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Ha kivágod és összehajtod, egy hasznos könyvjelzőt kapsz.               
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Lin – Jordánia 

A 
LEGNAGYOBB 
MEGLEPETÉS 

Ebben az évben nehéz 
volt a kapcsolat az 
osztálytársaimmal.  
Kigúnyoltak,  
kiközösítettek, mert 
másképp  viselkedek, 
másképp beszélek és 
gondolkodok, mint ők. 
Igazi kihívás volt 
számomra, hogy ennek 
ellenére szeressem őket, 
újra és újra elsőként 
lépjek feléjük.  
 
Egyik nap már az az 
osztálytársam sem szólt 
hozzám, akinek mindig 
segítettem a tanulásban. 

Másnap nem 
viszonozta a 
köszönésemet, de 
később a 
szünetben elém 
jött, megölelt és 
bocsánatot kért.  

Jézus Simon bárkájában ülve 
tanította a népet. Amikor 
befejezte, szólt Simonnak és 
társainak, hogy vessék ki  a 
hálójukat. Simon bár 
megjegyezte, hogy egész 
éjszaka hiába fáradoztak,  
végül azt mondta: 

»A te szavadra, 
kivetem a hálót.« 

Az eredménytelen éjszaka 
után Péter, aki értett a 
halászathoz, 
visszautasíthatta volna 
Jézus javaslatát, mondván, 
hogy nappal úgysem fognak 
semmit.  
Ő azonban túllépett saját 
tapasztalatán, ismeretein, 
és Jézusra bízta magát.  

Ez egy tipikus helyzet, 
amellyel ma is 
találkozhatunk. 
 
Hitünknek ugyanis 
százféle próbatételen kell 
átmennie. 
 
Jézus követése 
határozottságot, 
eltökéltséget és kitartást 
kíván. 

Erő kell ahhoz, hogy előre 
menjünk, hogy ellenálljunk a 
környezetünknek, a társadalmi 
körülményeknek, a barátoknak, 
a tömegtájékoztatási 
eszközöknek.  

Ha viszont szembenézünk 
ezzel, és elfogadjuk, akkor arra 
fog szolgálni, hogy 
kereszténységünkben 
megérlelődjünk, hogy 
megtapasztaljuk Jézus 
rendkívüli szavainak 
igazságát, azt, hogy ígéretei 
valóra válnak  
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A szívemben  
azt mondtam:  
„Jézus, adj erőt, hogy 
képes legyek továbbra 
is új szemmel nézni és 
meghallgatni őt.” 

Míg a világban az élet 
sokszor nehézkes, 
lapos és terméketlen, 
addig Isten minden 
jóval elárasztja azokat, 
akik követik Őt: 
megadja a százszor 
annyit már ebben az 
életben, és ráadásul az 
örök életet.  

Megtapasztaljuk, 
hogy életünk 
isteni kalanddá 
lehet, ami 
ezerszer 
vonzóbb, mint 
amit csak el 
tudunk képzelni . 

Ebben a hónapban 
különösen abban a 
környezetben próbáljuk 
meg élni az Ő Igéjét, ahol 
a legtöbb időt töltjük:  
az iskolában.  

ÓRÁRÓL ÓRÁRA 
megtapasztaljuk majd, 

hogy nem vagyunk 
egyedül akik így élnek, 

hiszen a csengő az egész 
világon szól! 

www.teens4unity.net 
 

A CSENGŐ hangja 
emlékeztessen,  
hogy ÉLJÜK  
az Élet Igéjét,  
és segítsen, hogy 
ÚJRAKEZDJÜNK 
minden alkalommal, 
amikor megálltunk. 

Néha, kemény 
próbának tűnik, hogy 

nap, mint nap,  
vagy inkább, 

ÓRÁRÓL ÓRÁRA  
győzzünk. 

http://www.teens4unity.net/
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