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„Kedves Fiatalok!
Az új evangelizációhoz az
Egyháznak igazi tanúságtevőkre van szüksége: férfiakra és nőkre, akiknek életét
átformálta a Jézussal való
találkozás; férfiakra és nőkre,
akik képesek ezt a tapasztalatot átadni másoknak. Az Egyháznak szentekre van
szüksége. Mindannyian meghívottak vagyunk a szentségre,
és egyedül a szentek újíthatják meg az emberiséget. Sokan
jártak előttünk az evangéliumi hősiesség útján…”
(II. János Pál pápa üzenete
a XX. Ifjúsági Világtalálkozóra, 2005)

A szentség a hétköznapokban háromrétegű szereteten
alapul. Azt jelenti, hogy az ember életében összhangban
van az Isten szeretete, az embertárs szeretete és a teremtett világ szeretete. Ez az ös�szhang a teljes akaratodat és
érzelemvilágodat érinti, és ennek
az összhangnak életed minden
helyzetében és körülményei között meg kell valósulnia.
(Josef Kentenich
gondolatai alapján, 1937)
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* Élj az istenszeretet, az emberszeretet
és az Isten teremtett világa iránti
szeretet harmóniájában!
* Légy hős! Képviseld radikálisan
az Evangélium üzenetét!
* Tartsd kordában akaratodat
és érzelmeidet, fejed és szíved
egyszerre vezessen!
* Életed minden helyzetében
erre az összhangra törekedj,
kibúvók nélkül!

A Kentenich-kihívás

Légy szent itt és most
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Isten személyesen téged szeret
– el tudod ezt hinni?
Az evangéliumi hősiesség mit sem ér, ha először és mindenek előtt nem hiszed, hogy Isten feltétel nélkül szeret
téged. Az istenszeretetnek ugyanis abból a meggyőződésből kell erednie, hogy Ő szenvedélyesen szeret téged.
Isten a szeretet erejéből alkotta meg ezt a világot.
Ő gondoskodik róla, és Ő kormányozza. A szeretet erejéből hívhatod Őt te is „Apának”, és gyermekeként bízhatsz benne. Barátként számíthatsz rá – olyan barátként,
aki melletted áll, amikor a bizalom és a bátorság elfogy.
Isten a szeretet erejében él a lelkedben; megszentel, és
a Szentlélek templomává tesz téged.

Annyira szeret, hogy Jézust adta neked. A Megváltó
az Isten mérhetetlen szeretetének jeleként jelent meg
a világban. Jézus irántad való szeretete kezdeményező

Szeresd az Urat!
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szeretet. Ő teszi meg az első lépést, meghív téged, majd
ha szükséges, utánad megy. Együttérző szeretetét mutatta meg, amikor meggyógyította és átérezte az emberek
gondját-baját, és mindent átölelő szeretete nem ismert
határokat, amikor a kereszten, ég és föld között függve,
meghalt érted. De Jézus irántad tanúsított szeretete nem
ért itt véget. A Feltámadt Úr Misztikus Testének tagjává
fogad téged. Jézus élet- és szeretetközösségéhez tartozol.
Szent Pál önmagát „Vinctus Christi”-nek nevezte, aki örökre oda van láncolva Krisztushoz (Fil 1,1).

Képes vagy arra,
hogy viszonozd szeretetét!
Isten – az Atya, a Fiú és a Szentlélek – a te szeretetedre vágyik. Bármennyire is próbálod, sohasem fogod a maga mélységében megérteni ezt a kijelentést.
Isten azonban ismeri az emberi szívet, és tudja, hogy
ha a szeretet megérint, akkor tebenned is felébred
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Három próbatétel – az árulkodó jelek
Ha a szereteted hiteles, és komolyan szereted Istent, akkor szereteted néhány konkrét tettre fog sarkallni téged.
Vajon csak a „szavak” embere vagy,
vagy pedig készen állsz a tettekre is?
Íme, a bizonyítékok: 1. ha valóban szeretsz, nem alkuszol meg a bűneiddel;
2. ha valóban szeretsz, akkor azt próbálod megtenni, amit Isten kér, és nem
folyton azt, amit te akarsz; és 3. ha valóban szeretsz, nem elégszel meg a középszerűséggel – többet akarsz majd,
sokkal többet! Vegyük végig őket!
1. próbatétel: Sohase alkudj meg a bűneiddel!
Ha szeretsz valakit, akkor a kedvére szeretnél tenni,
és mindent el akarsz kerülni, ami a másikat bántaná
vagy elszomorítaná. Az ember sohasem akarja megbántani azokat, akiket szeret. Minél inkább érzed magadban
Isten jelenlétét, annál inkább el akarod kerülni a bűnt, és
mindent vagy mindenkit, aki a bűn elkövetését megkön�nyíti. A bűn azt jelenti, hogy nem mondasz többé köszönetet az Úrnak; a bűn azt jelenti, hogy hátat fordítasz
a Barátodnak; hogy hűtlen vagy az Atyához; lerántod
Istent a trónjáról, hogy te foglalhasd el a helyét.
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Szeresd az Urat!

