
„Taníts engem az általad szabott rendre!” 

- Ha megnézted a videót, ülj le csendben és imában, vagyis Isten jelenlétében, gondold végig a következőket. 

A linkek videók, de ezek nyugodtan ki is hagyhatók. Az utolsót azért ajánlom. Nagyon hatásos. 

- Mi kell ahhoz, hogy jól legyek/boldog legyek? Mitől érzem, hogy rendben vagyok?  

- „Minden rendben?” „Minden rendben” 

 - alapvető igény, belső békét, nyugodtságot ad, ha rendben vannak a dolgaink 

 - konkréten mit jelenthet ez számomra?  –  rend a szobámban, időmben, fejemben, szívemben, 

kapcsolataimban → rendezett élet  

 - mi segít? kell egy rendező elv! Honnan veszem a támpontokat? Mire, kire támaszkodom a rend 

kialakításában? 

 - kiindulási pont a világ rendje:  

- Isten rendezett világot teremtett… 6 napos teremtéstörténet: káoszból rendezett világ 

- én is ennek a rendnek vagyok a része, ehhez kell igazodnom, akkor leszek boldog! 

- szerzetesrendek példája: 

 - „Rendben vagyok” kis filmek Megnézhetsz egy-egy videót szerzetesekről illetve, ahogyan ők 

beszélnek magukról. Mit tanulhatunk a különböző „rendektől”? Hogyan segíthet az ő példájuk, hogy mi is 

„rendben legyünk”? 

- mi okozza a rendetlenséget? 

 - a szobában, a fejemben, a kapcsolataimban… a szívemben 

- „Ne rendetlenkedj!” 

- a bűn, mint rendetlenség 

- Isten törvénye tanít a világ rendjére, használati útmutatás a világhoz, magamhoz: hogyan használjam 

magamat, hogy rendben legyek?  

- a tíz kijelentés igazsága és bölcsessége: hogyan segíti a 10 parancsolat a rendezett, boldog, szabad 

életet?  

- mindennek megvan a maga helye: Isten legyen Isten, valóban szent az Ő neve, az Úr napja tényleg 

neki szentelt nap, az emberi élet, az ember intimitása és tulajdona érinthetetlen, védett. Az igazság 

legyen kimondva, belső vágyaink szintén rendezetten kezelve.  

- a parancsok védenek engem: pl. nem csak kötelesség, hanem jog is egy pihenő nap a héten, a 

parancsok – ahogy az előbb is láttuk – védik az életemet, intimitásomat, tulajdonomat, jogomat az 

igazsághoz, becsületemhez. Egyszóval mondhatjuk, hogy keretet adnak egy rendezett élethez. Hogy 

rendben legyek az Istennel, magammal és másokkal.  

- Ezt úgy is fogalmazhatnánk, ahogy Jézus a főparancsban: Szeresd az Istent mindenek felett és a 

másik embert, aki melletted van, mint magadat. (tehát szeresd helyesen saját magadat is!) 

- „Szedd rendbe magad!” 

 - mindig lehetőség van az újrakezdésre, hogy rendet rakj   →   a bűnbánat, mint rendrakás 

  - van úgy, hogy magamtól nem megy… a bűneinktől sokszor nem tudunk magunktól szabadulni, 

fogva tartanak minket… de a nehezét már megtette VALAKI értünk! Eljött, hogy megváltson bennünket. 

Nem kell mást tennünk, csak a Vele való kapcsolatot megújítani, és akkor már a rend, a parancsok is 

természetesebbnek tűnnek, belső meggyőződésből fakadnak.  

https://www.youtube.com/watch?v=BlOrEW1Zjg0
https://www.youtube.com/channel/UCVZOGug7EcIV8M9jm4qFAZQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=ONCNC2ZuYr8


- „Tartsd meg a rendet és a rend megtart téged!”  

 - rendet tartani egyszerűbb, mint mindig a káoszt rendbe hozni 

 - szoktasd magad a rendhez! 

 

- kérdések egyéni gondolkodásra vagy csoportos feldolgozásra: 

 Mit jelent nekem a rend? Mitől érzem, hogy rendben vagyok? Milyen pozitív és milyen negatív 

tapasztalataim vannak a renddel (szabályokhoz igazodással) kapcsolatban? Mindezek átgondolása szült-e 

meg bennem valami elhatározást?  … Ha igen, kérd hozzá imában Isten segítségét, áldását! 

 

 

 

 

 


