
IMÁDKOZZUNK A HÁZASSÁGOKÉRT ÉS A CSALÁDOKÉRT! 

 

Minden társadalomnak a szíve a család. A házasság a teremtés szívében, középpontjában áll.  

Egészen az idők kezdetekor az Éden kertjében megteremtette Isten az embert a saját képére és 

hasonlatosságára. Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Ez volt az első házasság az 

emberi történelemben. 

Az Atya a Fiú és a Szentlélek a teremtést egy esküvővel kezdte el, és az idők végén ugyanúgy 

egy esküvői ünnepség lesz majd. A Jelenések Könyvének 19. fejezetében egy gyönyörűszép 

menyasszonyról olvasunk, aki felkészült a Vőlegénye eljövetelére. 

„Örüljünk, ujjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a Bárány menyegzőjének napja. 

Menyasszonya felkészült.” (Jel 19,7) 

 

A házasságnak kezdettől fogva Isten dicsőségét kell tükröznie. Minden időre ez lett a minta 

arra a kapcsolatra, ami Jézus és az Ő Menyasszonya között van. A szent házasság egy 

magasabb valóságra mutat, ami mélyebbre hatol annál, mint amit mi emberek meg tudunk 

érteni. Az Efezusiakhoz írt levelének 5. fejezetében Pál apostol még ennél is tovább megy, 

amikor erre, mint egy nagy titokra utal. 

Ezt figyelembe véve nem meglepő, hogy a házasságok az ellenség erős támadásai alatt állnak. 

Minél magasabb a válások száma, annál jobban halványul a kép, amit a házasság eredetileg 

jelent. 

Meg vagyok győződve arról, hogy a családok a missziós parancs végrehajtásának hajtóerejei. 

Egészséges házasságok, amelyekben a szeretet kézzelfogható és látható, azt a hatást érik el, 

hogy a kívülállók ezáltal a hiteles tanúságtétel által, az Evangéliumhoz fordulnak. 

 

A mai generáció mindenhol egy hiteles élet keres, és ezt ott fogják megtalálni, ahol az 

emberek szeretetteljesen foglalkoznak egymással, és Jézust egész szívükkel szeretik és 

szolgálják. Nagyon fontos, hogy az evangelizációhoz és a missziós küldetéshez stabil 

házasságokra van szükség, hogy tartós változásokat tapasztalhassunk meg. 

Imádkozzunk ma a házasságokért, a pásztorokért és vezetőkért, a szülőkért és gyermekekért! 

Imádkozzunk, hogy a családok a Jó Hír erős tanúiként ragyogjanak, és sok ember tudjon 

belépni ezáltal Isten Királyságába! 

 

Gyakran imádkozom ezt az imát a házasságomért: 

„Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a 

teljes tapasztalatban, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek 

lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus 

Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére.” (Fil 1,9-11) 
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