
Az emmauszi csoda:
LÁBADY TAMÁS a Házas Hétvége

"Ugye lángolt a szioűnk,...
mikor útközben beszélt hozzánk...?"

(Lk 24/32)

AMarriage Encounter lelkiség és program egyszerre. A 60-as évek
ben indult el "emmauszi útjára" a tengeren túl, és a 70-es években
vert gyökeret az európai kontinensen. Magyarországra 1984-ben
hozták el osztrák papok és házaspárok. Ma már több mint 1200
házaspár, 100 pap és szerzetes részvételével folyik a megújult hit
vesi és papi szeretet kultúrájának ez az evangelizációja.

A Házas Hétvége az emmauszi út, az emmauszi találkozás és
felismerés. A Hétvége útján a házastársak újra úgy találkoznak
egymással, mint vőlegény és menyasszony és a hétvége három
napjában megélik, hogy útjukon csatlakozik hozzájuk a Vőlegény,

aki megnyitja szemüket és ettől föllángol a szívük. Jézus úgy je
lenik meg a Hétvégén és a hétvégés közösségben, mint a szentsé
gi házasság isteni igazságának hírnöke. És jelenlétével nagy dol
got művel: a házastársak kifáradt, szunnyadó, a világ nyilvánva
lóan ellentétes trendje által szaggatott és sebzett szere
tetkapcsolatát újra lángolóvá teszi; borrá változtatja a vizet.

Tudott, hogy a házasságot az egyház a szent élethez vezető út
nak tekinti, melyet Krisztus szentséggé emelt. Mégis, a házasság
mint életszentség az egyházban még napjainkban is szinte rejtve
van. A házasságkötés szertartásán túl nincs olyan liturgikus ün
neplési mód, amellyel a házastársak szentségi kapcsolatukat űn

nepelhetnék. Pedig sok helyütt olvassuk - legutóbb II. János Pál
pápának a Család Évében a családokhoz írott levelében is -/
hogy a házastársi szövetség, mely kitárja a házastársakat a szere
tet és az élet időtlen közösségére, azaz a "szentek közösségére",
súlyponti szentség. Nagy szentség, "nagy rnisztérium" (Ef 5/32)/
mondja Szent Pál, mert a Szentháromság benső életének mintájá
ra működik,

A Hétvége lelkisége az emmauszi kenyértörés csodaerejével ta
nítja a házastársakat a napi szerelembe esésre egymással és az Is
tennel egyszerre. A házastársaknak eszközül adja a házasságnak
mint állapotszentségnek megejtő szépségű liturgiáját, amely az
Eucharisztia metaforája. Nyilvánvalóvá teszi, hogy az értünk
adott Test és az értünk kiontott Vér szentsége a házastársak szö
vetségében is kifejeződik, mert általa lép be a házastársak életébe
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az állandó és őszinte önajándékozás és elfogadás logikája. A há
zasságban a saját önzésnek való szüntelen meghalás és az egy
másnak való szüntelen önátadás ugyanis olyan, mint ahogy
Krisztus ajándékozza magát a kenyérben. A Hétvége eszközt és
módszert ad a házastársaknak arra, hogyan válhatnak egymás
számára mintegy megszentelt ostyává. Hogyan tehetik fel szívü
ket naponta a paténára, hogy az egy test egységében kölcsönösen
ajándékozzák és megkapják egymást.

A Hétvége a házasság igeliturgiájának is mintáját adja azzal,
hogy különleges kommunikációs technikára tanít. Ennek segitsé
gével a házastársak beléphetnek egymás személyes világába, egy
úttal kiüresíthetik magukat, hogy ezáltal mélyebben bekapcsolják
egymást Isten jelenlétébe, és ebből a forrásból újabb erőt nyerje
nek a szeretetben való folyamatos megújuláshoz. Ez a kommuni
káció válasz az esküvő ünnepélyes kérésére, hogy "áraszd ki rá
juk a Szentlélek kegyelmét", mert általa a házastársak folyamato
san részesülhetnek a Szentháromság misztériumában, az isteni
különbözőség és egység extatikus boldogságában.

A Hétvége az életszentség liturgikus ünnepléséhez a bűnbánat

szentségével analóg kiengesztelődési gyakorlatra is megtanítja a
házastársakat. A kiengesztelődés kegyelme, amely a megbékélés
és megbocsátás isteni kegyelméből fakad, a mindig újrakezdés
lelki energiájának és így az "életszentség tökéletességének" (Mt
5/48) a záloga.

A Hétvége a "szentségi házasság evangéliuma". Örömhírében
a házasok jellé lesznek, Krisztus jelként használja őket, és ezzel a
jellel mondja: Úgy ajándékozom én is magamat nektek, ahogy ők

ajándékozzák magukat egymásnak.
A Hétvége a katolikus papoknak és szerzeteseknek is az "em

mauszi út". A házastársi hűség és szeretet, a cölibátus és a szer
zetesi fogadalom megélése egyaránt a keresztény lelki élet mércé
je. Mindegyik a szeretetben való élet. A cölibátusban, szerzetesi
fogadalomban élők más módon fejezik ki szeretetüket, mint a há
zastársak/ de azért ez nem lehet kevésbé szenvedélyes és önáta
dó, mint a hitvesi szerelem. így a Hétvége lelkisége a papok és
szerzetesek számára is azt nyújtja, amit a házastársaknak, hogy ti.
a házastársi szeretettel azonos lényegű szeretetkapcsolataik felfris
süljenek, elmélyüljenek és állandósuljanak.
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