„Ha azokat szeretitek, akik szeretnek
titeket, mi a jutalmatok?” (Lk 6,32)

Az iskolában két osztálytársam
verekedni kezdett.
Éreztem, hogy tennem kell valamit.
Próbáltam leállítani őket, de tovább
folytatták.

Még aznap, megint ő kért tőlem
valamit. Mivel még mindig fájt, hogy ő
nem viszonozta az én szeretetemet,
arra gondoltam én is úgy fogok
viselkedni, ahogy ő.
Nehéz volt megbocsájtani, de aztán
eszembe jutott, hogy az igazi
szeretet ingyenes, nem vár cserébe
semmit. Így megkérdeztem tőle,
miben segíthetek.
(L. M.O.)

EBBEN A HÓNAPBAN PRÓBÁLOK:

De mi a jellegzetessége ennek
a szeretetnek?
Az egyik vonás, mely leginkább jellemzi az
Atyaisten szeretetét: az abszolút
ingyenesség.
INGYENES? Ez teljesen más, mint a világ
szeretete, ami a kölcsönösségre és a
szimpátiára épül (azokat szeretjük, akik minket
szeretnek vagy szimpatikusak nekünk) .
A mennyei Atya nem azért szeret bennünket, mert
jók vagyunk, mert olyan szép a lelkünk, hogy
kiérdemeljük figyelmét és szeretetét. Éppen
ellenkezőleg: szeret minket, s ezáltal létrehozza
bennünk a jóságot, a kegyelemből fakadó lelki
szépséget, barátaivá, fiaivá tesz minket.
Értem, próbálok úgy szeretni, hogy nem várok
érte semmit. Erről van szó?
Igen, de az Atyaisten szeretetének másik
jellemző vonása az egyetemesség. Mindenkit
szeret, megkülönböztetés nélkül.

Tehát mindenkit kell szeretnem?
Igen, nehéznek tűnik?
Azokra gondolok, akik nem szimpatikusak
számomra. Őket i szeretnem kell?
Isten szeretetét nem is nevezhetnénk ingyenesnek
és teremtő erejűnek, ha nem éppen azok felé
fordulna, akik valamiben hiányt szenvednek, ha nem
akarna betölteni minden űrt.
Ezért szereti tehát a mennyei Atya azokat a
gyermekeit is, akik hálátlanok, távol vannak tőle,
vagy lázadnak ellene, sőt ők azok, akikhez
leginkább vonzódik.
Chiara Lubich igemagyarázatából - Adaptáció Centro Gen 3

VÁGD KI ÉS HAJTSD FÉLBE!A BELSŐRÉSZÉRE FELÍRHATOD AZ ÉLETIGÉVEL KAPCSOLATOS GONDOLATAIDAT!

Ebben a szentírási szakaszban Jézus arra hívja
meg tanítványait, hogy a mennyei Atya szeretetével
szeressenek. Ha gyermekei akarunk lenni, akkor
úgy kell szeretnünk felebarátainkat, ahogyan Ő.

ÉRDEK NÉLKÜLI SZERETET

Egyszer egy osztálytársam
kölcsönkérte a tornacipőmet.
Odaadtam neki. Pár nappal később
kértem tőle, hogy adja oda a füzetét,
hogy lemásoljam az órai anyagot, de ő
visszautasított.

MemóriaKártya

Érdekes Jézusnak ez a kérdése!

Közéjük ugrottam. Az egyik ütés szájon
talált és vérezni kezdtem. Látva, hogy
megsérültem abbahagyták a verekedést
és aggódni kezdtek miattam. Kérdezték,
hogy vagyok és elkísértek a rendelőbe.
Amikor a tanár megkérdezte mi
történt, nem árultam el őket. Bár a
szájam fájt, nagyon boldog voltam,
hogy sikerült békét vinnem a társaim
közé. (José - Chile)
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TÖREKEDNI, HOGY ELSŐKÉNT,
NAGYLELKŰEN,
EGYÜTTÉRZÉSSEL SZERESSEK,
HOGY SZERETETEM NYITOTT
LEGYEN MINDENKI IRÁNT, DE
FŐLEG AZOK IRÁNT, AKIKNEK A
KÖRNYEZETEMBEN
TARTALMATLAN, ÜRES
AZ ÉLETÜK.
OLYAN
SZERETETTEL
SZERETNI,
MELY NEM AZ
EREDMÉNYT
NÉZI

Tettekben
TETTEIMMEL PRÓBÁLOM

BETÖLTENI A SZERETET

HIÁNYÁBÓL FAKADÓ ŰRT,

MELLYEL TALÁLKOZOM
A NAP FOLYAMÁN.

www.teens4unity.net

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