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Ismerd fel célodat,
használd jóra a napodat!

Ha gondjaid vannak, aggodalmaskodsz a
jövő miatt, határozd el, hogy csak a mai
nappal törődsz! Csak ma döntheted el:
élsz vagy nem élsz a lehetőségeiddel, jelen vagy-e vagy sem, szóba állsz-e a körülötted lévő emberekkel, megragadod-e „a
jóra vezető alkalmakat”, vagy sem.
Éld a mai napot teljesen – ez életed valódi
kihívása!
Bármilyen jól használod fel minden percedet; az idő felett mégsincs hatalmad.
Isten meglátogathat betegséggel, vagy érhet egy váratlan baleset. Ekkor kénytelen
leszel feladni az összes magad készítette
tervet. Az idő nincs hatalmadban. Ha elfogadod Isten kezéből, ha a neked ajándékozott képességeiddel használod fel, akkor
számodra szép, hasznos és gyógyító lesz

s

ez az idő; csodálatos pillanatok, amikor
megtapasztalhatod az örökkévalóságot.
Minden ember egyéni és különleges hivatást kapott. Eszerint kell élnie az életét,
így hozzájárulhat ahhoz, hogy a világban
mindinkább érvényre jusson Isten eredeti
teremtő szándéka.
Életed csak akkor lesz értelmes,
ha felismered küldetésedet a világban,
és meg is éled azt.
Életcélunkat nem nagy teljesítményekkel
váltjuk valóra.
Életünk titka maga a létezés,
a nekünk ajándékozott
egyetlen és megismételhetetlen küldetés.
Próbáld meg egyszer tudatosan
meghatározni életed értelmét!
A belső erő áradásának ez az alapja.
Add tovább, amid van!
Tárd fel képességeidet!
Bízz a neked adott tehetségben,
fedezd fel saját lehetőségeidet,
és engedd, hogy
mások is részesüljenek adományaidból.
Anselm Grün: Minden napunk út
a boldogsághoz  Itt az idő, hogy
megtanuljuk, a világ és benne a mi életünk:
csodálatos! (kemény táblás, sok képpel,
136 old., 1800 Ft)

Találd meg a legnagyobb kincset
az életedben



Jézusnak a földbe rejtett kincsről szóló
példázatában egy szóra bukkanhatunk,
amivel a nagy boldogság, a valahová tartozás érzése, a tanítványság elkezdődik: az
öröm!
Abban az időben nagyon gyakran elásták
a kincseket a hadak útján. Hadseregek
jöttek-mentek, földbe ásták a kincseket. Jézus képletes, szép keleti beszédében ilyen
kincset talált valaki. Gyorsan visszaássa,
mindenét eladja, és megveszi azt a szántóföldet. Megvan, az enyém!
Így van ez azzal is, aki rátalál Jézusra. Elöntött-e téged valaha ez a belső öröm: „Íme,
megvan, ezért érdemes élni!?” Ha igen,
akkor tudod, hogyan kezdődik a tanítványság.
Emlékszem életem néhány mozzanatára,
amikor a régi írások Jézusából számomra
élő Krisztus lett. Egyszerre átvillant rajtam, hogy Krisztus él, és én is élek Általa, Vele, Benne. Felszentelt lelkész voltam
már akkor, de állítom, akkora élmény volt
ez, hogy nincs hozzá hasonló!
Azért írogatom a magam élményeit, hogy
emlékezzetek a magatokéra. Egyszer egy
görög szó kutatása alapján rádöbbentem, mi az, hogy agapé. Rájöttem, hogy
ezt hozta Jézus. Az Ő „nagy találmánya”
a „mindennek ellenére való” szeretet. Ez



a krisztusi szeretet; minden más szeretet csupán emberi érzelem. Az is értékes,
ha valaki szereti a másikat, bár az olyan,
amilyen. De amikor úgy szeretek valakit,
hogy nem szeretetreméltó, és mégis! Ez
a mégis, ez vadonatúj! Amikor ezt megértettem, nagy ujjongás fogott el: kincset
találtam!
Azután egyszer rádöbbentem, hogy a kozmosz tengelyének a kellős közepe a kozmikus Krisztus. Hogy Ő nem csupán egy
próféta, ezen a kicsi bolygón járt, hanem
az Ő Lénye mindeneket betöltő. Kozmikus. Ő az Alaphang, és ha ebből a világrendből nem akarok kiesni, nem akarok
rendetlen, azaz beteg vagy bűnös életű
ember lenni, akkor erre az Alaphangra
kell ráhangolódnom, s akkor tagja leszek
ennek a csodálatos zenekarnak. Amikor
minderre rájöttem, megtaláltam a helyem
a kozmoszban (nemcsak Újpesten), a csillagok között. – Ezek azok a nagy örömök,
amivel a tanítványság elkezdődik, izmosodik, erősödik.
Aztán az ember orrabukik, besározza
magát, és újra elölről kezdi. Mert az a különbség a bárány és a malac között, hogy
a bárány is sárba esik, a malac is, de a bárány kimászik belőle, a malac meg benne
marad, és jól érzi magát benne. Jézusnak
mégis mi volnánk a bárányai, akik ha be is
sározzuk magunkat, elölről kezdjük, kikeveredünk a pocsolyából.
Nos, ezzel az örömmel kezdődik a tanítványság.
Gyökössy Endre: Életünk Jézus tükrében
Jézus példázatai tükrök: ha úgy nézel bele,
hogy megrendülsz és érzed: „Ez én vagyok,
nekem szól” – akkor új élet és új kezdet vár
rád! (144 old., 1800 Ft)

