VILÁG ADVENTJE
„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a
hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által,A aki alávetette, mégpedig azzal a
reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni…” Róma 8.19-21/a
Talán a sóvárog kifejezést, már ritkán használjuk. A sóvárogni, egy nagyon erõs kifejezés! Mi az, ami után
sóvárogni szokott az ember? Valami rendkívül értékes, vagy nagyon szükséges. Többek között, a
sóvárgás vagy azért alakul ki, mert nem tud érte tenni az ember, csak szeretné, vagy, mert nem ismeri az
eléréshez vezetõ utat.
Melyek azok a dolgok, melyek után, ma általánosan sóvárgás alakult ki a világban?
Kiszámíthatóság – Biztonság – De jó lenne, ha biztos pontok lennének az életünkben!
- Különbözõ biztosítási rendszereket vezetnek be, hogy növeljék a biztonságérzetet.
- Nyugdíjbiztosítás – Nyugodt, békés öregkor érdekében – Már látjuk, hogy haldoklik a nyugdíjrendszer.
- Minõségbiztosítás – már az elfogyasztott élelmiszerek ehetõségében sem lehetünk biztosak!
Nyugalom a kényszerû pörgõ hétköznapok között – Milyen jó lenne, ha ki pihenhetném egyszer magam,
fogalmazódik meg sokszor a sóhaj, a vágy, a sóvárgás
- A média, a körülöttünk levõ szolgáltatóipar gondoskodik arról, hogy megnyugodj: Ha vásárolsz, ha
megveszed ezt vagy azt…
- Nem hagynak egy perc nyugalmat sem, mert lemaradsz valamirõl, talán éppen arról, hogy mi történik a
„villában”, vagy az „összeesküvõkkel”! Vagy lemaradsz, valamelyik akciós termékrõl. Nem fogod
megtudni, hogy melyik, az éppen trendi rúzs színe, melyik autó vásárlása adja azt a nyugalmas
életérzést, melyre, annyira vágyik mindenki. Melyik okos telefont kell megvenned, hogy
megnyugodhass. Melyik felkapott szigetre kell utaznod, hogy nyugtod legyen – ahol azzal a nyüzsgéssel
találkozol, ami elõl menekültél.
Megértés, elfogadás – Milyen jó lenne, ha valakinek nem kellene magyarázkodnom, alakoskodnom…
- Az lehetsz, aki vagy, sõt egy slágert idézve a korszellem ezt mondja neked: „Az légy, aki vagy”! De ki is
vagy te valójában? Azt is megmondja neked ez a korszellem, mert úgy érzi, szükséged van erre: Ha
nem lógsz ki a sorból, boldogulhatsz. Légy trendi, de mi mondjuk meg neked, hogy mi a trendi!
Megértünk, ha olyanná válsz, akit megérthetünk!
- Elfogadunk, ha olyan vagy, akit elfogadhatunk! Bemutatjuk neked, hogy mivé kell válnod, hogy
elfogadjunk: Azt kell szeretned, amit mindenki szeret, Azt kell elfogadnod, melyet a média sugall, azt kell
gyûlölnöd, amit a média bemutat neked…
Anyagi biztonság, garantált túlélés
- Dolgozz sokat, meg még többet, hogy megnyugodva elmondhasd: Anyagilag biztonságba vagyok!
- Ne gondolj arra, hogy mi lesz, ha pénzügyi válság lesz. Ne gondolj arra, hogy mi lesz veled, ha bankok
a fejed felett úgy döntenek, hogy leértékelik a pénzed, vagy megszüntetik a befektetésed!
- Ne gondolj arra, hogy maradandóba, netán a gyermekeidbe fektess, hiszen a gyermek költség, teher,
idõnként akadály az anyagi biztonság elérésében! És mi lesz, ha az egyetlen tõkéd, a gyermeked
maradt? Mit látott tõled? Mibe fektessen be?
Ez egy körforgás, amiben élünk! Nagyon kevés alkalom adódik arra, hogy egy kicsit hátrébb lépve távlati
nézõpontból vizsgáljuk meg életünket, vágyainkat, szükségeinket, sóvárgásainkat, és ezek alapján
belássuk, valami nagyon nem jó ebben a világban!
Ez a mostani adventi idõszak, jó lehetõség erre! Észre kell vennünk, hogy valami nagyon hiányzik ebbõl a
rendszerbõl: Az Isten fiai! Akik ezeket a dolgokat más vonatkozásban is képesek látni, vizsgálni, és
megoldásokat találni! Ha a te életed ehhez a modellhez nagyon hasonló, akkor idõszerû, hogy értékelj, és
átértékelj!
Valaki azt mondta nekem, hogy ebbõl a mókuskerékbõl nem lehet kilépni, ezeket másként nem lehet
csinálni! Valóban igaza van! Ezeket csak így lehet csinálni! De kell-e így csinálni?
Ha Isten fiainak nézõpontjából nézzük, akkor mások lesznek a fontosak, mások lesznek a idõ, erõ
beosztását meghatározó tényezõk, és természetszerûen mások lesznek az eredmények is!
Ha más a forrása – és nem a kormány a hatalom, a demokrácia, mely nagyon bizonytalan, ingatag –
akkor mást jelent számomra az állandóság és a biztonság!
Ha más a forrása – és nem a szolgáltató ipar, aki abban érdekelt, hogy pénzed, nyugalmad õ birtokolja –
akkor mást jelent számodra a nyugalom.

Ha más a forrása – nem a társadalmi elfogadottság, mely kifordult önmagából, mert az népszerû, amit
szégyellni kellene – akkor mást jelent a megértés, elfogadottság!
Ha más a forrása – nem a munkába felemésztett élet, és a pénzügyi rendszer, mely sokszor jelét adta
már az instabilitásnak – akkor mást jelent az anyagi biztonság, és a túlélés!
Az adventet abban a reményben éld meg, hogy találkozhatsz Istennel, aki téged keres!

