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Bevezetés 
Az „Association for Living Values Education International” (magyarul Nemzetközi Egyesület az Élhető 
Értékek Oktatásáért) több mint 40 országban működő, szervezetekből és magánszemélyekből álló 
közösség, amely szakmai továbbképzéseket és oktatási segédanyagokat biztosít a pedagógusok számára. 
Küldetése szerint az alapvető emberi értékeink közösek, valamint a közösségek előtt álló kihívásokra 
könnyebben születnek konstruktív megoldások, ha az élet értékalapú megközelítése kerül előtérbe. Az 
egyszerűség is az egyetemes értékek közé tartozik, amelyekről bővebben a livingvalues.net oldalon 
olvashatunk. 

Felhívás az imádságra 
Istenem, Te azt tanítottad nekünk, hogy az életet csak akkor érdemes élni, ha hitelesek vagyunk. 
Szentlelked vezessen minket abban a törekvésünkben, hogy egyszerűbb életet éljünk. 

Tapasztalat 
A szolidaritási reflexióra készülve Catherine Arata SSND nővér jutott eszembe. Öt évig laktam együtt 
Catherine-vel a Generalátusban. Találkozásunk első pillanatától kezdve megtapasztalhattam az általa élt 
élet egyszerűségét és hitelességét. Életének minden területén őszinte és következetes tanúságot tett az 
egyszerű életmódról - legyen szó étkezésről, ruházkodásról, kapcsolatokról és szolgálatról. Őszintén 
hiszem, hogy életének nemes egyszerűsége az Istennel való személyes kapcsolatának gyümölcse volt: teljes 
és valódi egyszerűség. Cathy ma is inspiráló kihívást megtestesítő példakép számomra. 
Jól emlékszem arra a pillanatra, amikor három év amerikai tartózkodás után visszatértem Guam-ba, és 
megtudtam, hogy a szüleim a faluban lévő családi házunkból egy általunk "farmnak" nevezett helyre 
költöztek. Néztem, ahogy anyukám és apukám oly keményen dolgozik nap mint nap. Sertéseket, csirkéket 
és egy tehenet neveltek, valamint gyümölcsöt és zöldséget termesztetettek. Azon tűnődtem, vajon miért? 
Szerették ezt az életmódot. Mégis, hogyan lehet ezt "egyszerű életnek" nevezni? 
Anyukám és apukám időt szakítottak arra, amit szerettek - a "farmjukra" és a gyermekeikkel és unokáikkal 
töltött hétvégékre. Most, felnőttként, amikor visszaemlékezünk a farmon végzett hétvégi munkákra, 
megosztjuk velük, hogy milyen jó is volt, és mennyire hiányoznak azok a minőségi idők. Azt kívánjuk, 
bárcsak a gyermekeink is megtapasztalhatnák azt az egyszerű életet, amit a nagyszüleik és dédszüleik éltek.  
Az egyszerű élet fókuszálni tanít. Az egyszerű élet nincs tele bonyodalmakkal és zavaró tényezőkkel. Olyan 
élet, amelyben a számunkra igazán fontos dolgokra összpontosítunk. Természetesen itt is előfordulnak 
szélsőségek. Egyesek számára ez csupán annyit jelent, hogy lemondja a kábeltévé előfizetését vagy 
megszabadul a televíziójától, míg mások egészen "a hálózaton kívüli" létig elmennek.  
 “Élvezd a kis dolgokat, egy nap vissza fogsz tekinteni, és rájössz, hogy azok voltak a nagy dolgok.” 
(Robert Brault) 

Reflexió 
A Konstitúció 15. pontja megerősíti, hogy: “Olyan életre törekszünk, amely lélekben és tettben egyszerű.”. 
„A szabadon és tudatosan megélt mértéktartás felszabadító. Ez nem kevesebb élet, nem gyengébb izzás, 

https://livingvalues.net/


épp ellenkezőleg. Valójában azok élveznek és élnek meg jobban minden pillanatot, akik felhagytak azzal, 
hogy innen-onnan csipegessenek, hogy mindig olyasmit keressenek, amijük nincs.” (Laudato Si’ 223) 

1. Az evangéliumi szegénység a túlzott fogyasztói kultúrával ellentétes gondolkodásmódra hív 
bennünket. Melyik társadalmunkat uraló érték és magatartásforma ellen van kifogásod? 

