkettőjüknek hordozni kellett annak 
keserű következményét. Delila hízelegve uralkodott 
Sámsonon kacérságával. Sámson itta meg a levét.

De mi a helyzet ott, ahol a családban a feleség 
különb a férjnél, és ő a család esze és fenntartója? Egy 
államfőt mindig különleges tekintély illet meg 
helyzeténél fogva, még akkor is, ha nálánál sokkal 
tehetségesebb emberek is vannak országában. Hason
lóképpen a gyengébb férj tiszteletében a feleség 
tiszteletet ad a teremtő Istennek, aki az életet így ren
delte, és tiszteletet ad annak a névnek, amelyet férje 
révén visel. Ahogy a király mellett okos tanácsadók 
segítenek, ugyanígy segíthet a család érdekében az 
okos feleség is. Az ilyen családban is mindent el lehet 
intézni szeretettel és okos, bölcs beszélgetéssel.

2. Házasságot kíván az apostol a hívő asszonytól. 
(lTim 5:14;Tit 2:4-5 szerint). E szakaszban nem érintem 
az anyai méltóságot, sem a szavankénti házirendet. 
Csak arra a körre szorítkozom, amely a feleségre mint 
élettársra vonatkozik. Háziasság alatt azt a lelkületet 
értem, amikor igyekezete folytán a lakásból, a házból 
otthont varázsol, amely a szeretet és a boldogság tanyá
ja lesz.
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A hívő asszony tanuljon meg egy elfogadott 
házirendet, meri ez sem jön magától. Jó, ha ezt az 
ismeretet már otthonról hozza magával. Ismerje jól az 
otthoni élet feladatait. Valahol egy fiatalasszonyt 
megkérdeztek, mivel telik el a szabadidejük? Mire ő így 
válaszolt. Találgatunk. Én azt, hogy ő mit fest, ő meg 
azt, hogy én mit is főzök. Pedig a gyengébb lelkek azt 
tartják, hogy a férfi szívéhez a gyomron keresztül vezet 
az út. Jókai írja: „Minden tál étel egy néma szerelmi val
lomás.” Az ellenkezője pedig csendes váló ok. Az ügyes 
asszony vagy alkimista, aranyat főz a tűzhely mellett. 
Ne féltse hát kezét a munkától! A modern technika ma 
annyi segítséget ad, hogy munka mellett is ügyes 
időbeosztással helyt tud állni az elvárásoknak.

A hívő asszony legyen a család napsugara! Ra
gyogjon az arca! Sok férjet az vadít meg, hogy a feleség 
arca mindig mogorva. Jó a felhő, de fárasztó, ha mindig 
borong. Az életben sok mindenhez kell jó arcot vágni. 
Tegye ezt meg férjével szemben is! Fogadja örömmel. 
Pécsi előadásom után egy bizonyságtevő mondta. „Ta
nuljunk Mészáros nénitől!" Legyen férjéhez egy kedves 
szava! „Sok sóhajnál jobb egy mosoly, / ne légy tehát 
mindig komoly, / emészt a bánat, tép a bú, / ki Jézusé, 
nem szomorú” (Békefi Pált óh. Ragyogjon a ruhája! Nem 
kell, hogy páváskodjon, de ne is legyen slampos, 
trampli. Példákat tudnék felsorolni. Nem egy férj szíve 
azért hajlott el, mert míg más asszonyt csinos megje
lenésben látott, a feleségét legtöbbször konyhai 
ruhában, s az sem volt tiszta. Tudok olyan feleségről, 
aki a gyárból érkező férjét mindig tisztán, csinosan, 
mosolyogva fogadta; irigylésre méltó, harmonikus szép 
családi élet volt a jutalma.