Az ellenség szeretete
A nyolcadikosok, mint általában a diákok, szeretik a kialakult rendszereket,
szokásokat, szeretik, ha beáll egy ritmus,
amihez aztán viszonyíthatják magukat.
Amiről eldönthetik, hogy tetszik nekik,
vagy sem. De valami mindenképp kell,
ami strukturálja az iskola falain belül eltöltött sok-sok mindennapjukat.
Az egyik ilyen rendszer, hogy – egyházi iskola lévén – az első órát imádsággal
kezdjük. Ez persze nem olyan könnyű,
mint gondolnánk, hiszen a nyolcadikosok gyakran esnek be éhesen az első órára, és a kialakult áhítatos csendben nehéz
nem a szendvicsre gondolni, amit majd
mindjárt megkérdez, hogy megehet-e, és
nagyon reméli, hogy a tanárnő megengedi, amilyen könnyen rávehető ilyesmire.
És a tanárnőnek sem olyan könnyű a
gondolatait az imádságra odaszegezni,
és nem arra gondolni, hogy majd mindjárt utána könyörgő tekintettel fognak a
növekedésben lévő fiúk esedezni azért,
hogy megehessék a szendvicsüket. És
arra is nehéz nem gondolni, hogy sokkal
kellemesebb órát lehet tartani nem éhes
nyolcadikosoknak, mint éhes nyolcadikosoknak. Aztán amikor meghall egy-két
gyomorkorgást a lehajtott fejű, összekulcsolt kezű, nehezen stabilizálódó csöndben, már tényleg nagy kihívás az Úristenre koncentrálni.
Végül azért általában sikerül, és egészen
odafigyelve elmondjuk együtt azt az angol nyelvű néhány mondatos imádságot,

amit még az egyik első csoportommal
írtunk meg. Annak idején összeszedtük
azt a néhány legszükségesebbet, amivel
feltétlenül jó elkezdeni egy iskolai napot.
Belépek tehát a tanterembe egy szeptemberi reggelen, a csapat még új, és szokás
szerint hangzik az imádság: Dear God,
és szól a köszönet, kérés, barátokért,
családért, iskoláért és végül „Bless our
enemies, too. Amen.” És lendül is egy
kéz: Tanárnő, mi az a „bless” és mi az,
hogy „enemies”? Az imádságot sikerült
lekerekíteni, majd tisztázni, hogy „áldd
meg” és „ellenségeinket”.
– Mármint átkozd meg, ugye ezt akarta
a tanárnő mondani? Az ellenséget megátkozni szoktuk, nem áldást kérni rájuk
– kapom a hozzászólást.
Lehetséges, hogy egy nyolcadikos diák
éppen az én angolórámon találkozott azzal a számára egészen szokatlan gondolattal, hogy akár úgy is lehet élni, hogy
megpróbáljuk nem csak a barátainkat
szeretni?…
Ittzés Szilvia: Tanárnő, kérem! – avagy:
vidámság egy XXI. század iskola falai között
(kemény kötésben, rengeteg vidám rajzzal,
176 old., 2400 Ft)

Isten néz téged, bárki légy,
úgy, amint vagy, személyesen. „Neveden szólít.” Lát és megért téged, úgy,
ahogy teremtett. Tudja, mi lakozik
benned, ismeri minden érzésedet és
gondolatodat, képességedet és óhajodat, erőidet és gyengéidet.
Lát örömöd napján, és lát szomorúságod napján. Veled érez reménységeidben és megpróbáltatásaidban, részt
vesz minden aggodalmadban és emlékezésedben, szellemed minden felfelé
lendülésében és lehanyatlásában. Valóban megszámlálta hajad szálait és
alakod méreteit.
Átölel és a karjában hord. Felemel
és letesz. Olvas vonásaidban, mosoly
van-e bennük vagy könnyek, egészségtől virulnak vagy betegségtől hervadnak-e? Gyöngédséggel néz kezedre és
lábadra, fülel hangodra, szíved dobogására, még lélegzetedre is.
Te sem szereted magad jobban, mint
ahogy Ő szeret téged. Nem riadhatsz
jobban vissza a fájdalomtól, mint
amennyire neki fáj, hogy fájdalmat
viselsz; és ha rád méri, csak azt teszi,
amit te magad is megtennél – ha bölcs
lennél – későbbi nagyobb üdvösséged
érdekében.
Szent Henry Newman: Keresztény lélek
Személvények, rövid elmélkedések
a páratlan gazdagságú lelki életműből
(200 old., 2800 Ft)

A munka részvétel Isten művében.
A világ nincs készen, mert befejezésében neked is részt kell venned! Isten
nem fog helyetted gyermekeknek életet
adni és nevelni. Helyetted nem fog betegeket gyógyítani. Helyetted nem fog
tanítani, földet művelni, hidakat építeni,
virágokat ültetni. Helyetted és nélküled
a világ nincs befejezve.
Egy gondolat Barsi Balázs: A szentek útja
a szeretet útja című kötetből
(kemény táblás ünnepi kiadás, 184 old. 2400 Ft)

Beszédes vélemény



A nagycsoportba új gyerek kerül, egy lelkész
kisfia. Ismerkedés során a többiek megkérdezik
tőle, mit dolgozik az apukája.
– Vasárnaponként elmegy a templomba, ott feláll a szószékre, és sokáig beszél.
– És mit mond ilyenkor?
– Nem mond semmit. Csak prédikál.

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok
című viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)
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A HÓNAP sikerKÖNYVE
Gyökössy Endre: Életünk Jézus
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