Gyökössy Endre

Mai példázatok
Újabb mai példázatok
Mindezt példázatokban m ondta el Jézus
a sokaságnak, és példázat nélkül sem m it
nem m ondott nekik. hogy beteljesedjék,
am it az Úr m ondott a próféta által:
„Példázatokra nyitom m eg szám at,
és olyan dolgokat tárok fel,
amelyek kezdettől fogva rejtve vannak.”
Mt 13,34-35

Egy csésze kávé
Lk 7,47

Kari bácsi – így hívták vásárlói a hentesmestert – letette a csontvágó bárdot, s beszólt a pénztáros Marikának, aki a parányi öltözőben
matatott:
– Lefutott a reggeli roham. Kapcsolja be a kávéfőzőt, ránk fér egy
jó erős dupla.
Fáradtan nekidőlt a tőkének, s gépies mozdulattal törölgette kezét
fehér kötényébe.
Akkor pillantotta meg a boszorkányt a húsbolt bejárata előtt.
Röviden a Boszit, mert a segéddel és Marikával így „becézték”
maguk között a mindig elhanyagolt, csapzott hajú nőt, akinek soha
semmiféle hentesáru nem volt elég jó és szép. Olykor háromszor is
kicseréltette a már csomagolásra kész, olcsó hússzeletet, s a „Lehet-e
pár dekával több”-re mindig határozott nemmel válaszolt. Újra kellett
méricskélni még a parizert is, amelynek a végét következetesen levágatta a hentessel. Ha pár dekával több csontot rakott a leveshúshoz, a
nő tüstént szóvá tette. S ha a húst a mérlegre csapta, rászólt:
– Még ne vegye le! Várja meg, amíg egészen megáll a mutató!
Hát ilyen volt, és ezért nevezték Boszinak. Most kint a boltajtó előtt
öreg pulija fölé görnyedve, annak pórázát bogozta a fa derekára.
– Hogy a nyű essen bele abba a vén dögbe! Még ránézni is rossz.
Olyan lompos, csimbókos, mint a gazdája – fortyant fel a méreg Kari
bácsiban.
Ám a Boszi már ott állt előtte, köszöntésül csak biccentett, és egy
vastag szelet vesepecsenyét kért, de nagyon szépet.
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A hentes kezében megállt a hatalmas szeletelőkés, mert Boszi eddig csak olcsó húsokat vett. Felvágottak közül is többnyire parizert
vagy szafaládét – fél párat. Ezért biztonság kedvéért megkérdezte:
– Vesepecsenyét és vastag szeletet kér?
– Igen – mormolta a nő maga elé. Nem nézett a hentesre. – Nagy
szeletet és a legszebbet! – hangja élessé vált.
Kari bácsi csak annyit tudott róla, hogy nemrégen ment nyugdíjba,
és öreg pulijával él magányosan, egy vén házban, ami a háború óta
gránátszilánkoktól ragyás.
Ingerülten kapott fel a pultról egy nagy darab vesepecsenyét, hogy
levágjon belőle. Ám alighogy felemelte, a nő máris rácsattant:
– Ne abból, a másikból! – Kari bácsinak nehezére esett, hogy ne
csapja le a húst, és felvegye a másikat. Fagyos udvariassággal kérdezte:
– Ebből jó lesz?
Boszi a pult fölé görbedt, és úgy nézte a barnásvörös húst. Meredten és olyan sokáig, hogy a termetes hentes karja megremegett. A nő
végre megszólalt:
– J ó, de azt a fehér micsodát vágja le róla!
A hentes már mondani akart valamit – valami belevalót – , amikor észrevette, hogy az előtte álló nő hangtalanul sír és egész teste
reszket. Beesett, barázdált arcáról az állára, onnan ráncos nyakára
folyt a könny. Le se törölte, csak a húst nézte mereven, összepréselt
ajakkal.
A mester úgy megdöbbent, hogy levegőben maradt mindkét keze,
a hússal és a késsel együtt. Szólni akart, de csak tátogott. Végre óvatosan letette a vesepecsenyét, rá a kést; az asszony felé hajolt, s tőle
olyan szokatlan szelídséggel kérdezte, hogy a segéd is odafigyelt:
– Mi baj?
Az asszonyból nyüszítő sírással buggyant ki a szó:
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– Az állatorvoshoz megyünk. Ma kell meghalnia Buksinak. Öreg
már és rákos – a fa tövében lapuló, mozdulatlan szőrcsomóra mutatott –, neki veszem.
Kari bácsi szó nélkül fölakasztotta a húst a háta mögötti kampóra,
s a pult alól vett elő egy másikat, amelyet legkedvesebb vevőinek tett
félre. Hatalmas szeletet vágott le róla. Aztán olyan gondosan tisztogatta meg minden bőnyétől, mint még senkinek.
– Összedaraboljam kicsire? – Boszi csak bólintott.
A mester papírtányérra rakta a húsdarabkákat, azon nyújtotta át
az újra hangtalanul síró nőnek. Az két tenyerén vette át, s úgy indult
vele kifelé, maga elé tartva. A segéd ugrott, hogy ajtót nyisson. Az aszszony onnan fordult vissza, féltesttel:
– Majd ha megette, akkor fizetek, jó?
Kari bácsi csak a szemével intett. Éppen akkor lépett be a kávéval a
pénztáros Marika. Az egyik csészét letette főnöke elé. De az csak kifelé bámult a segéddel együtt. Marika is odanézett, és meglepetésében
szája elé kapta a kezét. Boszi a járdán térdelt, s úgy etette puliját. Darabonként adogatta a kutya szájába a falatokat. Az meg komótosan,
öregesen rágcsálta. Amikor az utolsót is lenyelte, végignyalta asszonya kezét, s nehézkesen feltápászkodott. – A nő a fába kapaszkodva
kelt fel. Megsimogatta a puli bozontos fejét, és visszajött a boltba. A
pénztárhoz lépett. Marika sietve beült a pult mögé.
– Nekem blokkolja – szólt rá Kari bácsi.
A lány értetlenül meredt főnökére, aki éppen akkor vette fel kávéscsészéjét, és nyújtotta át az asszonynak:
– Igya meg. Ez jót tesz…
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Recept
Jn 2,5