A hívő asszony legyen a család hű sáfára! Legtöbb 
nézeteltérés talán a jövedelem, a pénz miatt van. Ha 
egy férj sokat keres, nem biztos, hogy gazdag lesz. A 
pénzt nem a tűzmentes szekrény őrzi, hanem a családi 
tűzhely, és ennek őre a feleség. Rettenetes a pazarló 
asszony, meg a fösvény is. A hívő asszony legyen az Úr 
alázatos szolgája is! Napközben megtérül az idő. Gyer
mekei számára legjobb bibliafordítás mindig az, ahogy 
annak történeteit az édesanyák magyarázzák gyer
mekeiknek.

így válik a hívő asszony a család angyalává, 
akinek a szolgálata áldás a hozzátartozókra. Abigail 
néhány kedves szavával, mosolyával, néhány jó falattal 
hogy le tudta szerelni a feldühödött Dávidot. Erzsébet, 
Bemerítő János édesanyja Zakariással együtt „mindket
ten szolgálták az Urat”. És mi lett a gyermekből? -  
Mónika, Ágoston édesanyja sok-sok imája után megérte 
fia és férje megtérését. Lois és Eunika maradandó hatást 
gyakorolt a fiatal Timóteus életére. Napóleon azt mond
ta: „A gyermek jövendő sorsa az anyától függ."

Igaz, hogy az édesanyák nem írtak „Elveszett 
Paradicsom”-ot, „Ember tragédiájáét, nem festettek 
utolsó vacsoráról képet, sem „Krisztus Pilátus előtt” 
csodálatos alkotásokat. Nem komponáltak „Teremtés” 
és „Messiás” oratóriumokat. Nem építettek bazilikát, 
márványból nem faragtak Mózes-szobrot, de megszül
ték ezeket a hatalmas művészeket, azaz adtak a világ
nak nemes lelkű férfiakat és nőket. Az a Szilágyi Erzsé
bet, aki levelét megírta, fiától, Mátyás királytól nem 
egyszer ezt a címet kapta: „Magyarország királynője”.

Zrínyi Ilonát II. Rákóczi Ferenc felnőtt korában is „dicső 
anyámnak” nevezte, így emlegette. Mindig megrezdült 
benne a vallásos érzés, ha róla írt. Pl. „A szegény asz- 
szony könyve”. Petőfi Sándor a jó öreg kocsmárosról a 
humor hangján ír, de édesanyjáról meleg érzésekkel 
tele emlékezik, pl. „Anyám tyúkja".

3. A hívő asszonyoktól az apostol egyszerűséget, 
szerénységet kíván. lTimóteus 2:9-10 szerint. Egyszerű
séget az öltözetben, nem lehet divatvezér, mint akinek 
nincs is más gondja. A világ nagy emberei mindig a leg- 
egyszerííbben öltöztek. Likurgos egész éven át ugyan
abban a kabátban járt, Epaminondasznak csak egy 
ruhája volt. Az én édesanyám és gyermekei is egy-egy 
ruhát tudtak magukénak, az akkori szegénység miatt, 
de ma már a ló másik oldalára estünk, s bajba lennénk 
a bibliai mércével (Lk 3:11), ha valakinek két köntöse 
van, az egyiket adja oda annak, akinek nincs. De a 
divatőrület nagyon drága betegség volt és az ma is. 
Ugyanilyen egyszerűséget ajánl Pál a hajviseletben. 
Legyen mindig rendes, formás, és az se rossz, ha alkal
manként a formák változtatásával a férje ízlését is 
figyelembe veszi!

III. A férj és feleség egymáshoz való viszonya
Kölcsönösen becsüljék meg egymás méltóságát. 

Velünk született hajlam, hogy mindkét fél a maga ura 
akar lenni. Saját magával ő akar rendelkezni. A család
ban az egyik fél férfi, a másik fél az asszony, és kerten 
alakítják a családot azzal, hogy gyermekeket is nevel
nek. Figyelemre méltó az apostol álláspontja. Mintha fel 
akarná cserélni a férfi és nő között problémákat okozó 
tulajdonjogokat. Olvassuk figyelemmel az alapige aján
lott verseit (lKor 7:3-5)!

