Ima a magyar népért
50.hét
Elidegenedés
„Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban
meghidegül.” (Mt. 24:12.)



Jézus szavai a visszajövetelét megelőző végidőkről tudósítanak bennünket. Korunkban a
gonoszság szaporodása mellett az emberek egymástól való fokozatos elhidegülése is jól
megfigyelhető. Utóbbi folyamat egyik fő elősegítője a technikai fejlődés.



Úgy tűnik, hogy a kényelmünket szolgáló gépeket sem tudta az ember Istennek tetsző
módon használni. A mosógép sok időt takarít meg számunkra a kézi mosáshoz képest. A
felszabaduló időt azonban nem Istenre, embertársainkra fordítjuk, hanem arra, hogy
négyszer annyi ruhát hordunk, mosunk, halmozunk fel, mint dédszüleink generációja. A
gépesített mezőgazdaság hihetetlen termelési mutatói, továbbra sem adnak megoldást az
éhezés problémáira, helyette elhízott nyugati társadalmat, profit orientált gazdaságokat,
munkanélküliséget és környezetszennyezést hoztak létre. Költői kérdés, hogy megért-e?
Nyilván a rendszer kedvezményezettjeiként élvezzük a technikai fejlődés eredményeit.



Legújabb „barátaink” a számítógép, és az Internet. Nyilvánvaló előnyeik mellett, ne
csodálkozzunk, ha legalább ugyanannyi kárt okoznak majd az Istentelen emberiség
kezében, mint hasznot. A károk közül máris nyilvánvaló, hogy ezek az eszközök, még a
TV-nél is jobban elősegítik az emberek egymástól való elszigetelődését. Bár első
ránézésre úgy tűnhet, hogy az általuk megteremtett szinte korlátok nélküli kommunikációs
lehetőség majd a szeretet, melegség és emberi kapcsolatok fő támogatóivá avatja azokat,
de a valóságban a legfiatalabb generációk körében kirajzolódni látszik, egy közösséget
vállalni nem akaró, a közösségi érintkezés nyűgjeit felvállalni nem merő, később már nem
tudó, a virtuális világban hamiskás kapcsolatok, szimulált örömök, sikerélmények emlőjén
nevelkedett társadalom rémképe.



Bár őseink sem voltak szentek, mégis az esténként barátaival kártyázó dédapáinkban,
vagy a tollfosztáson pletykálkodó dédanyáinkban élő természetes szeretet és jó érzésű
közösségi felelősség vállalás mára már elérhetetlennek tűnik. Hogy nagyvárosokban
régóta így van ez, abba már korábban beletörődtünk. A faluközösségekben tapasztalható
elidegenedés azonban egyértelműen a virtuális örömök megjelenése óta nyert teret.

 Ebben a rideg világban kell nekünk Jézus követőinek, barátainak gyertyalánggá és
világítótoronnyá válnunk, hogy az Ő melegségét, szeretetét sugározzuk szét. A

szentszellem vezessen minket imáinkban.

