HÁZASPÁRKÉPZİ PROGRAM
Összefoglaló sajtóanyag
Az utóbbi idıben egyre erıteljesebben foglalkoztat a párválasztás–házasság–család
témaköre. Ezen belül is leginkább az, miként lehetne valódi, hathatós segítséget nyújtani az e
területekhez szervesen kapcsolódó fı témákban.
Ismeretes, hogy manapság minden tevékenységhez valamilyen végzettséget írnak elı,
egyedül a házasság–család–gyermeknevelés az, ami semmilyen képesítéshez sincs kötve. A
válási arányszám növekedésében, és a családsegítı központok lesújtó statisztikáiban tetten is
érhetı ennek sajnálatos hatása. Ezért, miként az orvoslásban, úgy a családi életben is a
megelızésre kellene a fı hangsúlyt fektetni. Azaz a párok felkészítésére a „nagybetős”
életben adódó valódi helyzetekre a házasság, családi élet- és gyermeknevelés területein.
Ebben a felkészítésben meggyızıdésünk, hogy az Egyház kiemelkedı szerepet tölthet be.
A Békevár Egyesület a fenti célok elısegítésére februárban programsorozatot indít,
melynek helyszíne a siófoki Vértes Hotel lesz. A részvételi szándékot is a hotelnél kell
jelezni! Minden generációt szeretettel várunk, mert valamennyi korcsoport számára
rendelkezünk üzenettel: a problémák megelızésére csak úgy, mint a kiúttalanságot sugalló
szorult helyzetekre. A bibliai tanítások ugyan nem kötelezı érvényőek, de csak azok életében
várható tartós harmónia és öröm, akik be is veszik a „pirulát”, azaz az Igébıl hallottak
alapján, az isteni elgondolás szerint rendezik be az életüket.
A programsorozat résztvevıi megismerkedhetnek az önzéstıl mentes, Isteni-fajta szeretet
mibenlétével, sıt, haza is „vihetik” azt, ami a harmonikus családi élet egyetlen és
nélkülözhetetlen kulcsa. Ebben megalapozódva már semmi sem gátolhatja a zavartalan és
hosszan tartó boldogságukat. Minden jelenlevı megkapja a lehetıséget arra is, hogy
megtapasztalja az újjászületés csodáját.
Az egészséges társadalom az életerıs családok szilárd pillérére épül. Az ehhez szükséges
alapok elsajátítását követheti a tanult minták beépítése a mindennapi életvitelbe, melynek
hatása felbecsülhetetlen mind a család, mind a tágabb környezet szempontjából.

Elızmények:
- 10 éve, az egyházi archívumban „felfedeztem” egy házassággal kapcsolatos hangszalagot,
mely mély hatást gyakorolt rám.
- Ezen alapulva a késıbbiekben is késztetést éreztem a téma iránt. Egy lelkésztársam
javaslatára imádkoztam azért, hogy az Úr hozzon elém bıséges forrásanyagot.
- Ezt követıen sorra elı jöttek a témába vágó, bibliai alapon nyugvó könyvek, hanganyagok.
- 2005-ben „Tanítani kéne a családi életet” címmel egy cikk jelent meg a Somogyi Hírlapban,
mely további ösztönzést adott.
- 2009-ben a siófoki Vértes Hotelben rendezett „Esküvı Kiállítás”-on már szóltam is e
témában, de több gyülekezetben is tanítottam már a „házasságtan” témakörébıl.
- 2010. végén indíttatást éreztem a Békevár Egyesület létrehozására, és 10 évi felkészülés után
az Egyesület keretében a „Házaspárképzı program” elindítására.
- Az Egyesület ságvári székhellyel – Kecskés Gábor polgármester úr jóvoltából – a Kultúrház
címén lett bejegyezve, ugyanis 10 éve kötıdöm a helybéli emberekhez, a bibliai hitet tanítva
számukra.
- A Békevár név az isteni BÉKEsség és SágVÁR szótagjaiból tevıdött össze.