2. próbatétel: Mindig próbáld Isten akaratát tenni!
Ha a szereteted hiteles, akkor Isten akaratát fogod
keresni, és az Ő szándékát akarod valóra váltani minden tőled telhető módon. A szeretet azt jelenti, hogy az
Ő kedvét keresed. Ebben maga Jézus adja a legjobb és
leglelkesítőbb példát. Életének egész programja, vagyis
minden, amit mondott és cselekedett, azt szolgálta, hogy
megtegye, amit az Atya kért tőle. Ő azáltal akarta megdicsőíteni az Atyát, hogy megtette az Ő akaratát. Jézus
nem kérdezte: „Jaj, mit is akarok, mihez is van kedvem
ebben a pillanatban?” Életének alapelve ez volt: „Atyám,
a te akaratod legyen meg, ne az enyém!” Vajon képes
leszel-e a nap végén, vagy a hónap végén azt mondani:
Atyám, a legjobb tudásom szerint próbáltam megvalósítani a tőled kapott feladatot?
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3. próbatétel: Ne elégedj meg a középszerűséggel
– törj magasabbra!
A harmadik próbatétel Isten iránti szereteted hitelességének erőteljes jele. A szeretet ugyanis magába foglalja a hősiességet. Elkezdesz őrült dolgokat cselekedni az
emberekért, csupán azért, mert szerelmes vagy. A kegyes
szándékok már nem elégségesek, a minőségi tettek jelentik a ma kihívását! Tekints csak Mária, a Szűzanya
életére. Nem ismerjük közelről hétköznapi életét, de az,
amit róla tudunk, egészen sajátos képet ad a vágyakozás
nagyszerű asszonyáról. Vágyva vágyott Isten országának
eljövetelére, és ez a vágya sarkallta, hogy kimondja igenjét Istenre és az ismeretlen jövőre. Élete hősi jellege sok
módon kitűnt. Egy istállóban szült, menekültté vált egy
idegen országban, elengedte a Fiát, amikor az Örök Atya
szólította, követte Őt a háttérben, néha belebetegedve
az aggódásba. Máriának hősies
lelkülete adott erőt ahhoz, hogy
képes legyen Jézus keresztje alatt
állni, és a pünkösdi csoda idején
teljesen odaadni magát az Egyház
születéséhez. Valami igazán hősieset tett Istenért; a szavak és
az eszmék, legyenek bármilyen
nemesek is, egyszerűen kevésnek
bizonyultak számára. Szívének
legbensőbb vágyai tettekké
váltak életében.
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A Kentenich-kihívás: Légy szent itt és most!

* Éld ezt a fajta szeretetet összhangban
az embertárs és a teremtett világ
szeretetével!
* Hősiesen,
* akaratod és érzelemvilágod
teljes odaadásával,
* az élet minden helyzetében
– kibúvók nélkül!

Szeresd embertársadat!

A második szereteted
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A Kentenich-kihívás: Légy szent itt és most!

* Éld ezt a fajta szeretetet összhangban
az embertárs és a teremtett világ
szeretetével!
* Hősiesen,
* akaratod és érzelemvilágod
teljes odaadásával,
* az élet minden helyzetében
– kibúvók nélkül!

Szeresd a teremtett világot!

A harmadik szereteted

Szeresd a teremtett világot!
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Erő az útra
Ha egy hosszú, kanyargós úton gyalogolsz, többször
megállhatsz és visszatekinthetsz a megtett útra. Ez ad
erőt a folytatáshoz, ahhoz, hogy ne add fel. Az előbbiekben megismerted az evangéliumi hősiesség első két szeretetformáját: az isten- és emberszeretetet. Most már az
út utolsó szakasza áll előtted, a harmadik szeretetfajta:
a teremtett világ szeretete. Isten szeretettel, szeretetből és a szeretetért teremtette ezt a világot. A teremtés iránti szereteted többféle módon mutatkozhat meg.
Most tekintsünk csak három lényegi területre. A hősies
szeretet jele lehet az, ahogyan használod és értelmezed
az anyagi dolgokat; az emberi munka részesedés Isten
végtelen alkotóerejéből; és ha alkotó-teremtő módon
válaszolsz a saját szenvedésedre, ezzel egy hátrányos
dolgot új erő forrásává alakíthatsz.

