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Nem tévedtem… épp azok rosszhírű fiúk voltak, akikre
gondoltam. Ugrálni kezdtek cipőstül a szőnyegen és el
akarták lopni a versenyeken nyert kupáinkat. Először
arra gondoltam, hogy erővel fékezzük meg őket, de
aztán eszembe jutottak Jézus szavai: „Szeressétek
ellenségeiteket! Mert ha azokat szeretitek, akik
titeket szeretnek, mi a jutalmatok?”
Megállítottam a társaimat, akik már indultak volna, hogy
szembeszálljanak a fiúkkal és odamentem hozzájuk,
hogy beszéljek velük. Mondtam, hogy nem tisztességes
dolog ellopni ezeket a kupákat! Próbálják meg tisztelni
azt az erőfeszítést és áldozatot, amivel valaki
kiérdemelt egy kupát.
Sikerült meggyőznöm, őket,
hogy lenyugodjanak és miután
levették a cipőjüket ők is
feljöttek a szőnyegre és részt
vettek az edzésen.
A legszebb az lett az egészben,
hogy végül összebarátkoztunk!
Néhányuknak annyira tetszett
az óra, hogy ők is beiratkoztak
és továbbra is együtt edzünk.
A. C. – OLASZORSZÁG
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Türelmesen szenvedni? Lehetséges ez?
Péter apostol azokhoz a rabszolgákhoz szól,
akik megtértek, s akiknek – mint ahogy az akkori
társadalomban élő minden rabszolgának – teljesen
igazságtalanul sok meg nem értést és bántalmazást
kellett elszenvedniük.
Ez régen történt, de manapság,
hogyan lehet ezt megvalósítani?
Ezek a szavak minden olyan emberre vonatkoznak,
akik valamikor és valahol meg nem értéseket és
igazságtalanságokat kénytelenek elviselni
felebarátaik részéről, legyenek azok feletteseik vagy
velük egyenrangúak.
Hogyan lehet nyugodtnak
maradni ilyen helyzetekben?
Jézus magatartását utánozva.
Péter arra buzdít, hogy szeretettel válaszoljunk,
kegyelmet, azaz Isten által megengedett
lehetőséget lássunk a nehézségekben és a meg
nem értésekben, hogy bizonyságot tegyünk az
igazi keresztény lelkületről.
Vannak néhányan, akik ezekből a
szavakból kiindulva azzal vádolják a
kereszténységet, hogy a megbocsátás
hirdetésével nem ösztönöz eléggé az
igazságtalanságok elleni harcra.
Ez azonban nem így van. Jézus nem azért kéri tőlünk,
hogy szeressük azokat is, akik nem értenek meg
vagy bántanak bennünket, mert érzéketlenné akar
tenni az igazságtalanságokkal szemben, sőt! Azért kéri
ezt, mert meg akar tanítani bennünket egy valóban
igaz társadalom építésére.
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TEGYÜNK
TANÚSÁGOT ARRÓL
A SZERETERŐL, AMIT
JÉZUS HOZOTT
A FÖLDRE:
SZERESSÜNK
MINDENKIT, AZ
ELLNSÉGEINKET IS!

Tettekben…
HOGYAN LEHET
MEGVALÓSÍTANI EGY
IGAZSÁGOS TÁRSADALMAT?

HA ELSŐKÉNT SZERETSZ!

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

Néhány társammal együtt megterveztem az órát.
Miközben felkészültünk, hogy a szokásos meghajlással
üdvözöljük egymást a tatami szőnyegek előtt, hallottuk
hogy egy csoport fiatal közeledik a tornaterem felé.
Rossz érzés fogott el.

MemóriaKártya

Színezz ki egyet, amikor sikerült elsőként szeretned!

Az egyik este a karate
mesterem megkért, hogy
nyissam ki én tornatermet
és tartsam meg helyette
az órát a társaimnak,
mivel neki más
elfoglaltsága volt aznap
estére.

„DE HA JÓT CSELEKESZTEK ÉS
UGYANAKKOR TÜRELMESEN SZENVEDTEK,
EZ ÉRTÉKES ISTEN ELŐTT.”
VÁGD KI ÉS HAJTSD FÉLBE!A BELSŐRÉSZÉRE FELÍRHATOD AZ ÉLETIGÉVEL KAPCSOLATOS GONDOLATAIDAT!

«TANÍTÁS… BARÁTSÁG»

(1Pét 2,20).

