
Virrasszatok Virrasszatok Virrasszatok Virrasszatok éééés s s s 
imimimimáááádkozzatok, hogy dkozzatok, hogy dkozzatok, hogy dkozzatok, hogy 
kkkkíííísssséééértrtrtrtéééésbe ne essetek! sbe ne essetek! sbe ne essetek! sbe ne essetek! 
A lA lA lA léééélek ugyan lek ugyan lek ugyan lek ugyan 
kkkkéééészsszsszsszsééééges, a test ges, a test ges, a test ges, a test 
azonban gyazonban gyazonban gyazonban gyööööngengengenge

(Mt 26,41…

ÉÉÉÉletigeletigeletigeletige

A Getszemáni kertben, 
halálküzdelmének óráján, 
Jézus ezekkel a szavakkal 
fordult Péterhez, Jakabhoz 
és Jánoshoz, amikor látta, 
hogy elnyomja ket az 
álom. Azért vitte magával 
ezt a három apostolt, hogy 
ezekben az igen nehéz 
percekben mellette 
legyenek, s vele együtt 
imával készüljenek, mert 
ami nemsokára 
bekövetkezik, számukra is 
szörny próbatétel lesz.

TTTTöööörtrtrtrtéééént egyszer, hogynt egyszer, hogynt egyszer, hogynt egyszer, hogy
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SZÁMOLD össze azokat az eseteket, 
amikor sikerül ÚÚÚÚJRAKEZDENI!JRAKEZDENI!JRAKEZDENI!JRAKEZDENI!

AZ AZ AZ AZ 
IMA IMA IMA IMA 
EREJEREJEREJEREJÉÉÉÉVELVELVELVEL

JJJJéééézus itt pzus itt pzus itt pzus itt pééééldakldakldakldakéééép p p p 
azok szazok szazok szazok száááámmmmáááára, ra, ra, ra, 
akiknek prakiknek prakiknek prakiknek próóóóbatbatbatbatéééétellel tellel tellel tellel 
kell szembeskell szembeskell szembeskell szembesüüüülnilnilnilniüüüük, k, k, k, 
ugyanakkor testvugyanakkor testvugyanakkor testvugyanakkor testvéééér r r r 
is, aki mellis, aki mellis, aki mellis, aki melléééénk nk nk nk ááááll a ll a ll a ll a 
nehnehnehnehééééz pillanatban.z pillanatban.z pillanatban.z pillanatban.
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Közelg szenvedése el tt 
lelkének teljes erejével 
imimimimáááádkozikdkozikdkozikdkozik, harcol a 
halálfélelem és a rémület 
ellen,
beleveti magbeleveti magbeleveti magbeleveti magáááát az Atya t az Atya t az Atya t az Atya 
szeretetszeretetszeretetszeretetéééébe, hogy be, hogy be, hogy be, hogy 
mindvmindvmindvmindvéééégig kitartson az gig kitartson az gig kitartson az gig kitartson az 
akarata mellett,akarata mellett,akarata mellett,akarata mellett,
segítve apostolait is, hogy 
ugyanígy cselekedjenek.

