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(1300-as évek: haldoklom a fekete pestis miatt,
1800-as évek: 16 órát dolgozom naponta, 1900-

Minden azokkal a kérdésekkel kezdődött, ami-

as évek: háborúba mentem, 2000-es évek: meg-

ket a tanítványok tettek fel Jézusnak:

bántottak)
Máté 24.3 Mikor pedig az olajfák hegyén ül
Egy másik ehhez kapcsolódó cikkben ezt talál-

vala, hozzá menének a tanítványok magukban

tam egy, a mostani generációra használt, pejo-

mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek

ratív megnevezésről: „hópehely-generáció”.

meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?

A Wikipédia ezt írja:

6 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk

A hópehely-generáció egy új kifejezés, amelyet

híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek;

a 2010-es évek fiatal felnőttjeinek jellemzésére

mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez

használnak, akik hajlamosabbak a megsértő-

nem itt a vég.

désre, kevésbé ellenállóképesek korábbi gene-

7 Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország or-

rációknál, vagy akik érzelmileg túl sérüléke-

szág ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és

nyek ahhoz, hogy saját nézeteiknek ellent-

földindulások mindenfelé.

mondó véleményeket kezeljenek. Habár maga

10 És akkor sokan megbotránkoznak, és elárul-

a „hópehely-generáció” kifejezést eleinte csak

ják egymást, és gyűlölik egymást.

szlengnek tartották, 2016-ban bekerült a Col-

(A károli bibliában használt „megbotránkoz”

lins-szótárába, az év szavai közé. A Collins-szó-

szó helyett ma „megbántódott, megsértődött,

tár így határozza meg e kifejezést: „a 2010-es

felháborít, kiakadt” szavakat használjuk. An-

évek fiatal felnőttjei, akik az előző generációk-

golban ugyan azt a szót használják ma is, mint

hoz képest kevésbé ellenállóak, és hajlamosab-

a bibliában)

bak könnyen megsértődni.”

Ezt a képet kaptam valakitől.

Hasonlóan a Financial Times is beválasztotta
a „hópehely” szót a 2016-os „az év egy szóban”
listájára, így értelmezve azt: pejoratív kifejezés
olyan személyekre, akiket érzelmileg túl sebezhetőnek tartanak ahhoz, hogy kezelni tudják a
sajátunkénak ellentmondó véleményeket, főleg
egyetemeken és más olyan fórumokon, amelyek korábban heves viták színterei voltak.”
Használhatjuk a „hosszú-lábujj generáció” elnevezést is és nem hiszem, hogy általában véve
csak a fiatalokra vonatkozik, világosan látható
minden korcsoportnál. Egy az idők jelei közül,
úgy tűnik. Gondolj csak a hópehelyre. Szépséges és mind-mind különbözik, egyedi, de ha
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hozzáérsz, egy csepp víz marad csak belőle egy
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A beszédeben hallottuk:

pillanat alatt.



Egy másik kifejezés, ami mostanában bekerült



a hírekbe, a „Válás napja”. Ez a szilveszter
utáni első munkanapra utal. Az Independent



című újság ezt írja: „Nehéz elképzelni, hogy az


ünnepek öröme után olyan sok ember akarná
így kezdeni az új évet, de a statisztikák nem



hazudnak. Kutatások azt mutatják, hogy min

den ötödik pár a karácsonyi ünnepek után elkezdi mérlegelni a válás vagy szakítás lehetőségét.



De mi a helyzet velünk? Mi is időnként érzel-



mileg túl sebezhetőek vagyunk ahhoz, hogy kezeljük a miénkkel ellentétes véleményeket?



Épp most fejeztünk be egy évet, és kaptunk egy



másikat, hogy „játsszunk” vele. Jó páran közülünk voltunk valamiféle év végi közösségi tá

borban.



Ugyanazokat a dolgokat fogjuk tenni, mint tavaly, vagy adunk helyet némi önvizsgálatnak?
Az új év vajon jobb lesz, mint az elmúlt év? Ez
csak akkor lehetséges, ha másképp csinálunk
dolgokat, mint tavaly.
Ha a tavalyi év nagyszerű volt, akkor is lehet
még jobb. Ha csak „éppen elment”, akkor csak
jobb lehet. Ha nehéz volt, imádkozz, hogy erősödjenek a vállaid, hogy el tudd hordozni a terheket. Isten képesekké tett minket arra, hogy
a végzetünkről döntsünk.

Ps Piet Visser
2

Hogy ha nem veszel győzelmeket, újra a
világ rabszolgájává válsz.
A második hely az első vesztesnek van
fenntartva.
Félszívvel harcba menni az mindig teljes
bukás lesz.
Tudd, hogy ki vagy, honnan jöttél és hogy
merre tartasz!
Istené vagy a világ szolgájának lenni? Mi
döntésünk.
Abbahagyni a tanulást és meghalni,
vagy folyamatosan tanulni és örökké
élni?
Egy győztes azt kérdezi: „mi a következő?”
Probléma. Testi vagy lelki megoldás? Ez
mindig egy döntés.
Hagyd abba a nyavalygást, inkább old
meg a nehézséget!
Ragyogj, de készülj fel, hogy a sötétben a
fényed mindenféle csúnya és ijesztő rovart, csúszó-mászót is oda fog vonzani.
Az Atyánk tudja, hogy Ő tartja kézben a
dolgokat.
Pál és Silás: remény, átmenni nehézségen, győzelem