– Igehirdetésének egyik mondata hozott ide.
– Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, s mondja el, mi volt az a
mondat.
– „A félretett, az összegyűjtött harag felgyülemlik, és – azt hiszem,
így hangsúlyozta – gyűl-ÖL-et lesz belőle, s azt öli, aki gyűlöl, lassan,
de biztosan.” Ugye Pál apostolt idézte: „A nap le ne menjen a ti haragotokon”?
– Erről is szó volt, de gondolom, mást is szeretne még mondani.
– Igen. Kérdezni szeretnék. Kétszer elvált asszony vagyok. Mindkét házasságom anyám nehéz természete miatt bomlott fel, akivel
együtt kellett laknunk. Nem volt más megoldás. Anyám pedig képtelen volt elvágni a lelki köldökzsinórt, szinte pórázon tartott vele,
mint kisgyermekkoromban. Azt pedig egyik veje sem tudta elviselni, hogy elsősorban anyám „kislánya” legyek a házasságban, és ne
feleség. Merem állítani: mindketten anyám elől menekültek el. Már
évek óta egyedül élünk, anyám és én. Egy fedél alatt, de némán és
acsarkodva, keserűen, robbanékony légkörben. Hónapokkal ezelőtt
rémülten döbbentem rá – rettenetes kimondani is –, hogy gyűlölöm
az anyámat kétszer tönkretett életem miatt. De ez a gyűlölet valóban engem öl. Amíg házasságban éltem, jóformán sose voltam beteg.
Most kétségbeejtően rossz alvó vagyok, s szüntelenül fáj valamim.
Szédülök, a vérnyomásom ugrál, szorongásaim vannak. Megromlott
az egészségem, és egyre fogyok. Már orvoshoz sem megyek, mert
minden leletem negatív, csak éppen én vagyok „pozitív”, beteg. Ér160

