Nyáron sziget!
Talán az országban, de nemzetközi téren is sok helyen felhangzik ez a szlogen – nyáron sziget! Nem akarok egy
létező fesztiválnak reklámot csinálni, annál inkább egy fontos jelenségen szeretném, ha elgondolkodnánk. Megjött a
jó idő, eljött a nyár, ideje van a fesztiváloknak. Rengeteg formában jelenik meg ez a kínálat. tökfesztivál,
káposztafesztivál, halászléfesztivál, különböző zenei fesztiválok sokasága, színházi fesztiválok …stb. Több oldalt is
meg lehetne tölteni ezen fesztiválok felsorolásával. Talán bele kell nyugodni, hogy nyár a fesztiválok ideje… És a
tavasz, az ősz, a tél is…, az is a fesztiválok ideje? Mert rengeteg ilyen kínálat van a porondon, gyakran a kultúra
jegyében. De mikor nincs ez a ricsaj, zenebona, felhajtás, amikor az ember elcsendesedhet, kikapcsolhat, lelkére
figyelhet? Talán karácsonykor? Az áruházak bevásárlási lázat generáló kínálata idején, ami már októberben
elkezdődik? Vagy februárban, amikor a farsangok zaja nem engedi az elcsendesedést? Esetleg húsvétkor, amikor
szintén bevásárolni kell, jókat főzni, enni és inni…?
Itt a nyár, a pihenés, a nyaralás, a szabadságolások ideje, és rengeteg tenni való van, nincs idő pihenni,
elcsendesedni, élvezni kell a nyarat!
Ezen gondolatok után szeretnék visszatérni az első mondathoz: Nyáron sziget! Egy kicsit másképp. A következő
zsoltár szakasz adja meg az alaphangot az elcsendesedésünkhöz, az elmélyülésünkhöz: „Csendesedjetek el és
tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.” 46. Zsoltár 11. Mikor volt az az idő,
amikor úgy igazán elcsendesedtél? Mikor volt az az idő, amikor ebben az elcsendesedésben meghallottad Isten
hangját? Mikor volt az az idő, amikor beláttad, hogy az Örökkévaló az Isten, a te Istened is? Talán szavakkal,
hitvallással igen, de valójában? Az időbeosztásod, az értékrended, a figyelmed megoszlása, ezt mutatja?
Nyáron sziget! Eljött az idő, hogy egy kicsit elszigetelődj, egy kicsi szigetet hozz létre, amiben te vagy, és Isten.
Amibe nem csöng bele a telefon, nem jönnek a like-ok, nem írnak rád a facebook ismerősök, nem zúg a tv, a valóság
show-k pillanat sztárjai nem röhögnek az arcodba, kényelmesen be és megrendezett napjaikban drága ételeket,
italokat fogyasztva, a jakuzziban káromkodva…
Itt a sziget ideje! Ebbe a szigetbe belefér, bele kell, hogy férjen az őszinte megnyílás, a rejtegetett indulatok,
fájdalmak, örömek, vágyak szükségek… Elhangozhat, el kell hangoznia, hogy erőre, megértésre, elfogadásra,
kegyelemre, együttérzésre van szükségem… És aztán: „Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy
mit szól hozzám és mit felel panaszomra.” Habakukk próféta könyve 2.1.
Ha ez a sziget létrejön, melyben ott vagy te és a te problémáid, akkor ott lesz az Úr, az Ő megoldásaival! Próbáld
meg ezen a nyáron ezt a szigetet!
„kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek,
valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom
mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért
meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell
gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme
és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire
vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével; és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább
gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és
kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten
dicsőségére és magasztalására.” Filippibeliekhez írt levél 1.1-11.

