Itt van a nyár, a kikapcsolódás ideje…
„…íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Máté 28. 20/b
Nagyon gyakran igényli az ember annak, hogy a szükségeiben, problémáiban érezze az isteni jelenlétet, elérhető
legyen számára Isten segítsége. Ezen alkalmakkor Isten ezen ígérete ad reménységet, támaszt, erőt a benne hívő
embernek.
Most azonban itt a nyár…!!!
Sokan közülünk alig vártuk a jó időt. Sokak számára megkönnyebbülés, a nehezen kigazdálkodható fűtésszámla
terhei alóli fellélegzést jelenti, a tavasszal ereje teljében felbukkanó napsütés… Nagyon sokan gondolják azt, hogy a
nyár a kikapcsolódás ideje, és a szerencsésebbek, ezt meg is tehetik. Vannak, akik számára természetes a nyaralás, a
kirándulás, a leeresztés, és kikapcsolhatnak a munkából, az egyéb kötelezettségekből, sőt más kultúrákat, népeket,
országokat ismerhetnek meg, mert számukra ezt jelenti a nyár, a kikapcsolódás. Sajnos, vannak a magyar
társadalomban olyan családok – egyre többen – akik számára ez csak álom, ábránd, vágy marad. Talán számukra
egészen mást jelent a nyár, a nyaralás, a kikapcsolódás… Ezen embertársaink számára is szükséges lenne a
kikapcsolódás, a pihenés.
Mindezen igazságok mellett, egy nagyobb, messzebb ható igazságra szeretném felhívni a figyelmet. Gyakran
gondolja azt az ember, hogy a kikapcsolás, a leeresztés más emberré tesz, de gyakran azzal kell szembesülnünk,
hogy igazzá válik ezen embertársainkra a Szentírás szava: „Ha az igazak vigadnak, az nagy dicsőséget jelent, ha a
bűnösök kerülnek felül, keresni kell az embereket.” Példabeszédek 28.12.
Gyakran lehet látni fesztiválozókat, akik nem tudnak magukról, és emberségükről sem. Amikor rá néz az embertársa,
valóban keresni kell az embert. Ez lenne a kikapcsolódás, a pihenés, a feltöltődés emberi módja? Gyakran követi el
az ember, sőt a keresztény ember is azt a nagy hibát, hogy pihenése, szabadsága idejére, ki akar kapcsolódni még
Istenből is! Az ilyen ember kikapcsolódása, pihenése nem biztos, hogy olyan eredménnyel zárul, melyet annyira
vágyott…
Szeretnélek kérni kedves olvasó, hogy a nyárra ne felejtsd el, hogy Isten gyermeke vagy! Élj úgy, pihenj úgy,
viselkedj úgy, hogy az számodra is környezeted számára is építő és a mi Örökkévaló Istenünk számára is, szép
emlék lehessen.
Isten áldjon meg minden embertársamat, és a nyár a felüdülés, pihenés, Isten áldásának ideje legyen!

