NYÁR VAN!
Az északi féltekén június 21. – szeptember 23 között tart a csillagászati nyár. A nyár tele van csodálatos
eseményekkel, időszakokkal, amelyre mindig is vágyik az ember. Sok dolgos, nem kívánt napot az a tudat segít
átvészelni, hogy jön majd a nyár. Az üdülés, a kikapcsolódás, a strandolás, a szabadságok, szünidő időszaka!
Most ne gondolj másra, nézd, milyen szépen süt a nap, mennyire tele van élettel a természet, – szokták mondani
bátorításként – sőt bizonyos munkák eredménye már megérett. Vannak gyümölcsök, zöldségek, melyek ebben az
időszakban érnek be, éltetik, töltik el élvezettel annak fogyasztóját.
Van egy mondás, mely így szól: „a felhő felett mindig süt a nap”. Gyakran gondoljuk azt, hogy jó lenne ennek
részese lenni. De mintha mindig másra sütne a nap, mintha mindig mást érne a nap áldása. Nekem a nap is csak
elviselhetetlen meleget jelent, kiszáradást, okot arra, hogy elbújjak…
Nyár van! Vegyünk fel napszemüveget! Ha anélkül próbál az ember a nap irányába nézni, lehetetlen, fájdalmas
következményei lehetnek, de ha egy „másik” szemüveg van rajta, akkor csodálatos, élvezhető kép tárul elé!
Vegyünk fel egy másik szemüveget…
Nyár van! Ez nem véletlen, nem a természet csodája, hanem a Teremtő akarata! - „…ezt mondta magában az Úr: …
Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.”
I. Mózes 8. 21-22. Ez számunkra az ajándékba kapott időnket, lehetőségeinket mutatja, még mindig van időnk,
lehetőségünk, találkozni, beszélgetni egymással, megosztani terheinket, megpihenni, élvezni a gyönyörű
pillanatokat, … a nyarat, a jó időt, mert nyár van!
Legyen az imádságunk ez: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” 90. Zsoltár 12.
Ne egy évszak legyen csupán, hanem események, alkalmak, találkozások, szeretetem kifejezésének lehetősége!

"Legyen előtted mindig út, melegen süsse arcodat a nap, az eső puhán essen földjeidre, s amíg újra találkozunk,
hordozzon tenyerén az Isten..." /régi ír áldás/

