HARMINCEGY NAPOS IMÁDSÁG HÁZASSÁGRA KÉSZÜLVE
/avagy lelkiismeretvizsgálat házasoknak/

A Szeretet Országa személyes, szívtől szívig irányuló ajándékozáson nyugszik. Ajándékunk
személyességéről győződjetek meg a következőkből.
Kerek házassági évfordulónkra készülve visszanyúltunk időben a házasságra készülődésünk
évére. Jegyességünk alatt 31 napon keresztül napi egy-egy kérdésre külön-külön leírtuk
átelmélkedett válaszunkat, amelyhez magunkat javító elhatározásaink is kapcsolódtak.
A periódus végén kicseréltük feljegyzéseinket, s örömmel tapasztaltuk, mint most is, 10 év
után, hogy válaszaink nagyon közel állnak egymáshoz.
Mostani mérlegkészítésünk alkalmával hálát adunk Istennek, hogy életünk a jegyeskori
vágyainknak és elhatározásainak megfelelően alakunt. Ékes bizonyítéka ez annak, hogy
szeretetkapcsolatok csak az alapos megismerésen alapulhatnak, s legyen bár minden szerelem
egyedi és megismételhetetlen, a szentségi házasság alapos felkészülés után nem „zsákbamacska”! Az életre szóló döntések egzisztenciálisan megmozgatják a személyiséget, a döntés
következménye pedig – egymás mellett döntés – állandóan mozgásban tartja.
Házasságra készülő és házas testvéreink!
1986 karácsonyán fogadjátok ezeket a kérdéseket, s a módszert szerény ajándékunkként.
Legyen segítségetekre, hogy hű lenyomata lehessetek annak a szeretetkapcsolatnak,
amelyet a megszülető Kisjézus hozott el közénk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Miért szeret?
Miért szeretem?
El tudom-e fogadni hibáit?
Mit javítok magamon érte?
Mit adhatok Neki?
Mit adhat nekem?
Egyéniségemet megőrzöm-e kapcsolatunkban?
Van-e titkom előtte?
Nem hallgatok túl gyakran ösztöneimre?
Kulturális szintemet emelem-e?
Gyakran kicserélem gondolataimat vele?
Döntéseim érettek, határozottak?
Tudok-e kellő mértékben lemondani?
Gondozom-e kellő módon testemet?
Akaratilag erős vagyok-e?
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Mik a közös érdeklődési pontjaink?
Hogyan és mivel töltjük közösen az időt?
Hányszor imádkozunk együtt?
Egyenrangú társamnak tekintem őt?
Hogyan képzelem el anyagi közösségünket?
Hogyan képzelem el mindennapi keresztünket?
Hogyan érvényesül közöttünk a szabad akarat?
Mit jelent számomra, hogy „együtt szeretünk másokat”?
El tudom-e fogadni baráti körét, családját?
Törekszünk-e hasonló emberekkel közösséget teremteni?
Hogyan szeretem őt vissza naponta?
Mi lenne velem nélküle?
Egységünket csak elfogadom, vagy imádkozom érte naponta?
Isten ajándékaként fogadom-e majd gyermekeinket?
Van-e rossz szokásom, szenvedélyem, tulajdonságom, amit leendő gyermekeink
örökölhetnének, átvennének?
31. Milyen nézeteltéréseim vannak, és hogyan oldjuk fel azokat?
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