2. Mikor vezetett az egyszerűség ahhoz, hogy az életedben nagyobb tisztaság uralkodjon? Milyen 
hatással volt ez másokra? 

3. Az itt felsorolt szempontok közül az egyszerűség mely aspektusai ragadnak meg és hívják fel a 
figyelmedet? 
• Az egyszerűség azt jelenti, hogy azt használjuk, amink már van, és nem pazaroljuk a Föld 

erőforrásait. 
• Az egyszerűség azt jelenti, hogy a jelenben maradunk, és nem bonyolítjuk a dolgokat. 
• Az egyszerűség a nagylelkűségre és a megosztásra buzdít. 
• Az egyszerűség azt is tudatosítja, hogy minden ajándék. Amikor megpihenünk, a jelenben 

maradunk, és értékeljük az élet apró dolgait, tisztábban látunk és tapasztalunk. 
4. Hogyan sikerült az egyszerűséget és a hitelességet beépítened az életedbe? 

Mi a teendő? 
Ferenc pápa a keresztény hagyományra támaszkodva mutatja be, hogy mit is jelent valójában az egyszerű 
élet, felszólít a mértéktartóbb, mégis tartalmasabb életre. Az egyszerű életvitel elfogadása a 
mértékletességen alapszik, így erősíthetjük a józan belátást az erőforrások felhasználásában és a túlzott 
fogyasztás leküzdésében. 

• Gondolkozz, mielőtt vásárolsz. Nem csupán megszokásból tedd! Ez segíteni fog abban, hogy 
átgondoltan és kevesebbet vásárolj. 

• Kerüld az egyszer használatos tárgyakat (pl. műanyag stb.)! 
• Légy környezettudatos; figyelj tudatosabban a víz használatára és a hulladékkezelésre! 
• Kertészkedj többet, ültess minél több fát! 
• Tarts hetente egyszer egy húsmentes napot! 
• Vizsgáld meg a rohanó életedet! Hogyan befolyásolja ez a mindennapjaidat? Sokan belesünk 

az „elfoglaltság” csapdájába; elfoglaltnak lenni manapság már egy szokást, életmódot jelent. 
• Fontold meg, mi az, amit el tudsz hagyni ahhoz, hogy egyszerűbb életet élhess. A szent "nem” 

a szent "igen"-hez és egy örömtelibb élethez vezethet. Rendrakás - kezdd egy hellyel/területtel. 
• Rendszeresen vizsgáld meg prioritásaidat és azt, hogy mi az, ami igazán fontos az életedben! 

 

Záró imádság 
Uram, Istenem, segíts nekem, hogy egyszerűen éljek, 

hogy életemet és mindenemet a te kezedbe helyezzem. 
Segíts, hogy rendet teremtsek szekrényemben, 

mert túl sok mindenem van, ami elragad a te jelenlétedtől. 
Segíts, hogy rendet teremtsek naptáramban,  

mert sokszor túlságosan elfoglalt vagyok ahhoz, hogy figyelmem rád összpontosítsam; 
Segíts, hogy rendet teremtsek elmémben, 

mert túl sok az irányíthatatlan gondolatom, ami elvonja a figyelmemet a te parancsaidtól. Ámen. 
 (Christine Sine, Godspacelight.com) 

 
Összeállította Francine Perez nővér és Connie Guerro Társult tag a nemzetközi Shalom hálózat számára Guam, Shalom ázsiai/óceániai ág. 

A grafika a 24. általános káptalan irányvonalához tartozik. A designtervet a Kongregáció Kommunikációs Hivatala készítette. 

https://godspacelight.com/2013/09/17/lord-help-me-to-live-simply-a-prayer/

	Boldogasszony Iskolanővérek
	Bevezetés
	Felhívás az imádságra
	Tapasztalat
	Reflexió
	Mi a teendő?

	Záró imádság


