Gyermekáldásra várva
Gyakran kérdezzük a fiataljainktól:
Van feleséged? Van férjed? Van-e gyermeketek? Hány gyermek van?
Manapság sok fiatal házasnak nincs, nem lehet gyermeke. Imádkozunk-e
értük?
Mit jelent a meg nem született gyermek, vagy mit jelent az elvetélt
gyermek? Minden bizonnyal az ilyeneknek nincs születésnapjuk. Hiányzik
számukra a születésnapi ünnep. Sok házasságban nem tudnak napirendre térni a
gyermektelenség felett. Egy életen át sebeket hordoznak azért, hogy nem lehet
gyermekük. Talán a testvéreiknek és a barátaiknak van gyermekük, de nekik nem
lehet… Egy életen át gyászolnak és szomorkodnak a gyermektelenség miatt.
Megtörik a generációk sora, hiányzik egy új láncszem.
A gyermektelenség káros hatással lehet az egyén számára, de káros
hatással bírhat a házasságban levő kapcsolatban is. A gyermektelenség miatt
értéktelennek érezheti magát az ember. Bűntudat is ébredhet benne.
A legtöbb nőnek az álma az, hogy gyermeke szülessék. A gyermektelenség
mély nyomokat hagy a nő lelkében. A nő szívében nagyobb a vágy arra, hogy szülő
lehessen, mint a férfiéban.
A gyermektelenségnek több oka lehet. Lehet szó meddőségről, vagy
valamelyik fél testi hibájáról. Van úgy, hogy a gyermektelenség nyilvánvaló, de sok
esetben megmagyarázhatatlan.
Nagyon fontos, hogy a házastársak beszéljenek erről egymással.
Beszélgetniük kell az elvárásaikról, a fájdalmaikról, a szomorúságaikról, a
kudarcaikról. A kommunikáció hiánya stresszt okozhat és a házastársak
magányosnak fogják érezni magukat.
Az is fontos, hogy a szülők miképpen viszonyulnak a gyermektelen
gyermekeikhez. Sokan szomorúan gondolnak arra, hogy nincs unokájuk, mert a
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gyermekeiknek nem születhet gyermekük. A gyermekáldás nélküli gyermekeinkkel
beszélgetve ne mutassuk ezt ki nekik.
A gyülekezeti tagok pedig szeretettel viszonyuljanak a gyermektelen
házastársakhoz.
Az érzéseket nem szabad elnyomni. Inkább beszélni kell róla. A
problémákat meg kell beszélni. Olyan sok gyermektelen házaspár nem tud
istentiszteletre jönni, amikor keresztelés van. Sokan irigyek ilyenkor.
A házasság több mint szülőnek lenni. A házasság örömeit nem csak a
gyermekáldás adhatja meg. A gyermektelen házaspárok hasznukra lehetnek
másoknak. Talán úgy, hogy örökbe fogadnak egy elhagyott gyermeket…
Mindennél fontosabb, hogy minden házasságban értsük meg azt, hogy Isten
mit akar velünk, vagy általunk tenni. Ismerjük el, hogy Isten bölcsebb, mint mi és
jobban tudja, hogy mit miért tesz. S ami a legfontosabb: Isten mindennél
fontosabb kell, hogy legyen számunkra! Még a gyermekeknél is!
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