Hogyan Hogyan Hogyan Hogyan ééééljljljljüüüük tehk tehk tehk teháááát t t t ezt azezt azezt azezt az igigigigéééét?t?t?t?
Ebben az évben nehéz volt kapcsolatot 
építeni az osztálytársaimmal.
Gyakran kicsúfoltak, kirekesztenek, mert 
nem tekintenek egyenl nek magukkal. 
Nagy kihívás volt, hogy tovább 
szeressem ket, hogy mindig 
megtegyem feléjük a lépést, és ne 
engedjek a kísértésnek, mely azt súgta, 
hogy nagynagynagynagyíííívben kervben kervben kervben kerüüüüljem el ljem el ljem el ljem el ketketketket .
Egyik nap az a társam is elkezdett 
kerülni engem, akinek segíteni szoktam. 
Szívemben így kértem Jézust: Adj erAdj erAdj erAdj er t, t, t, t, 
hogy ezuthogy ezuthogy ezuthogy ezutáááán is szeretni tudjam n is szeretni tudjam n is szeretni tudjam n is szeretni tudjam t, t, t, t, éééés s s s úúúúj j j j 
szemmel tudjak tekinteni rszemmel tudjak tekinteni rszemmel tudjak tekinteni rszemmel tudjak tekinteni ráááá . 
Másnap szünetben odajött hozzám, 
átkarolt, és bocsánatot kért. Akkor 
megtapasztaltam, hogy a gy zelemhez 
az egyetlen fegyver az, hogy tovább 
szeretek, és ehhez kérem Jézustól az 
er t.  
De a dolog nem itt ért véget. A 
legnagyobb meglepetés az volt, hogy az 
év végén, amikor elköszöntünk 
egymástól, mindenki odajött hozzám és 
ezt mondták: LinLinLinLin, maradj mindig ilyen, , maradj mindig ilyen, , maradj mindig ilyen, , maradj mindig ilyen, 
te a helyes te a helyes te a helyes te a helyes úúúúton jton jton jton jáááárszrszrszrsz .

EkEkEkEköööözben azonban zben azonban zben azonban zben azonban 
imimimimáááádkoznunk kell.dkoznunk kell.dkoznunk kell.dkoznunk kell.
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JJJJéééézus biztoszus biztoszus biztoszus biztosíííít bennt bennt bennt bennüüüünket: nket: nket: nket: 

a mennyei Atya nem a mennyei Atya nem a mennyei Atya nem a mennyei Atya nem 
fogja hagyni, hogy fogja hagyni, hogy fogja hagyni, hogy fogja hagyni, hogy 
nnnnéééélklklklküüüüllllöööözzzzzzzzüüüük a Szentlk a Szentlk a Szentlk a Szentléééélek lek lek lek 

erejerejerejerejéééét, ha virrasztunk t, ha virrasztunk t, ha virrasztunk t, ha virrasztunk éééés s s s 

hittel khittel khittel khittel kéééérjrjrjrjüüüük k k k t.t.t.t.

SzSzSzSzáááámolnunk kell azzal, hogy mi is molnunk kell azzal, hogy mi is molnunk kell azzal, hogy mi is molnunk kell azzal, hogy mi is 
taltaltaltaláááálkozni fogunk prlkozni fogunk prlkozni fogunk prlkozni fogunk próóóóbatbatbatbatéééételekkel, kisebbtelekkel, kisebbtelekkel, kisebbtelekkel, kisebb----
nagyobb megprnagyobb megprnagyobb megprnagyobb megpróóóóbbbbááááltatltatltatltatáááásokkal nap mint sokkal nap mint sokkal nap mint sokkal nap mint 
nap.nap.nap.nap. Minden próbatétel legy zésének az 
els dleges feltétele az, hogy virrasztunk.
Tanuljuk meg felismerni Tanuljuk meg felismerni Tanuljuk meg felismerni Tanuljuk meg felismerni éééés tudatoss tudatoss tudatoss tudatosíííítani tani tani tani 
magunkban, hogy a prmagunkban, hogy a prmagunkban, hogy a prmagunkban, hogy a próóóóbatbatbatbatéééételeket Isten teleket Isten teleket Isten teleket Isten 
nem aznem aznem aznem azéééért engedi meg, hogy rt engedi meg, hogy rt engedi meg, hogy rt engedi meg, hogy 
elbelbelbelbáááátortalanodjunk, hanem hogy tortalanodjunk, hanem hogy tortalanodjunk, hanem hogy tortalanodjunk, hanem hogy 
felfelfelfelüüüülmlmlmlmúúúúljuk ljuk ljuk ljuk ket, s ket, s ket, s ket, s íííígy lelkileg gy lelkileg gy lelkileg gy lelkileg éééérlelrlelrlelrlel djdjdjdjüüüünk.nk.nk.nk.

VegyVegyVegyVegyüüüük nagyk nagyk nagyk nagyííííttttóóóó alalalaláááá


