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ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE - I fejezet 
 
Ez a három latin szóból álló kifejezés magyarul így hangzik: 
AZ ISTENI BÖLCSESSÉG TITOKZATOS TERVE.  Ezzel kezdődik - 
és ez is a címe XIII. Leó pápa enciklikájának, amely a házasság föl-
bonthatatlanságáról szól, és 1880 - ban íródott. (Több, mint 140 esz-
tendővel ezelőtt!)  
Az I. fejezet tömören arról szól, hogy a házasság, illetve a házasság 
fölbonthatatlansága Istennek már a teremtéskor elképzelt terve volt 
a férfi és a nő kapcsolatáról.  Ezt az isteni tervet az emberi civilizáció 
az őskortól napjainkig folyvást-folyton szeretné megkérdőjelezni, 
fellazítani, megmásítani. Jézus, amikor közöttünk járt, határozottan 
rámutatott Istennek a házassággal kapcsolatos teremtői szándékára. 
Megtisztította a házasság fogalmát az addig rárakódott pogány el-
képzelésektől, mintegy megújította és szentségi rangra is emelte. Az 
Egyház pedig azóta is őrködik azon, hogy a házasságot minden kor 
társadalma valóban Isten ősi tervéhez igazítsa. 
Az emberek a házasságot tehát örökké igyekeznek Isten ősi szándé-
kától elválasztani, és az Egyház 140 esztendővel ezelőtt ezzel az en-
ciklikával külön fel is hívta a figyelmet. 140 év eléggé nagy időtávlat 
már arra, hogy ezt a jelenséget - miszerint a házasságot örökké 
igyekszenek Isten szándékától elválasztani - mi magunk, itt és most, 
a mai környezetünkben is tettenérjük.  
Erre hívjuk most meg azokat, akik ezt a kérdést fontosnak tartják. 

A társadalomban (sajnos) úgy van, hogy ha valaminek a tisztaságát, 
a ragyogását, - vagy ősi eredetiségét - őrizni kell, akkor meglehet, 
hogy az egyik nap védem, a másik nap meg magam is szennyezem. 
De nincsen köztes állapot, olyan, hogy nem is védem, de nem is 
rongálom. - Hiszen ha nem védem, már azzal is engedem, hogy 
rongálódjék.  Gondolkodjunk el tehát azon:  

Mivel is tudjuk mi védeni a házasságot?  
Tudom- e védeni a házasságot (legalább a másokét) akkor is, ha az 
enyém már véget ért, vagy hajótörést szenvedett? Hogyan tudom 
segíteni, pártolni, védelmezni azokat, akik házasságban élnek, vagy 
arra készülnek?  
Rengeteg olyan jelenség van körülöttünk, ami igencsak hatékony a 
házasság szétzilálására. Érdemes kis közösségekben ezekről gyak-
rabban beszélgetni. Fölhívni egymás figyelmét ezekre a romboló 
jelenségekre. (Nem az a fontos, hogy örökösen károgjunk és mindig 
csak a rossz dolgokról beszélgessünk, - de közegészségünk egyik 
fontos alapja, hogy a fertőzés veszélyeit jól lássuk, és ne legyünk 
ezekben tudatlanok. )  
A szüleim, a gyermekeim, a rokonaim, a barátaim házasságát én, 
(vagy mi) hogyan védelmezhetjük? Mikor kell szemet hunyni, és 
mikor kell szólni valamiért, ha veszélyeztetve látom a szeretteim 
házasságát? Keressetek példákat az életetekből, a környezetetekből, 
olyan esetekről, amikor sikerült, és amikor nem sikerült a „beavat-
kozás”. 
Olvasol-e olyan könyveket, szakirodalmat, ami a házasság védelmé-
ről gondoskodik? - Ez a saját házasságod szempontjából is hasznos 
lenne.  Ha találtál ilyen könyvet, ajánlod-e másoknak is? 
Örömmel várnánk más házaspárok jelentkezését is, akik a házasság 
ügyét fontosnak tartják. Ha ezekben a dolgokban összefognánk, 
sokkal többre juthatnánk.  Aki konkrétan, aktívan tenni szeretne 
ezért, küldjön egy E-mailt az alábbi címre, vagy hívjon minket tele-
fonon! 
Forián Szabó Gabi és Péter:       E-mail:      gabipeter @ pantelweb. hu 
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