Kire, mire van szüksége a családodnak, neked?
Gyülekezetünkben a május hónap a család hónapja. Első vasárnap az édesanyákra gondolva kezdtük, és emlékezünk
az apákra, a nagyszülőkre, és a gyermeknappal zárjuk. Tehát, szeretnénk az egész családra fókuszálni, mert a család
a legfontosabb intézménye a társadalomnak, legfontosabb helye az embernevelésnek, a szeretetnek, az elfogadásnak,
az egymásra figyelésnek!
Sajnos, gyakran esünk abba a hibába, hogy egy-egy rendkívüli eseményt, születésnap, névnap, anyák napja,
házassági évforduló…, egy ajándékkal, egy rövid megemlékezéssel, egy tortával, egy vacsorával letudunk, azt
gondolva, hogy ez így rendben van.
Egy jó szülő, alapvető gondolkodásából fakad, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy gyermekéről
gondoskodjon. Időt, energiát nem kímélve, hoz áldozatot – ez az, amire szüksége van a családomnak – gondolja,
sugallja a társadalom! Valóban így lenne? Valóban a tizedik ing, a huszadik zokni, a Hello Kitty-s táska az, amire
szüksége van a gyermekednek?
Sokszor panaszkodnak a szülők, hogy a mai viszonyok között egyre nehezebb megfelelni az elvárásoknak, teljesíteni
a szülői kötelességet! Ennek érdekében felkutatja a szülő a munkát, még plusz vállal mellé, még a szabadidőt is
feláldozza azért, hogy ennek az elvárásnak megfelelhessen, hogy jó szülő legyen! Erre lenne szüksége a
családodnak, gyermekednek, neked? Amikor a sokadik kitűzött célt, a sokadik vállalt munkát is elvégzed, akkor
elégedett, nyugodt vagy? Teljesítetted a szülői kötelességedet? És mi van a gyermek anya, apa utáni vágyával? Mi
van azzal, hogy le akar veled ülni, beszélgetni, és azt mondod nincs rá időm, mert teljesítenem kell a feladatomat –
hát nem az a feladatod, hogy a gyermeked neveld? Nem csak kenyeret kell neki adni, hanem valami mást, mely
sokkal fontosabb! A férjed, feleséged nem a pénzedre, a programodra, a karrieredre, az előbbre jutásodra kíváncsi,
hanem rád! Valóban azt gondolod, hogy egy Valentin napi szívecske, vagy bármilyen más ajándék az, amire
szüksége van? Nem elsősorban a sokadik ajándékra, a sokadik túlórára van szüksége a családodnak, hanem rád!
Légy a család része, legyetek együtt család!
Az örökkévaló Isten szeretete, jósága, békessége és áldása legyen veled és szeretteid életével, most és mindörökké.
Ámen!

