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Keres bennünket az Isten!
Jézus példabeszédeivel nemcsak a
szegény bűnösökre mutat, nemcsak
a farizeusoknak tart tükröt, hanem
beszél az Atyáról, az Atya jóságáról,
Aki befogadja a bűnösöket, megbocsát nekik.
Három példázatot is mond erről: az
elveszett juh, az elveszett drachma
és az elveszett fiú példázatát. Ha
figyelmesen olvassuk ezeket, észrevesszük a hallatlan finom árnyalati
különbséget, a fokozódást a három
példázatban.
Az elveszett juh azt példázza, hogy
Isten mindig a keresésére indul a
nem rosszindulatból elkóborolt és
bajba jutott embernek. A bárány
után, ami (bocsánat a szóért) elcsalinkázik, és egyszer csak benne van
a bajban.
Az elveszett drachmával azt mutatja be, amikor valaki nem a maga,
hanem más hibájából kerül bajba,
vész el.
A tékozló fiú történetével azt példázza, amikor valaki tudatosan szakít az Atyával.
Tekintsük át ezt a három finom fokozatot!

Ki ne ismerné azt a nagyon szép képet, hogy a jó Pásztor vállára veszi
és hazaviszi azt az egyet? A bárány,
ha elkódorog, nagyon fél, mert közeledik az éjjel, lefekszik, béget, és
annyira retteg, hogy órákig, sőt napokig nem tud a lábára állni. Mit
csinál akkor a Pásztor? A vállára
veszi, hiszen a félelemtől, a reszketéstől nem tud járni.
Depressziósok, akik féltek, néha
meg sem tudtok mozdulni, képtelenek vagytok munkára, szolgálatra,
de még menni is – az Úr a vállára
vesz benneteket, s úgy viszi a megkeresett, elveszett bárányait. Ne féljetek hát!
Az elveszett drachma nem egy pénztárcából esett ki! Akkoriban a ‰‰‰

menyasszony nászajándéka egy drachmákból összeállított nyaklánc volt.
A gazdagoknak arany drachmákból,
a szegény menyasszonynak tíz ezüst
pénzből. Igen nagy szégyent jelentett, ha abból egy leszakadt, elgurult.
Lázasan kellett sepregetni, míg meg
nem lett. Ez a szegény asszony is sepregetett, hogy megcsörren-e valahol a
nyaklánc elveszített darabja, a drachma, amit meg kellett találnia, mire a
férje vagy a vőlegénye megjön. – Nos,
ilyen drágák vagyunk Istennek, mint a
menyasszony nyakláncának egy pótolhatatlan darabja. Keres bennünket az
Isten!
Gyökössy Endre: Életünk Jézus tükrében
Jézus a példázatait tartja elénk tükörként.
Akik úgy néznek bele, hogy megrendülnek és
érzik: Ez én vagyok, nekem szól – azoknak
lehetséges az új élet és az új kezdet!
(144 old., 1800 Ft)

Mindennapi csodák
Lement a nap. Az ég alja bíborba öltözve
búcsúzott tőle. Megálltam, áhítattal néztem
ezt a mindennapi csodát. Percről percre
változtak a színek, halványodtak a fények.
Azután besötétedett. Ekkor vettem észre az
újhold ezüstözött sarlóját, amint szerényen
felcsillant.
Reggel alig pirkadt, már fenn voltam. Vártam a napkeltét. Az ég alja egyre ragyogóbb lett, amíg csak annyira tüzessé nem
vált, hogy attól tartottam, fellobban. Hirtelen megjelent a nap koronája. Ezer színben
szikráztak drágaköves ékei. Méltóságteljesen kúszott fel a nap a láthatárra, és meleg
sugarakkal borította be a várakozó földet.
A napnyugta és napkelte mindig megragadja a lelkemet. Úgy próbálom intézni

a dolgaimat, láthassam és csodálhassam.
Egész napomra hatással van, hogy tanúja
lehettem ennek a természeti tüneménynek.
Reménnyel, biztonsággal tölt el a tudat,
hogy akármi is történik életemben, legyen
az öröm vagy fájdalom, ma este is lesz naplemente, és holnap reggel újra felbukkan
majd melengető fénye. Holnap is új élményt
fog ez hozni éppúgy, mint eddig már számtalanszor.
Elcsodálkozom azon, hogy valami, ami
minden egyes nap megtörténik, nem válik
egyhangúvá, unalmassá. Várjuk, ahelyett,
hogy azt mondanánk: már megint itt van?
Talán azért van ez így, mert mi magunk
napról napra változunk, alakulunk, fejlődünk, és így folyton más szemmel nézzük
környezetünket, észre tudjuk venni csodáit.
A Teremtés könyvében olvassuk: „...este
lett és reggel: az első nap.” „...este lett és reggel:
a második nap.” Azon gondolkodom, hogyha ugyanaz a folyamat megy végbe most is,
akkor talán a teremtés története nem fejeződött be a Biblia első szakaszával. Talán még
mindig folyamatban van, és úgy is marad
az idők végéig. Teremtő Istenünk nem hagyott magunkra, hanem ma is formál, alakít, tanít, vezet és újjáéleszt.
Ez arra is vonatkozik, hogy minden ember egyedülálló, páratlan. Nem egyetlen
öntőformát készített mindenkihez az Úr,
és nem egy futószalagról potyogtunk le a
tömeggyártó gépsor végén. Istenünk min-

den embert személyes pontossággal alkot
meg egy meghatározott célra, és behelyezi
őt a történelembe, hogy a számára kijelölt
feladatot elvégezhesse. Életünkben minden
kiszámított, eltervezett, semmi sem a véletlen műve.
Ha én a jó Isten mellett állhattam volna a
teremtés hajnalán, arra kértem volna, hogy
életünk folyamán majd mindannyiunk számára jelezze a jelenlétét mondjuk legalább
tízévente valami hatalmas, feltűnő csodával. De Ő sokkal jobban ismeri gyengeségeinket, tudja, hogy könnyen elcsüggedünk.
Úgy határozott, hogy a napkeltével és a
napnyugtával szüntelenül és állandóan jelt ad
nekünk, méghozzá olyant, amit könnyű felfogni tudósnak vagy tudatlannak, tapasztalni gazdagnak vagy szegénynek, minden
embernek, aki kinyitja szemét, szívét.

