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Egy nap kevés id m maradt a tanulásra, 
mikor hazaértem az iskolából. Nagyon fáradt 
voltam és a házi feladatok mellett még házi 
munkák is hátra voltak. 

Gyorsan megvacsoráztam, elmosogattam, és 
elvégeztem azokat a munkákat is, amik rám 
vártak. Aztán tanulni siettem, mert másnap le 
kellett adnom a történelem feladatot, melynek 
az eredménye beszámított a bizonyítványba 
is. Ezért igyekeztem jó jegyet kapni. Tanulás 
közben a húgom azt kérte, hogy segítsek neki 
a házi feladatokban. Háromszor kérte, és én 
háromszor válaszoltam, hogy nem. 

Majd arra gondoltam, hogy ha segítek, az egy 
alkalom, hogy ajándékozzam önmagamat, 
hogy szeressek. 

Így felhagytam azzal, hogy a történelem 
feladatomon aggódjak, és segítettem neki 20 
percen keresztül. Végén örültem, hogy 
megtettem. Utána visszatértem a a 
történelem feladatomhoz. Már fél 11 volt, de 
még hiányzott 3 oldal. Kértem Jézust, hogy 
segítsen egy jó téma leírásában. Majd 15 
perc múlva befejeztem a feladatot aggodalom 
nélkül, és elmentem aludni. 

Nagy meglepetésemre e legmagasabb 
pontszámot kaptam. A tanár azt mondta, 
hogy nem találkozott még olyan személlyel, 
akinek ilyen gondolatai lettek volna. Misére 
mentem és felajánlottam az eredményemet 
Jézusnak. Én követtem t azzal, hogy akarata 
szerint cselekedtem, és megsegített engem. 

Jézus évszázadokon át: 
minden népből és nemzetből 
számtalan férfit és nőt hívott 
magához; és íííígy tesz ma is. gy tesz ma is. gy tesz ma is. gy tesz ma is. 
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Személyes kapcsolatra hív 
bennünket, hogy vele legyünk, 
ugyanakkor meghív arra is, 
hogy egyegyegyegyüüüüttmttmttmttműkkkköööödjdjdjdjüüüünk vele az nk vele az nk vele az nk vele az 
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Hogyan válaszoljunk 
hívására?

Történt egyszer, hogy
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mindig kmindig kmindig kmindig küüüüllllöööönleges kegyelmet nleges kegyelmet nleges kegyelmet nleges kegyelmet 
hordoz.hordoz.hordoz.hordoz.
Kötelezzük hát el magunkat 
ebben a hónapban, hogy 
határozottan Isten akaratának 
szenteljük magunkat: a 
testvérnek, akit szeretnünk kell, 
a munkának, a tanulásnak, az 
imádságnak, a pihenésnek, 
annak a tevékenységnek, 
amelyet éppen végzünk.

Szeretete átalakít, erőt és 
bátorságot ad, hogy 
válaszoljunk neki és 
kövessük őt.

Meg kell tanulnunk minden 
pillanatban meghallani szívünk 
mélyén Isten hangját, amely 
lelkiismeretünkön keresztül is 
szól, és megmondja, hogy Ő
mit kér tőlünk. Legyünk készek 
mindent feláldozni, hogy 
teljesítsük kérését!
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nekneknekneküüüünk, hogy a nk, hogy a nk, hogy a nk, hogy a 
jelen minden jelen minden jelen minden jelen minden 
pillanatpillanatpillanatpillanatáááában ban ban ban 
teljes szteljes szteljes szteljes szíííívvvvüüüünkkel, nkkel, nkkel, nkkel, 
lelklelklelklelküüüünkkel nkkel nkkel nkkel éééés s s s 
ererererőnkkel nkkel nkkel nkkel 
szeressszeressszeressszeressüüüünk tnk tnk tnk tééééged ged ged ged 
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Ez a legjobb 
módja annak, 
hogy kövessük 
Jézust.