Egyik fél sem ura a maga testének, hanem a 
másikkal együtt. Nem lehet az, hogy az egyik fél 
szenvedélytől fűtött, telhetetlen zsarnok, ugyanakkor a 
másik fél szerencsétlen, letiport áldozat. De ugyanakkor 
az sem lehet, hogy az egyik hideg márványszobor, 
szentségbe dermedt aszkéta, hogy ezzel a~másikat 
paráznaságra kényszerítse, mivel az nem tudja magát 
megtartóztatni.

Becsüljék meg egymás személyét! Az egyik fél 
feleség, a másik pedig férj. Egymás személyére sértő, 
csípős, durva megjegyzést ne tegyenek, ne csak mások 
előtt, egymás között sem. A tapasztalat azt mutatja, ‘ 
hogy aki könnyen sért, az nehezen békít. A férj ne 
legyen sátáni haramia, s a feleség se legyen hárpia, ill. 
házi sárkány... Önmagát becsüli, aki házastársát meg
becsüli. Kétszeresen fontos ez a gyermekek és idegenek 
előtt!

Becsüljük meg egymás hivatását! A feleség legyen 
belátással, hogy a kenyérkereset közben nem csak a 
kenyér fogy, de az idegek is elfáradnak. Méginkább 
legyenek tekintettel egymásra, ha mindketten dolgoz
nak. A fáradság pótlására nem elég a tápláló étel, 
hanem ahhoz a családi élet békessége is kell. Ha rossz 
a hazatérő férj hangulata, a feleség legyen a gondűző! 
Egy-két jó szó megtörheti a varázslatot. De mondja ki 
ezt a varázslatot indító jó szót ill. mondatot! Ugyanak
kor a férj is legyen belátással a feleség munkája iránt, 
különösen, ha mindezt második műszakban végzi! Min
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den szónál több a tett, legyen figyelmes és segítsen a 
házi munkában! A házi munka tragédiája az, hogy nem 
látszik, csak akkor, ha nincs elvégezve.

2. Legyen kölcsönös jóakarat egymás iránt. Efézus 
4:2 szerint elszenvedvén egymást szeretetben. E nélkül 
sajnos sok házasság menetrendje ez: előbb élnek 
egymásért, azután egymás mellett, majd egymás ellen s 
végül egymás nélkül. Miért? Mert nem tudják egymást 
elhordozni. Pedig másokat, akikhez nem köt a szeretet, 
azokat elhordozzuk akkor is, ha dacos, gőgös, ha 
kegyetlen... Próbáljuk a hibát kiküszöbölni, de ha nem 
lehet, akkor hordozzuk! Bizonyára van bennünk is 
olyan, amit hordozni kell, sokszor némán szenvedve. 
De nem az elválás a megoldás. A szeretet mindent 
elfedez (lKor 13:7). Ne vigyük ki házastársunk hibáit a 
házból! Mauroz professzor tanácsa: „Egyetlen okos 
feleség se beszél a másik nőnek férje hibáiról”, de ez 
fordítva is így áll. Lehet, hogy először szánni fognak, 
majd okolnak, végül kinevetnek.

Az apostolnak ebben a helyzetben is van elfogad
ható tanácsa. Az Efézus 7:32 szerint „ Legyetek 
egymáshoz... irgalmasok, megengedvén egymásnak, 
amiképpen az Isten is megengedett a Krisztusban nék- 
tek/" Azaz bocsássatok meg egymásnak. Más is kérdezte 
már, hogy ugyan hányszor; legalább annyiszor, ahány
szor az Úr megbocsátott nekünk. Gond, hogy ki kezdje? 
A válasz az, hogy az, aki bölcsebb, lelkileg erősebb, aki 
az Úrhoz közelebb van. Jaj a nagyon önérzetes haragos
nak! Arra kell gondolni, hogy a sírnál késő a bocsánat. 
Sokan sírtak már efelett. Aki korábban a szeretetét 
bizonygatta, idézze emlékezetébe az apostol ama 
megállapítását, hogy a szeretet nem rója fel a gonoszt 
(lK o r 13:5). Hát legyen erős, és a szeretet ne rója fel a 
gonoszt! Ha kell, tudjon felejteni, süketnek lenni, vak
nak és némának lenni a közös boldogságukért. Ne 
tegyük ilyenkor mártírrá magunkat, és ne nagyítsuk fel 
a családi eseteket!