zem, hogy ha nem történik valami: a magam gyűlölete öl meg. Mondja: mit tegyek?
– Mit tett eddig?
– Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem az anyámat.
– Mióta imádkozik ezért?
– Amióta tudom, hogy gyűlölöm.
– Csak azért imádkozott, hogy ne gyűlölje?
– Nem, olykor, ha tudtam, azért is, hogy szeretni tudjam.
– Engedjen meg egy kérdést. Hogyan várta ennek a kérésnek a teljesítését? Tulajdonképpen mit várt?
– Hát… hogy szeretni tudjam.
– Tehát valami érzésre várt. Ne haragudjék, ha így mondom: valami jóleső, meleg bizsergésre várt a szíve körül, ugye? És ez elmaradt.
Így van?
– Valahogy így. De már nem is imádkozom. Csalódtam az imában.
– Szeretnék valami mást is ajánlani.
– Azért jöttem.
– Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra várt, hogy Isten tegyen
az életével valamit. Így van?
– Igen, körülbelül így.
– Pedig Isten mindent megtett értünk a Krisztusban…
– A kereszten?
– Ott, és ezért nekünk is mindent meg kell tennünk, ami tőlünk
telik, hálából. Édesanyjáért kellene valamit megtennie még. Mert legtöbbször az érzésekből lesznek a cselekedetek, de olykor az elkezdett
cselekedetekhez csatlakoznak az érzések. Vagy váltanak ki érzéseket…
– De mit tegyek?
– Céltudatosan, rendszeresen és naponként tegyen jót édesanyjával, és eközben imádkozzék érte, ha még tud.
– De mondtam, hogy gyűlölöm.
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– Meg akar gyógyulni?
– Igen.
– Akkor cselekedjék, és ne keressen kibúvót. Egyébként Jézus is
mondott egyet s mást, még az ellenség szeretetéről is.
– Mit tegyek hát?
– Ha most orvos lennék és receptet írnék, biztos gyógyszert a gyűlölet és egyéb betegségei ellen, kiváltaná?
– Kiváltanám.
– Bevenné?
– Bevenném.
– Akkor ott van papír meg toll, diktálom a receptet. Írja?
– Írom.
– Tessék: Hétfőn reggel mosolyogva köszöntöm őt, és megkérdezem, hogy aludt. Kedden: kitakarítom az ő szobáját is. Szerdán: két
szelet süteményt hozok neki. – Írja csak, írja… Csütörtökön: elhívom
sétálni, hazafelé pedig kérdezgetek és hagyom őt – csak őt – beszélni.
Pénteken: megkérem, hogy zongorázza el azt a dalt, amit gyermekkoromban szokott.
– Már évek óta nem zongorázik.
– De kérnie szabad. Szombaton: megkérem, hogy segítsen jó
túrósgombócot főzni, mert azt ő jobban tudja. Vasárnap: bemegyek
a szobájába, amikor lefeküdt, betakargatom, és megcsókolom. Pont.
Ismeri ezt a zenei kifejezést: Da capo al fine? Elölről a végéig. Az ismétlést jelölik így. Nos, a következő héten ugyanígy vagy hasonlóan:
da capo al fine, s egy hét múlva felkeres, és megbeszéljük a többit.
– A csókot is kell?
– Igen.
– J aj!
– Miért jaj?
– Mert évek óta nem csókoltam meg.
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– Vállalja ezt a hetet így?
– Megkísérlem.
– Isten segítse. Várom…
Nem jött. Hetekig nem jött…
De egy hétfőn, kora reggel telefonált. Sírva:
– Amikor tegnap ismét betakartam, az én hideg és kemény anyám
felült az ágyban, és magához ölelte a fejem. Éreztem, hogy könnyes a
szeme, és azt mondta: „De jó vagy mostanában hozzám.” Akkor, évek
óta először, éreztem, hogy szeretem az anyámat. – Aztán hozzátette:
– Adja oda másnak is ezt a receptet…
Tessék.

Mai példázatok – és Isten Igéje
Amit mindenki megért

5

Fil 2,10-11
Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy JÉZUS KRISZTUS ÚR az Atya
Isten dicsőségére.

Szabó néni a Váci útról

8

Jak 4,17
Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.

Mégis öröm

11

Fil 4,4
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.

Mária – Megyeren

15

Mt 25,34-36
Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek azt az országot, amely nektek készíttetett a világ kezdete
óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok,
jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.

Ugyan ki mondta?

18

Jn 21,18
Bizony, bizony mondom néked; amikor fiatal voltál, felövezted magadat,
és oda mentél, ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.

Gyors volt a hallásra, késedelmes a szólásra

21

Jak 1,19
Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a
hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.

Ki kezdje el?

24

Róm 12,10
A testvérszeretetben legyetek egymás iránt figyelmesek, tiszteletadásban
egymást megelőzők.

Balambér

27

Jób 12,7-8
Kérdezd csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat,
azok is tudósítanak. Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tenger halai
is beszélnek neked.

Üzenet és egy kérés a távolból

30

Jn 3,16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Csak szólj, és meggyógyul

33

Mt 8,8
A százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szólj, s meggyógyul a szolgám.

Csak a vendégfogadó házban volt neki helye

36

Lk 2,7 után:
...megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a
szálláson nem volt számukra hely.

