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Hálaadó imák
Istenem!
Fél éve még úgy készültünk, hogy ma a nagykörősi BNT
zárómiséjén vagyunk. Hálát adok, hogy a tegnapi online BNT
után, ha kicsit más körben is, de személyesen tudunk együtt
ünnepelni.
Ünnepelni azokat a fiatalokat, akik kamaszfejjel hoztak
olyan döntést, hogy a Te Utadon szeretnének járni.
Hálát adok a szülőkért, akik olyan alapokat adtak gyermekeiknek, hogy érett, tudatos döntéssel akarjanak és tudjanak
csatlakozni a Te utadon járó keresztényekhez.
Hálát adok Laciért, akik évekkel ezelőtt kidolgozta a Bokorkatekumen programot, és most is itt van.
Hálát adok Daniért, aki folytatta a hagyományokat, és az
elmúlt években mind a hittanokon, mind a katekumenátus
alatt lelkesen készítette fel a csoportot a mai napra.
Hálát adok minden egyes új keresztényért és elsőáldozóért,
akiknek a mai nap egy új, komoly életszakasz kezdete.
Amen.
[Pálinkás Tamás]
***
Köszönet azokért, akik ezeket a fiatalokat életpéldájukkal és
szolgálatukkal ehhez a beavatáshoz segítették.
Köszönet az elődeikért is. Gyurka bácsinak volt egy olyan
szokása, hogy bevezetett egy harmadik olvasmányt, többnyire a magyar vagy akár a világirodalomból. Azt gondolta,
mások írásai vagy a beszélgetőtársa szavai ugyanarra mutathatnak rá, mint az evangéliumok.
Én is továbbadnék nektek két ilyen súlyú idézetet.
Részletek az Egyiptomi halottaskönyvből:
„Amikor sehol sem találom,
Ő van.
…
Megsűrűsödve a magban,
Ő a fa.
Megsűrűsödve a rügyben,
Én magam vagyok ő.
Én ő vagyok.
S ő én.”
Ugyanez negatívan megfogalmazva egy svájcitól, C. G. Jungtól:

[Szita Anna]

„Amit szisztematikus vakságnak nevezhetünk,
az egyszerűen annak az előítéletnek a hatása,
hogy az istenség az emberen kívül volna.”1
Nincs semmi, amit az embernek a valódi énjén kívül kellene keresnie.
A kérdés marad a régi: Ki vagyok én? Vagy, ha úgy tetszik: Ismerd meg önmagad! Amen.
1

„Was man beinahe eine systematische Blindheit nennen könnte, ist einfach die Wirkung des Vorurteils, daß die Gottheit außerhalb des
Menschen sei.” C. G. Jung: Psychologie und Religion S. 161.