3. Legyen a házastársakban kölcsönös hűség 
egymás iránt, lKorinthus 7:10-11 tanácsa szerint! Akkor 
is, ha a házastársak már nem gyakorolhatják teljes 
jogkörüket. Megbetegedett a feleség, s ügy látszott, 
hogy a betegség halálos. A férj lassan belenyugodott, 
mert bánatát egy leány vigasztalta. A feleség közben 
meggyógyult, de a leány elvitte a férjet. Folytathatom az 
elriasztó példákat, sajnos ismert esetek alapján, akik 
Krisztus nélküli megoldásokat választottak. Egy híres 
politikus mondta nemrégen: „A lányok ma úgy mennek 
férjfogásra, hogy a férjeket elválasszák a feleségektől. A 
Biblia szerint betegség esetén is áll Jób szava: „Ha a jót 
elvettük...”

Egy másik esetben katona lett a férj, fogsággal 
folytatódott. A feleség „vigasztalódást” talált. De a haza
térő férj nem talált feleséget. Vagy: távol dolgozott a 
férj, idegen férfiak közt maradt a feleség. Tele voltak 
mindketten kísértésekkel, és mégis hűségesek marad
tak. Átesett ilyen kísértésen József is, de ellenállt min
den kísértésnek. Pedig de jó sora lett 'volna! De az ő 
válasza: „...hogy követném el?”

Tehát akkor is el kell viselni egymást, ha nem túl
ságosan rózsás a házastársak élete. Az életben súrlódá

sok és zökkenők mindenütt vannak. Arra is volt példa, 
hogy nem túl rózsás házasságban élő, de egymáshoz 
hűséges házastársakat Isten a gyermekeikben kárpótolt. 
Nem marad jutalom nélkül a hitvesi hűség, de nem 
szabad elfeledni, hogy a hűtlenség sem 
következmények nélkül.

Pécs, 1969. IV. 13-án tartott előadás vázlata alapján

Ki tudja, miért?
A rejtelmes női lélek 
Olyan, m int a hegedű,
Vagy a nemes fém ből készült 
Finom hangú csengettyű. 
Durva kézzel hozzá ne nyúlj/ 
Mert m int a húr elszakad, 
Ezüst-csengő köt ínyen reped 
És a hangja elapad...

Hangja tompa s érthetetlen, 
Zűrzavart fog keltetii,
Még a legjobb művész-kéz sem 
Tud már azon játszani; 
Hogyha hangját megérteni 
Immár többé ttem tudod, 
Károsultnak érzed magad, 
Élned is kár, gondolod.

Ám de, hogyha finom  kézzel 
S jó  érzéssel kezeled,
Hang/a szép /eszs öröm tö/fi 
Be az egész lelkedet.
Szeretettel, melegséggel,
Csodás lesz az akkordja,
Te is gyön yörködhetsz benne,
S az is aki alkotta....

Ismeretlen szerző

Nagyon nehéz
Sokat dolgozni és keveset beszélni 
Zokszó nélkül egész életet leélni 
Elfelejteni, ha megbántott valaki 
Rosszért soha rosszat, mindig csak jó t adni 
Erősen megállni kísértés tüzében 
Titkot megőrizni szívütik legmélyében 
Lángolni az Is te ti oltárán füst nélkül 
Elvetni mindent, am i rossz, az emlékből 
Két rossz dolog közül választani a jó t 
Meghalni csendesen, nem kiáltva jajszót 
ígéretet nem csupán tenni; megtenni 
Csak egyet, de hűen, igazán szeretni 
Uralkodni úgy, hogy másoktiak szolgálunk 
Szenvedni, örülni s hinni, míg meghalunk.
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