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خیلی سخت است؛  کنند که یک عمر وفاداری ها فکر میجناب، امروز خیلیعالی"زوج جوانی از پاپ پرسیدند؛ 

انگیز باشد، اما سخت و حتی ناممکن است. ما از کنند ممکن است که کشمکشِ  زندگیِ مشترک زیبا و دلفکر می

 . پاسخ پدر روحانی:"شما تقاضا داریم که با کالمی ذهن ما را در این باره روشن کنید

ام از من پرسیده شده، بنابراین توانسته کنم. از آنجا که این سوالها پیشتر ازاز شهادت و پرسش شما تشکر می

 پیش دربارة پاسخی درخور کمی تأمل کنم. 

دوست داشته باشید؟ این را   "برای همیشه"شود که همدیگر را مهم این است که از خودتان بپرسید که آیا می

نهایی بگیرند. جوانی ترسند تصمیمات دوست داشت؟ امروز خیلی از مردم می "برای همیشه"شود باید پرسید: می

. ترس او از تصمیم نهایی بود. اما این یک "خواهم که کشیش بشوم اما فقط برای ده سالمی "گفت: به اسقف  می

رسد. امروز همه چیز آید. برای زندگی تصمیم گرفتن به نظر ناممکن میترس همگانی است که از فرهنگ ما می

شود که بسیاری که گیری، باعث میآورد. و این ذهنیتِ تصمیمم نمیشود؛ هیچ چیز زیاد دواخیلی سریع عوض می

و بعد؟ بهترین  "ما تا آنجا که عشق مان دوام بیاورد با هم هستیم "شوند به خودشان بگویند: برای ازدواج آماده می

احساس؟ یک حالت چیست؟ تنها یک  "عشق"رسد. اما منظورمان از آرزوها و تا بعد ... و اینطوری ازدواج به سر می

باشد،  رابطهتوانیم هیچ چیز استواری بسازیم. اما درعوض اگر عشق یک تنی؟ اگر چنین است، به یقین نمی-روان

توان گفت مثل ساختن یک خانه است. و یک خانه نه به کند و همچنین میآنگاه واقعیتی است که ادامه پیدا می

ساختن به معنی پرورش و یاری دادن در رشد است. نامزدهای عزیز، شود. در اینجا تنهایی بلکه با هم ساخته می

-شوید که با هم زندگی کنید و این خانه را بسازید، تا برای همیشه با هم زندگی کنید. شما نمیشما آماده می

که از های احساساتِ در جُنبش، بنا کنید بلکه می خواهید آنرا روی صخرة عشقی خواهید که این خانه را روی ماسه

شود، ای که ساخته میشود، و درست مانند خانهآید بسازید. خانواده بر اساس این نقشة محبت زاده میخداوند می

کند، مکانِ مهربانی، یاری، امید و پشتگرمی. همانطور که محبت خداوند پایدار و همیشگی است، پس ما نیز رشد می

فرهنگ "شود پایدار و همیشگی باشد. لطفاً بیایید مغلوب این می مان برآن بناباید بخواهیم که عشقی که خانواده

 بودن . این درست نیست!-کند. این فرهنگِ موقتینشویم. امروز این فرهنگ به همة ما حمله می "گذارشرط
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