Nyílj meg az új napra!
Ha a nap kezdetére tudatosan úgy tekintenél, mintha a mai nap tudatos és éber életed első napja lenne, akkor figyelmesen és
kíváncsian kezdenéd el a napot. Úgy tekintenél az emberekre, mintha először látnád őket. Megszűnnének az előítéleteid.
Nem lenne fontos, hogy mit gondoltál eddig erről vagy arról az emberről. Minden
skatulya, amikbe idáig besoroltad az embereket, egyszerre semmivé válna. Kíváncsian látnál munkához. Új és különleges
örömöt szerezne minden munka, minden
apróság, ha úgy végeznéd, mintha ez az
első alkalommal történne. Mindenre, ami
körülötted van, más szemmel tekintenél.

Rampal Singh, Unsplash

Varga Anna: Örvendező szívvel
Életből ellesett történetek, példázatok Isten
jóságáról és a szeretetről (144 old., 1580 Ft)

Ha életed egy pillanatában biztos vagy

afelől, hogy Teremtődet valamilyen módon
szolgálnod kell, eljövendő életedre ez a hit
lehet egyedüli vezérlőd. Ne félj! Bízzál teljes szíveddel. (Irving Stone)

abban kell megtalálni és szeretni, amit éppen a mai napra nyújt nekünk.
(Dietrich Bonhoeffer)

Minden új nap felragyogtatja:

A világmindenség lakosai vagyunk.

Értelmed, szemed és szíved egyaránt fogadja
be az életet!

Istent

Nem az a keresztény, aki annyira szereti
Istent, hogy megfeledkezik a világról, hanem az, aki Isten iránti szeretetből erőt
merít, hogy a világ szolgálatába állhasson. (Gaston Courtois)
Egy kis lelkierő minden napra
Buzdító, bátorító, útnak indító gondolatok
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

az élet szép, és ezt nem lehet pusztán észérvekkel megmagyarázni.

Nyílj meg tehát az új napra.
Aki nem nyílik meg újra és újra, annak reménytelenül megmerevedik az élete.
Anselm Grün: Minden napunk út
a boldogsághoz  Itt az idő, hogy
megtanuljuk, a világ és benne a mi életünk:
csodálatos! (104 old., 1800 Ft)

Isten vándora imádkozik
Szeptember 8.
Édes Jézus, ma van Édesanyád születésnapja, az üdvösség hajnalhasadása. Mennyi hálával tartozunk Neked, hogy Édesanyád által jött a kegyelem első fénysugara közénk!
Ez a fény most már minden szentmisében,
szentáldozáskor bennünk is növekedhet,
sugározhat; egyre fényesebbé, szebbé teszi
életünket.

ÚJRA KAPHATÓ a
Szabadulás rózsafüzére!
A szabadulás rózsafüzére elimádkozása után érezni és tapasztalni
fogod Isten kegyelmének hatásait magadban, a családodban, vagy
azok életében, akikért imádkozol. A
mennyei Atya küldi a gyógyulást, az
üdvözülést és a szabadulást.
Biztos lehetsz abban, hogy Jézus
meghallja kérésedet!
Szabadulás rózsafüzére  Tapasztald meg
a gyógyulás, a szabadulás csodáját
a te életedben is! (64 old., 580 Ft)

 Őszinte ima 
Szeptember 9.
Édes Jézus, csodálatos a Te gondviselő
szereteted, amely minden problémánkat
megoldja a szentmisén, a szentáldozáson
keresztül – ezt már számtalanszor tapasztalhattam. Köszönet Neked és gondviselő
Mennyei Atyánknak!
Szeptember 10.
Csak egyet kérek, csak egyet kívánhatok:
mindig Nálad lakozhassam, édes Jézus.
Ez a szentmisén, szentáldozáson keresztül
boldog valóság számomra.
Szeptember 11.
Édes Jézus, szeretlek Téged, és minden
szentmise és szentáldozás növeli bennem
ezt a szeretetet. Kérem a Boldogságos Szűzanyát, aki Téged a legjobban szeret, segítsen engem, hogy szeretetem egyre igazabb,
odaadóbb, hűségesebb legyen.
Regőczi István: Az Élet Kenyere
Szentáldozás utáni hálaadás az év minden
napjára (136 old, 1380 Ft)

A koldus bement a templomba. Szépen elvett egy gyertyát a persely mellé kitettek közül, meggyújtotta a Boldogságos Szűz szobra
előtt, majd letérdelt, és így imádkozott:
– Látod, Szűzanyám, szegény bűnös tolvaj
vagyok, de ez, ugye, közöttünk marad...

Nagy Alexandra: Valóban derűs az ég!
című viccgyűjteményből idéztünk
(192 old., 1580 Ft)
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