#5

MemóriaKártya

Megtörtént-e veled, hogy ajándékot kaptál egy
barátodtól, és érezted, hogy viszonoznod kell?

ADJUK
NAGYLELKÛEN
A MEGÉRTÉSÜNKET,
A FIGYELMÜNKET,
ADJUK AZ IDŐNKET,
AZ ÖTLETEINKET,
A TAPASZTALATAINKAT,
A TEHETSÉGÜNKET,
A JAVAINKAT, HOGY
MÁSOK IS RÉSZESEDJENEK
BELŐLÜK, S ÍGY SEMMI NE
HALMOZÓDJON FEL,
HANEM MINDEN
FOROGJON KÖZÖTTÜNK.

A

Igen, mert én is szeretni akartam őt.
Igen, mert úgy éreztem az adósa vagyok .

A következő évben újra
megkért, hogy segítsek
neki. Mivel a jegyei nem
igazán javultak,
elhatároztuk, hogy
ebben az évben sokkal
komolyabban fogunk
tanulni. Így hetente egy
alkalommal
találkoztunk.
Pár „lecke” után felhívott a barátom néhány
osztálytársának az anyukája, hogy nem
vállalnám-e el, hogy az ő fiukkal is foglalkozzak
franciából. Az különórákért, természetesen
fizetnének is valamit.

A

B

Ha a válaszod az A:
Ha veled így történt, képzelheted, hogy van ez
Istennel, aki maga a szeretet. Ő mindig viszonoz
minden ajándékot, amit embertársainknak adunk
az Ő nevében, és mindig sikerül meglepnie.
Ha a válaszod a B:
Akkor ne feledd, hogy tiszta szándékkal, érdek
nélkül kell adni mindenkinek, aki kér, anélkül,
hogy bármit is remélnénk viszonzásként. Próbáld
meg! De nem azért, mert eredményt remélsz,
hanem mert szereted Istent.

B

De hiszen nekem nincs semmim…
Biztos vagy benne? Ha akarjuk, kimeríthetetlen
kincseink vannak: szabad időnk, szívünk,
mosolyunk, tanácsaink, műveltségünk, békénk, és a
szavaink, mellyel segíthetünk megértetni azzal,
akinek van, hogy adjon annak, akinek nincs…

De nem tudom, kinek adjak…
Nézz körül! Emlékszel a betegre ott a kórházban;
az özvegyasszonyra, aki mindig egyedül van?
Osztálytársadra, aki megbukott az év végén, és
attól minden önbizalmát elvesztette? Öcsédre, aki
még gondoskodásra szorul?

Az év végén minden tanítványom sikeresen
letette a vizsgát. A pénzzel pedig én is
hozzájárultam egy kismotor vásárlásához.
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Ha adunk, Isten is adni fog. Olyan bőkezű lesz
velünk, hogy abból, amit tőle kapunk újra és újra
adhatunk majd másoknak, és így majd sokak
szükségét enyhíteni tudjuk.
Chiara Lubich igemagyarázatából - Adaptáció : Centro Gen 3

Tettekben…

BEJELÖLÖM, AMIKOR SIKERÜLT
VALAMIT ADNI: A FIGYELMEMET, A
MEGÉRTÉSEMET…

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

„Adjatok, és akkor ti is kaptok.”

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

Nemrég megkért egy barátom, hogy
segítsek neki franciát tanulni, mert nagyon
rosszul áll. Mivel én jó vagyok belőle,
elhatároztam, hogy segítek neki.
Ha szüksége volt rá, felhívott, és együtt
készültünk, tanultunk az órákra.

(Lk 6,38)

