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A JELEN 
PILLANAT 
ÉBERRÉ
TESZ

ÉLETIGE
„Legyetek tehát éberek, 
mert nem tudjátok sem 
a napot, sem az órát.” 

(Mt 25,13)

Vegyük nagyító alá…

Ezekkel a szavakkal utal Jézus 
eljövetelére az utolsó napon, de 
arra is, hogy eljön minden ember 
életének a végén.
Talán te is olyan vagy, mint a 
legtöbb ember, aki megfeledkezik 
a halálról.
Félsz attól a pillanattól, és úgy 
élsz, mintha nem is létezne.
Jézus azonban ezt mondja 
nekünk: „Vigyázzatok! 
Virrasszatok!”, mivel nem tudjuk 
mikor jön el.
Pontosan úgy, ahogyan 
virrasztanak azok, akik tudják, 
hogy jönnek a tolvajok kifosztani 
a házukat, csak azt nem tudják, 
hogy hány órakkor.

Te mit gondolsz erről…

Néha mindent megteszünk 
a szórakozásért,  
elmerülünk a hétköznapi 
tennivalókba egészen addig, 
hogy megfeledkezünk arról,  
Aki az életünket adta, és vissza 
fogja kérni, hogy bevezessen  
a kiteljesedett életbe,  
a Mennyországba.
Készen fogunk állni  
a Vele való találkozásra?

Amikor Jézus eljön,
szeretetben talál  
minket?

Vagy, mert magával  
ragadott a sok tennivaló, 
a múló örömök, az 
anyagi javak birtoklása, 
megfeledkezünk az 
egyetlen szükséges 
dologról: a szeretetről?

Hogyan éljük  
az Életigét?
Az virraszt jól,  
aki szeret.
Szeretetből 
virrasztani!

Amikor szeretünk  
valakit, a szívünk rá 
várakozva virraszt,  
és őt szolgálja minden 
pillanatunk, ami  
nélküle múlik el.

Így tesz az, aki  
szereti Jézust.  
Mindent Érte tesz, 
Akivel találkozik 
akaratának egyszerű 
megnyílvánulásaiban 
minden pillanatban,  
és Akivel ünnepélyesen 
találkozik majd  
azon a napon,  
amikor eljön.

Évekkel ezelőtt önkéntelenül 
egy imával fordultam 
Istenhez. Ezt szeretném 
most felidézni:

„Jézus,
add, hogy úgy szóljak mindig,
mintha ez lenne az utolsó 
szavam, amelyet kimondok!
Add, hogy úgy  
cselekedjek mindig,
mintha ez lenne az utolsó tettem,
amelyet végbeviszek!
Add, hogy tudjak úgy  
szenvedni mindig,
mintha ez lenne az utolsó 
gyötrelmem, amelyet 
felajánlhatok Neked!
Add, hogy úgy  
imádkozzak mindig,
mintha ez lenne az utolsó
lehetőségem itt a földön,
hogy beszélgessek Veled!”

Ebben a hónapban:

Összpontosítsunk a nekünk  adott mai napra, a jelen pillanatra, amit a Gondviselés kínál fel,  hogy éljük.