Karcsi és Ábel

39

1Móz 4,8-9
Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak: »Menjünk ki a mezőre!«
Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak: »Hol van Ábel, a testvéred?«
Kain ezt felelte: »Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?«

Zákeus a cseresznyefán

42

Joó előtt JÉ következik

45

Az ékszíj és az angyalok

49

Lk 19,5-ből:
Zákeus, szállj le hamar!...

dr. Joó Sándorra emlékezve

ApCsel 28,2
...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak,
és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak.

Fogas-kérdés

53

1Kor 16,14
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

A titkok az Úréi

56

5Móz 29,28
A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden
igéjét.

Az örökség

59

Mt 6,34
Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért:
elég minden napnak a maga baja.

Az „ugyanaz”

62

Zsid 13,8
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

Öregember – öreg, de ember

66

Zsolt 92,14-16
Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Magas
korban is sarjat hajtanak.

J ékel Ben Eizik

69

Mt 6,21
Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.

A kőben maradt angyal

72

Fil 1,6
...meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát,
elvégzi a Krisztus Jézus napjára.

El nem némuló harangok

75

Péld 10,7
Az igaznak az emlékezete áldott.

Isten ördöge

79

Róm 8,28
...akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.

Karambol

82

Lk 2,16
Elmentek és megtalálták Máriát és Józsefet, valamint a kisgyermeket.

Megfényesedünk tőle

85

Ézs 65,24
Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom.

Szamárfülek és színes ceruzák

87

Zsolt 32,1
Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.

Titok

91

Mt 11,25
...ezt a kijelentést tette Jézus: »Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura,
hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kijelentetted a gyermekeknek«.

Elkésett B. ú. é. k.

94

Bűn és bűnhődés

97

Ézs 49,15b
Ha mások megfeledkeznének is, ÉN nem feledkezem meg rólad!
Zsolt 33,4-5
...az Úr szereti az igaz ítéletet.

Terelők

10 1

Jer 20,9b
...csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de
nincs rajta hatalmam.

Kislány, aki hátrafelé lépked

10 4

Mt 21,16b
Gyermekek és csecsemők szájából szereztél magadnak dicséretet...

A fénykép

10 7

1Kor 13,7
A szeretet mindent remél.

Megbékéltet minket magával

111

2Kor 5,18
...Isten megbékéltetett minket önmagával, és nekünk adta a békéltetés
szolgálatát.

Amikor a semmi – van

114

Jn 6,63b
...azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, Lélek és élet.

Félelem

117

A tolvaj

120

Mt 14,27b
Bízzatok, én VAGYOK, ne féljetek!
Ézs 43,25
Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre
többé nem emlékezem.

Az ülőkő

123

5Móz 20,19b
...ne pusztítsd ki a fákat, fejszét emelve rájuk!

Mihályka medvéje

126

Ef 4,26
Ha haragusztok is, ne vétkezzetek; a nap ne menjen le a ti haragotokkal.

A szél arra fúj, amerre akar

129

Jn 3,8
...hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hova megy; így van
mindenki, aki a Lélektől született.

Hóvirágok

131

Péld 27,9
Az olaj és a jó illat vidámít, de a jóbarát lélekből jövő tanácsa is.

A pesti samaritánus históriája

134

Lk 10,30-37 nyomán

A kétlelkű

136

Jak 1,8
...A kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.

Kérdezzünk, amíg kérdezhetünk

139

Ef 5,16
...Vigyázzatok, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva
az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.

P. O. N. R

142

Zsolt 91,11
Megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon.

Egy csésze kávé

145

Lk 7,47
Sok jelét adta szeretetének.

Lámpás a véka alatt

148

Mt 5,15
A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.

Az idősebbik fiú pedig...

150

Lk 15,25-32
Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott,
elveszett és megtaláltatott.

Egyek vagyunk – a Krisztus Jézusban?

154

Gal 3,28
Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a
Krisztus Jézusban.

„Csak egy van, aki jó”

157

Mt 19,17b
Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó.

Recept

160

Jn 2,5
Bármit mond nektek, tegyétek meg.

Három királyok Megyeren

164

Mt 2,1-8
Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát,
amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.

„Mikor láttunk jövevénynek?”

169

Mt 25,37-40
Úgy válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, és
enned adtunk volna, mikor láttunk jövevénynek, és befogadtunk volna?

Arcok, emlékek

172

1Kor 13,12
Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan
engem is megismert az Isten.

Újabb mai példázatok
Elég

184

2Kor 12,9
Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg
a maga teljességében.

Bábus

187

Jel 22,15/b
...ama fényes és hajnali csillag

Akiben nincs változás

190

Jak 1,17
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.

