A család hónapja…?
Gyülekezetünkben a május a család hónapja, ez adta az apropót eme gondolatébresztő elmélkedésre. A család, a
társadalom építőköve, sejtje, és ha a családok jól működnek, reménysége lehet a társadalomnak, ha rosszul, akkor …
vajon, milyen jövő vár ránk?
Hogyan is tekintünk, tekintsünk a családra?
Egy tanulmány szerint ma ilyen családtípusok vannak:
Nukleáris család: apa – anya – gyerekek
Binukleáris család: elvált szülők újra házasodtak („két családom van”)
Kiterjedt család: kettő vagy több összekapcsolódott nukleáris család alkotja (pl. több generációs család)
Egyszülős család
Házasság nélküli család
Nagyon elgondolkodtató, hogy 2005-re a magyar családok 55%-a csak a nukleáris család, (apa-anya-gyerekek) a
45%-a mindenféle más elképzeléssel próbálkozik családként működni, vagy a család szerepét eljátszani! Sajnos,
ezen adatokat figyelembe véve, ma már gyakran gondolják úgy sokan, hogy ezek az „egyéb” próbálkozások nagyon
is normálisak. De vajon betöltik-e a család valódi funkcióját?
Mi keresztények, hogyan tekintünk a családra? Megmérgezett bennünket a korszellem, mely az Isten által elgondolt,
és jól működő családmodellt, és az áldozatvállalások, a terhek, a kihívások miatt felváltotta, a kísérletezés, a más
megoldások keresése? Mi a család? Műhely, magház, missziós központ! Most ezek alapján szeretném, ha
elgondolkodnánk a családról.
Műhely, mert valami nagyon fontos munka folyik, az érdekében, hogy a családban élők értéke nőjön, értékrendje
nemesedjen, élete kiteljesedjen. Elősegíti a gyermek értékes felnőtté válását.
Magház, mert védenie kell a magot mely, ha jó közegben, családban van, gyökeret vet, megerősödik, növekszik és
termőre fordul.
Missziós központ, mert ez az elsődleges hely, ahol a felnövekvő gyermek hallhat az evangéliumról, a megváltásról,
tapasztalhatja meg a kereszténység örömét, talán keserűségét, képmutatását, és beleplántálódhat a hit, melyet Isten
örömmel ad mindenkinek, vagy negatív tapasztalatai miatt elfordul tőle.
Kedves szülők, gyermekek, nagyszülők! A család az nem átok, nem nehézség, nem egy kereszt, hanem az öröm
forrása lehet, ha Krisztus van jelen benne! Ha másként érzitek, tapasztaljátok, akkor keressétek Krisztust! Jelen van?
Áldott májust, családot, a családba örömöt kívánok!
HÁZI ÁLDÁS
Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség nincsen. Ámen!

