HÁZASSÁG HETE — Az elköteleződés ünnepe!
„Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz…” — Prédikátor 9,9
Ha február, akkor Házasság Hete! Hazánkban
immár hatodik éve, hogy Valentin-nap tájékán a
különböző felekezetek programok sorával népszerűsítik a házasság intézményét. A kezdeményezés
Angliából indult el, s minden évben egy héten keresztül a házasság fontosságára hívja fel a figyelmet: a házasság Isten csodálatos terve azoknak, akik
kapcsolatban szeretnének élni.
A szervezők arra bátorítanak minden közösséget, hogy a házaspároknak szóló alkalmak szervezésével csatlakozzanak a mozgalomhoz, amelyet
közzétesznek a www.hazassaghete.hu weboldalukon. Ezzel is igyekeznek Istenhez közelebb csalogatni a Tőle távol élőket. Biztatnak minden házaspárt, hogy a Házasság Hetében
keressenek módot arra, hogy kifejezhessék az egymás iránti szeretetüket és megerősítsék
elkötelezettségüket. Ünnepeljék meg a házasságukat!
A szerelem egyáltalán nem biztosítéka annak, hogy a párok egy életre szóló társakká váljanak! Egy statisztika szerint, ha a válságban levő párok nem hamarkodnák el a válást, 66%kal több boldog, és életerős családot láthatnánk. A válások csökkenésével hatalmas összeget
spórolhatna meg az állam. Ugyanis milliárdokat fordítanak évente a széthullott, szegény családok támogatására. A megelőző felkészítés sokkal olcsóbb lenne, mint a segélyezés!
Lesújtó és fájdalmas következményekkel jár egy válás mind a szülőkre, mind a gyermekekre és a társadalomra egyaránt. A házasság megerősítése támogatandó, mert ez a
legjobb megoldás a társadalom problémáira is. Így a házasság valóban egy életen át tartó
intézmény lehetne, amire eredetileg Isten terve szerint is rendeltetett.
Lehet, hogy megdöbbentő az összefüggés, de a gazdasági válság a házasságok gyors
csökkenésének a következménye. Az alacsony születési arányból eredően a következő
generációban csak feleannyi aktív dolgozó lesz. De ki biztosítja majd akkor a költségvetési
fedezetet, nyugdíjat? Ezen változtatni kell! A kérdés az, tesz-e ezért valamit az Egyház,
akinek több lehetősége adódna erre, mint a világi rendszereknek.
A házasságkötések aránya az utóbbi 30 év alatt radikálisan lecsökkent. Mi lehet az oka
annak, hogy az emberek házasságon kívül akarnak szexuális életet élni? Félnek az elkötelezettségtől vagy a válástól? Egy fiatalokról készített felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek fele elvált szülők gyereke, akik azt mondják: én nem akarok átmenni egy válási
procedúrán. Ezért nem házasodnak, s nem alapítanak családot.
Miért nem akarják sokan a házasságot? Mert nem kapnak bibliai útmutatást ennek
óriási előnyeiről, áldásairól. Miközben várják a tökéletes párt, élettársi kapcsolatban élnek, mintsem elköteleznék magukat. Ez a döntés kihat a következő nemzedékre is. Manapság egyre többen világi módon élnek együtt, figyelmen kívül hagyva, hogy Isten csak
az Ő tervét tudja támogatni és az Ő elveivel azonosakat megáldani.
Óriási szükség lenne a keresztény értékrend szerinti bibliai tanításokra a házasságról,
nemcsak a jegyeseknek, hanem a házaspároknak is a házasság helyreállításáról és megújításáról. Egyértelmű, hogy minden lehető eszközzel erősíteni szükséges a házasságokat, és
az Egyháznak ebben sokkal jobban kellene jeleskednie!
Magam részéről a házasság témakörét egy évtizede tanulmányozom. A rendelkezésre
álló tananyagot, továbbá a nyolcéves alpolgármesterségem alatt szerzett tapasztalatokat
az önkéntes egyesületi munkában is igyekszem kamatoztatni. Ily módon szeretnék a nemzetem segítségére lenni. A Békevár Egyesületnek a Házasság Hetébe integrált programjaival több helyütt is találkozhatnak az érdeklődők, benne az újjászületés csodájával.
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