Ki vagyok én?

193

Ézs 43,1
De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj,
mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

Előkarácsony a műtőben

197

Lk 2,14
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.

A jó ember

20 0

Róm 12,21
Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.

A baba

20 3

Jel 7,17
... elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről
minden könnyet.

Szent Dávid a külvárosban

20 7

Zsolt 33,13
Letekint a mennyből az Úr,
és lát minden embert.

Akit megvilágosított az Úr

211

ApCsel 9,3
...hirtelen mennyei fény villant fel körülötte...

A négy autó

214

Mk 10,31
...sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első

A test-nyelv

217

Kol 3,13-14
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bo-

csássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez
a tökéletesség köteléke.

A porszívó

219

Zsolt 51,4
Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!

Kalap és golyóstoll

220

Kol 3,10
Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki
állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig.

Verebecskéim

223

Zsolt 84,4
A veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi...

A vén csibész Zákeus

226

Fogd szaván az Urat!

229

Lk 19,9-10
Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az
Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.
Ézs 43,18-19
Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat
cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az
utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok...

Gyökössy Endre
Kézfogás-sorozata

1.

Megnyílt szem ek  Nem csak testi vakság létezik. Mi valóban tisztán látunk?

2. Hat névtelen levél  Vérző életek... Felesleges egyik orvostól a m ásikig szaladgálni: vannak
sebek, fájdalm ak, szenvedésteli helyzetek, am elyekre gyógyulást egyedül az Áldott Orvosnál találunk.
3. Hogy nézheti az Isten?  Lehet-e még valami
újat mondani a tékozló fiú példabeszédéről? Valószínűleg igen, mert minden szívben máshogy szólal meg Isten szeretetének legszebb története...
4. Ezt cselekedd és élsz  Az irgalm as sam áritánus
történetéből megtudhatjuk, hogyan érdemes szeretni – no és hogy m iként kell életünk alapdallamává tennünk a szeretetet.
5. Ti vagytok  a só, a fény, a hegyen épült város...
J ézus arra hív m eg bennünket, hogy m i m agunk
legyünk a Biblia, az Ige illusztrációja, amelytől a
körülöttünk élők kedvet kapnak az Ő követésére.

6. Em ber a sírboltból  J ézus nem csak a gadarai
m egszállottat, hanem bennünket is szeretne feloldani félelmeink bilincseiből, fel akar vértezni
az önzéssel és gőggel szemben – és még különleges feladatot is tartogat a számunkra...
7. A nagy birkózás  Jézus megkísértéséből mi is
erőt meríthetünk életünk nagy küzdelmeihez!
8. Levél Jézustól  Egykor a szárdeszi hívőknek,
m ost m indenkinek szól az üzenet! Hogyan lehetünk igazán „élők”, akiknek valóban szeretetben,
hasznosan és boldogan telnek a napjaik?
9. Döntő találkozás  Mi se féljünk találkozni az
Úrral! Még akkor se, ha a találkozás után egészen
biztosan nem úgy folytatódni az életünk, m int
előtte...
10. Negatívum ok pozitívum ai  Sorra vesszük az
élet nehéz, sötét helyzeteit: m ilyen létezni a szenvedés, a rosszindulat, a sikertelenség, az érdektelenség árnyékában. De tudd: Az árnyék mögött
m indig fény ragyog!
11. Én vagyok az, aki veled beszélek...  A
sam áriai asszony története nyom án m i is négyszem közt lehetünk J ézussal, és közben gyógyul a
lelkünk...

12. Bibliai miniatűrök  Az Újszövetség nagy esem ényei m ögött m egbúvó kis epizódok, am elyeket az evangélisták ugyan nem jegyeztek fel, de
szívünkkel olvasva érezzük: valóban így is történhetett volna.
13. Megújulás  Csak annyit élünk, amennyit szeretünk!
14. Gyógyulj m eg, hogy gyógyíthass!  A vakon
született em ber m eggyógyításának történetén
elm élkedve különös dolgokat tudhatunk m eg –
saját magunkról.
15. Kelj fel!  Mit tegyünk a depreszszió ellen?
16. Az okos istentisztelet  Orvosság a kirekesztettség ellen.
17. A lélek nyugalm a  Válaszoljunk már végre Jézus hívására!
18. Szabadság és kötöttség  Vajon mit vár tőlem
Isten?
19. Fogadd el végre önmagad!  Ez igen nehéz
„tananyag”!
20. A szeretet ereje  ...melegít, gyógyít: csodát tesz!

