
Január

Légy azzá, amiért születtél!

1.

Ha a nehézségeket, gondokat alázattal, türelemmel 
legyőzöm, abból erő és élet fakad számomra. Ez 
nagy titok és nagy misztérium. Soha nem az a fontos, 
ami mögöttem van, hanem ami előttem áll.

2.

Isten egészen biztosan senkit nem azért teremtett, 
hogy átok legyen, nehézség vagy keserves botrány 
ezen a földön. Az Úr azt szeretné, hogy a magunk 
módján mindannyian az Ő áldása, ajándéka, szere-
tetének a jelei legyünk családunk, népünk, nemze-
tünk, egyházunk számára. Legyél azzá, amiért szü-
lettél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!
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Január 6

3.

Isten nem aludt el, nem kell Őt felébresztenünk! Él és 
szeret bennünket. Szeretne nevelni, formálni s alakí-
tani. Bízzunk Benne. Sokszor megtapasztaltam, hogy 
mit jelent az isteni gondviselés. Isten sokszor leha-
jolt hozzánk, s megfogott bennünket, hogy vezessen. 
Nagyon-nagyon fontos, hogy ne féljünk.

4.

A mindenható Isten alkotott mindannyiunkat. És ez 
nagyon lényeges. Az embernek kellene legyen öntu-
data, bátorsága, hite: „Igenis, én Isten alkotása, Is-
ten remekműve, csodája vagyok.” Egyenes derékkal, 
Istenre figyelő lélekkel kellene élnünk az életünket.

5.

Isten nem kér tőlünk olyat, amiben ne lelnénk örö-
münket. Ha Isten tőlem azt kéri, hogy pap legyek, 
akkor egész biztos, hogy számomra ez a szabadság, 
az önmegvalósítás, a boldogság útja. Hiszem azt, 
hogy Isten nemcsak hív, hanem alkalmassá is tesz 
erre az útra.

Merjünk hinni és szeretni 2.indd   6 2021.03.19.   19:05:59



Január7

6.

Amikor a világra jövünk, mindannyian kis magok 
vagyunk; a jóságból és szeretetből meg tud születni 
benned is és bennem is a csoda, a végtelen felé nyi-
tott ember, aki kézen fogja társát és elindul a Szere-
tet felé...

7.

Isten azért teremtette ezt a gyönyörű szép világot, 
mert szeret bennünket, azt szeretné, hogy boldo-
gok legyünk, hogy örvendjünk. Számomra Isten az, 
aki túláradó, végtelen szeretettel szeret bennünket. 
Ajándékozó szeretettel szeret.

8.

Azért is olyan fontos nekünk, embereknek, hogy 
megismerjük Istent, mert végül is az Ő képére és ha-
sonlatosságára kellene nekünk átalakulnunk. Minél 
többet értünk meg és látunk az Ő vonásaiból, annál 
könnyebb megélni saját életünket.
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Január 8

9.

Csodálom az embert, aki születése pillanatában tud 
sírni és kacagni, és elindul előre tipegő, csetlő-bot-
ló járással, hogy társaival társa legyen a világot to-
vábbteremtő Istennek.

10.

Isten azt akarja, hogy mindannyian társai legyünk 
világunk továbbteremtésében. Én, te, a porszem, 
odaállhatok a jó Isten elé, imában elbeszélgethetek 
Vele, Ő engem komolyan vesz, és az Úrral együtt 
megálmodott szép, szent dolgot valóra válthatjuk. 
Van ennél csodálatosabb hivatás a földön? Megfogni 
Isten kezét, és elindulni!...

11.

Isten megajándékozott szülőkkel, testvérekkel, bará-
tokkal, akik szeretnek, elfogadnak bennünket, örül-
nek nekünk. Szeretne megajándékozni szent hivatás-
sal, hogy társai legyünk a világ továbbteremtésében, 
gyermekeket vállalva, iskolát, házat építve, rózsát 
nemesítve, hogy szebbé tegyük ezt a földet.
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Végig az éven…
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Légy azzá, amiért születtél! 5

Február

Merjünk hinni és szeretni! 15

Március

Áldás és ajándék vagy 26

Április
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Július

Szabadítsd fel magad szárnyalásra! 74

Augusztus

Teremtőnk társai lehetünk 86

Szeptember

Hitemmel Istent ölelhetem át 98
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