Szeresd a teremtett világot!
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Összegző gondolatok
A világ, amelyben élsz, a tevékenységeid színtere.
Szereteted hitelességét jelezheti az, ahogyan Isten teremtett világát és a rád bízott anyagi dolgokat használod. Az, ahogyan értelmezed a munkádat vagy a tanulást
– lehetőségként arra, hogy részt vegyél Isten alkotó cselekvésében –, jelezheti, hogy te mindig az Ő jelenlétében
jársz. Az, ahogyan szenvedésedet és sebeidet felajánlod,
másokat is arra ösztönözhet, hogy felfedezzék Istent
mindabban a sok-sok nehéz megtapasztalásban, melyet
az élet hozhat számukra.

Így válhatsz evangéliumi hőssé,
így lehetsz szent!
←→
Evangéliumi
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Keresztény formába hoz téged
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Az evangéliumi hősiesség nem azt jelenti, hogy szentté próbálsz válni egy rövid időre vasárnap, hanem azt,
hogy az életszentségre szóló küldetésedet a hét minden
napján, a nap 24 órájában tettekre akarod váltani! A természetes és a természetfeletti világ szorosan összetartoznak. Minden és mindenki „hidat” vagy „jelzőtáblát” jelent,
amely elvezet téged a gyengéden szerető Atyaistenhez.
Erről te is tanúságot tehetsz!
Az evangéliumi hősiesség itt és most történő megélésének kihívása nem más, mint a hitelesen megélt kereszténység kihívása. Azok a keresztények, akik minden
energiájukat és szeretetüket Isten kitartó keresésének
szentelik, élő evangéliumok, és arra kaptak hivatást, hogy
fedezzék fel és ünnepeljék Istent minden emberi lélekben.
A világ csak ezt az élő evangéliumot vagy testamentumot
képes olvasni. Mert meggyőző!
Az evangéliumi hősiesség napi kihívás arra, hogy
a Krisztussal való sajátos szeretetkötelékedet életben
tartsd. Ő arra hív téged, hogy alakítsd át az életedet,
és válj Hozzá hasonlóvá. Elfogadod-e azt az eszményt,
hogy olyan keresztény ember legyél, akit valóban eltölt
a Lélek? Válaszolsz-e az egyház és a világ szükségleteire?
Igent mondasz-e az evangéliumi hősiességre? Vállalod-e
a Kentenich-kihívást, hogy itt és most szentté válj?
Rajtad múlik, hogy mit teszel. Sok sikert és kitartást
kívánok hozzá!

A Kentenich-kihívás

Elfogadod-e a Kentenich-kihívást?
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Teszt

A Kentenich-kihívás

Mitől lesz valakiből tanítvány?
Hasonlítsd össze a jelenlegi elképzeléseddel arról,
hogy mit jelent válaszolni Jézus hívására azzal, ami az
ő számára a tanítványság védjegye! Jelöld meg azokat a
tulajdonságokat, amelyeket kipróbáltál, teszteltél.

☐☐ A tanítvány naponta felveszi a keresztjét:

„Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye
fel keresztjét és kövessen.” (Mk 8,34)
☐☐ A tanítvány tudja, mit akar, nem fogalmaz
homályosan a meggyőződéséről:
„Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem.”
(Mt 5,37)
☐☐ A tanítvány igyekszik felfedezni az Urat
mindenkiben és mindenben:
„Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát
keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!” (Mt
6,33)
☐☐ A tanítvány nem aggódik a napi szükségletei vagy a
jövő miatt:
„Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy
mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök.”
(Mt 6,25)
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☐☐ A tanítvány bízik Istenben, akármi történjék is:

„Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem
aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok
táplálja őket. Nem többet értek ti náluk?” (Mt 6,26)
☐☐ A tanítvány megőrzi a hitet és rendületlenül hisz
a keresztségi ígéretben:
„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül.” (Mk 16,16)
☐☐ A tanítványok összegyűlnek az Úr oltáránál:
„Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok
a vérét, nem lesz élet bennetek.” (Jn 6,53)
☐☐ A tanítvány hallgat az Egyházra és a hívők
közösségére:
„Ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha
pogány volna vagy vámos.” (Mt 18,17)
☐☐ Így éltek Jézus első tanítványai, egyszerűen azért,
mert ilyen volt Jézus szeretete. Ő ajánlotta nekik
ezt az utat, és legelőször Ő élte azt eléjük.
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