MEGBOCSÁTANI ÉS ÚJRAKEZDENI
Az utóbbi hónapokban
az iskolában egy
különös dolog történt
velem. Szinte minden
nap egy vagy több
téglát találtam a
táskámban.

(Jak 5,9)
„TESTVÉREK, NE
PANASZKODJATOK EGYMÁSRA…”

AMIT
TENNI
FOGOK:

Már az apostolok idejében is észre lehetett venni azt,
amit ma is látunk közösségeinkben: hitünket élve
gyakran nem azok a legnagyobb nehézségek,
amelyek kívülről, azaz a világból érkeznek, hanem azok,
amelyek belülről származnak, bizonyos helyzetekből és
a testvérek viselkedéséből, amikor nem a keresztény
ideál szerint élnek.

Ez a „kis meglepetés” és a belül összekoszolódott
táskám kezdett nagyon bosszantani. Megfenyegettem
a társaimat, hogy szólni fogok az igazgatónak. Nem
tudtam ki van mögötte, de nem nagyon tudtam
értékelni a humorát.
Teltek a napok, s bár rájöttem ki a „tettes”, ő
továbbra sem hagyta abba. Őszintén megmondom,
legszívesebben nekimentem volna. Máig sem tudom,
hogy sikerült visszafognom magam.
Aztán egy nap elmeséltem egy barátomnak az
egészet. Ő azt mondta: „Igazad van, ha haragszol rá,
próbálj meg beszélni vele, de őrizd meg végig a
szeretetet”.
Következő nap ismét ott volt a „meglepetés”. Ekkor
békésen odamentem hozzá, és megőrizve a
nyugalmamat beszéltem vele. Másnaptól nem
találtam több téglát a hátizsákomban.

Mauro - Olaszország

Ez rossz közérzetet, bizalmatlanságot és csüggedést
eredményez.
Mit tegyek, ha ez bekövetkezik?
A keresztény első reakciója nem lehet türelmetlenség
vagy könyörtelen ítélet, hanem csak az, amit Jézus tanít.

Mire tanít Jézus?
Ő türelmes várakozást, megértést és irgalmat kér, ami
segíti kifejlődni a belénk vetett jó magját, ahogy ezt a
konkolyról szóló példabeszédében is magyarázza.
Hogyan éljem tehát a havi igét?
Mi is különböző közösségekhez tartozunk (családhoz,
plébániához, egyesülethez, munkahelyi közösséghez,
civil szervezethez), sok mindent tapasztalunk, ami
szerintünk nem helyes: az emberek temperamentuma,
látásmódja, cselekvésmódja, következetlensége, ami
fájdalommal tölt el, és visszautasítást vált ki belőlünk.
Mindez arra hív, hogy aktívan cselekedjek: Ahol
hiányzik a szeretet, oda vigyek én szeretetet.
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VÁGD KI ÉS HAJTSD FÉLBE!A BELSŐRÉSZÉRE FELÍRHATOD AZ ÉLETIGÉVEL KAPCSOLATOS GONDOLATAIDAT.

Megmagyaráznád, miért erre hív minket Jakab
apostol?

Mi következik ebből?
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MemoriaKártya

AZ ESETLEGES
SZERETETLENSÉGRE
ÉS AZ ODAADÁS
HIÁNYÁRA NAGYOBB
SZERETETTEL ÉS
ODAADÁSSAL
VÁLASZOLOK.

Tettekben…
Ahol KEVÉS A SZERETET, oda
próbálok TÖBB SZERETETET vinni.

Minden alkalommal, amikor
megtapasztalom a szeretet hiányát
magam, vagy mások részéről,
próbálok 3 dolgot tenni szeretetből.

EZT A RÉSZT KIVÁGVA EGY KÁRTYÁT KAPSZ, MELY HASZNOS ÚTITÁRSAD LESZ.
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